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Het gemeentehuis van Tytsjerkstera-
diel haalde het nieuws vanwege een 
plaag van deze beestjes die zich, hun 

naam ten spijt, niet voortbewegen met vinnen 
maar op pootjes. Een ijverige ambtenaar liet 
enkele dozen vallen die kort daarvoor nog in 
een archiefkast stonden. Aanvankelijk kwam 
er één zo’n griezel uit, daarna volgden er hon-
derden. Alvorens de ongediertebestrijding het 
geschubde volkje met gif kon benevelen, moest 
in het gemeentehuis flink worden opgeruimd. 
Karrenvrachten papier verlieten het pand om 
te worden vernietigd. Stukken die niet waren 
te digitaliseren, zijn bestraald. Zo is er grondig 
afgerekend met de bezetters van het stadhuis. 
Al verslonden deze lastposten graag zo veel 
mogelijk leesvoer, toch betrof het geen boe-
kenwurmen. Het waren papiervisjes. Samen 
met onder meer zilvervisjes en ovenvisjes wor-
den ze als franjestaarten ondergebracht in de 
groep van primitieve, ongevleugelde insecten. 
De eerste beschrijving dateert van 1914.

Vooral papiervisjes
‘Om onderscheid tussen de diverse visjes te 
kunnen maken zijn een microscoop en goed 
getrainde ogen nodig’, aldus Jan Buijs, GGD 
Amsterdam, afdeling Dierplaagbeheersing. 
‘De antennes en staartdraden (franjes) waar-
over ze beschikken verschillen in lengte en 
de tekeningen van de schubbenkleedjes zijn 
anders.’ Alle uit de Indische Buurt, het Ooste-
lijk Havengebied en IJburg afkomstige visjes 
die Buijs in de afgelopen acht jaar te zien kreeg, 
bleken papiervisjes, de watervlugge beestjes 
uit  douche- en toiletruimten incluis. Lande-
lijk worden nog zelden zilvervisjes gezien, 
alleen wanneer er echt sprake is van vocht-
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problemen. ‘Cellulose- en zetmeelhoudende 
producten vormen het belangrijkste voedsel 
voor papiervisjes’, zegt Buijs. ‘Veruit favoriet 
is papier, maar ook andere materialen die uit 
plantaardige vezels bestaan, zoals textiel en 
kunstzijde, worden graag gegeten. Stukjes van 
groene planten, schimmeldraden, dode insec-
ten en verzwakte soortgenoten staan boven-
dien op hun menu om in een goede conditie 
te blijven. Omdat de visjes regelmatig vervel-
len hebben ze verder nog de keus uit vervel-
huidjes. Tijdens de verbranding van die voe-

dingsstoffen maken hun lijfjes water aan. In 
geval van vochttekort zoeken ze vochtige plek-
ken op, waarbij ze directe aanraking van het 
lichaam met water vermijden. Vandaar dat je 
ze soms tegenkomt in badkamer en toilet.’

Een sterk geslacht
Omdat de diertjes lichtschuw zijn, leven ze op 
donkere plekken. Gedwongen blootstelling 
aan meer dan een uur zonlicht overleven ze 
niet. Pas bij hogere temperaturen dan 41,5°C 
leggen ze na een uur het loodje. Een tempe-
ratuur van 1°C wordt in verstijfde toestand 
maanden overleefd. Dat we hier met een sterk 
geslacht hebben te maken, blijkt ook uit het 
feit dat deze franje staart minstens 300 dagen 
zonder voedsel kan. Bij de voor de mens meest 
prettige temperaturen zijn de omstandighe-
den voor hen optimaal en leggen ze jaarlijks 

59 roomkleurige eitjes, die na twee maanden 
uitkomen. Na negen maanden zijn deze bore-
lingen geslachtsrijp. Papiervisjes kunnen acht 
jaar oud worden. Tel uit je winst! 

De beestjes laten zich ook makkelijk versle-
pen. Hun voorkeur voor golfkarton maakt ze 
zeer geschikt voor verhuizingen. Zo versprei-
den ze zich gemakkelijk in allerlei windrich-
tingen. Met hun slangachtige bewegingen zijn 
ze vervolgens goed in staat om op eigen kracht 
lange afstanden te overbruggen van de ene 
woning naar de andere. De meterkast functio-
neert daarbij als centraal station.

Wegvangen
Omdat het reukvermogen van de visjes beperkt 
is, is het zinloos lokaas klaar te leggen, zoals 
een aardappel in een plastic zakje. ‘Wegvangen 
is de meest praktische oplossing’, aldus Buijs. 
Dat kan allereerst met de stofzuiger. Het is niet 
de bedoeling dat de franjestaarten in de stof-
zuigerzak belanden maar in het teenstuk van 
een nylonkous die is vastgemaakt tussen de 
buis en een koppelstuk. Omdat de visjes niet 
tegen gladde oppervlakten kunnen klimmen, 
kun je ook glazen potjes neerzetten, die aan 
de buitenkant ruw zijn gemaakt door er papier 
op te plakken. Andere mogelijkheden zijn het 
plaatsen van lijmvalletjes en het sprayen met 
chemische bestrijdingsmiddelen. In alle geval-
len is het belangrijk goed in beeld te hebben 
waar de insecten huizen. Inspecteer alle don-
kere ruimtes, ook losse plinten. Vergeet vooral 
de boekenkast niet. Plaats potjes en lijmval-
letjes voor de achterwand. Een assistent in de 
strijd kan de lijmspuiter zijn, de enige (huis)
spin die de franjestaarten de baas is en ze 
ongemerkt besluipt. Buijs: ‘Het is zeer lastig 
papiervisjes helemaal uit huis weg te krijgen. 
Huizen zitten vol onbereikbare holle ruimtes 
waarin ze van alles vinden om hun voortbe-
staan te garanderen.’ t

Helaas, ze zwemmen niet 
in een aquarium maar 
bivakkeren op donkere 
plekjes in je huis. In een 
rap tempo schieten ze weg 
zodra je het licht aandoet. 
Soms kom je ze tegen in 
de badkuip, de keukenla 
of onder een stapel oude 
kranten. In de vrije natuur 
zal je dit ongewenste bezoek 
niet aantreffen, of je moet 
ervoor naar (sub)tropisch 
gebied afreizen. 

‘Veruit favoriet is papier, maar 
ook andere materialen die uit 
plantaardige vezels bestaan, 
zoals textiel en kunstzijde, 

worden graag gegeten’
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De mooie ruimte in de Purper Reiger in 
de Celebesstraat werd tot groot ver-
driet van Simone een jaar geleden van 

haar afgenomen ‘omdat er andere belangen 
speelden’. Hierdoor zag het er in eerste instan-
tie niet rooskleurig uit voor Tante Gerritje, die 
vanaf dat moment op straat stond. Na een 
deprimerende periode besloot Simone, strijd-
baar als ze is, op zoek te gaan naar een nieuw 
onderkomen voor haar geliefde Tante Gerritje-
project. En dat lukte. Zij vond de ruimte op de 
Valentijnkade en na onderhandelingen met de 
wooncorporatie werd nummer 12 het nieuwe 
thuis van het buurtatelier. Het ligt op een 
mooie plek vlakbij het park. Het is een buurt 
waar tot op heden niet veel voor de bewoners 
wordt gedaan. ‘Een beetje vergeten stukje 
Indische Buurt’, volgens Simone. Het atelier is 
helemaal met ouderwetse kneuterigheid inge-
richt, à  la de jaren vijftig. Bloemetjesbehang, 
een oude linnenkast en andere ouderwetse 
zaken, die Simone en haar helpers bij de vuil-
nisbak vonden of tweedehands kochten.

Iedereen welkom
Wat is de bedoeling, wat gaat er in deze gezel-
lige ruimte zoal gebeuren, zullen velen zich 
afvragen. Zeker als je nooit eerder Tante Ger-
ritje voorbij hebt horen of zien komen. 

Het is de bedoeling de bewoners van de Indi-
sche Buurt met elkaar in contact te brengen en 
kinderen te leren hoe leuk knutselen, tekenen 
en schilderen is. ‘Wij hebben voor volwassenen 
een leuke workshop, Lap ’t op. Als je iets hebt 

wat stuk is, of waar iets aan ontbreekt, breng 
je dat mee. Dan kan het óf gerepareerd wor-
den óf er kan iets anders van gemaakt worden. 
Iedereen is welkom bij Lap ‘t op. Gereedschap 
is aanwezig en er zijn vrijwilligers die advies 
geven en helpen. Ook met weinig te besteden 
kun je een meubeltje oppimpen, waardoor 
het weer als nieuw is.’ vertelt een enthousiaste 
Simone. Lap ’t op is iedere dinsdagochtend. 

Woensdagmiddag is de kinderworkshop 

voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Wat 
de kinderen in de workshop doen is heel 
divers. Ze leren bijvoorbeeld te werken met 
recyclemateriaal. Bovendien wordt ze en pas-
sant bijgebracht wat kunst is en hoe je daar-
naar kijkt. De kinderen die in de Purper Rei-
ger al naar de woensdagmiddagclub gingen, 
waren erg enthousiast en bleven ook komen. 
Simone hoopt dat dit nu ook weer het geval zal 
zijn. ‘Ieder project wordt gekoppeld aan een 
bepaald tijdstraject. Als dat afgesloten is kan je 
weer aan een ander project meedoen. Over het 
algemeen komen de kinderen gewoon iedere 
keer en schuiven de verschillende projecten in 
elkaar. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het gaat 
meestal wel zo.’

De kosten om mee te kunnen doen zijn laag: 
de vijftig cent die per keer moet worden afgere-

kend, kan onmogelijk duur worden gevonden. 
Tante Gerritje is in eerste instantie bestemd 
voor kinderen uit gezinnen met een laag inko-
men. Dat kan, omdat het buurtatelier inmid-
dels subsidie heeft gekregen waardoor alles 
laagdrempelig kan blijven. 

Verder is er iedere vrijdagmiddag open ate-
lierdag voor bewoners die hun creativiteit 
vleugels willen geven. Zij leren van alles over 
het maken van marionetten uit papier-maché, 
portretschilderen, modeltekenen, of stillevens.

Zwijn weet raad
Dan is er nog iets helemaal nieuw in het atelier. 
Sinds de doorstart hangt er een zwijnenkop. 
Geen echte, maar door Simone gemaakt. Het 
is de bedoeling dat het zwijn raad geeft op alle 
vragen die hem gesteld worden. Zoals het op 
de website staat: ‘Zwijn weet raad, Over alles 
wat je graag wilt weten. Als je een probleem 
hebt, of ruzie, of als er echt niemand meer is 
die jou begrijpt. Wat moet je doen? Kom langs 
bij Tante en stop een briefje met je vraag in 
de bek van Zwijn. Hij geeft gegarandeerd ant-
woord!’ Dat kan volgens Simone elke dag. Ook 
als het atelier dicht is. ‘Dan moet je gewoon 
even aanbellen’, is haar advies. 
Nu alles weer op z’n pootjes terecht is geko-
men, heeft Simone behoefte aan vrijwilligers 
die het leuk vinden met volwassenen en kin-
deren te werken en ze te begeleiden en te hel-
pen bij de ontdekkingstocht naar hun eigen 
creativiteit. t

www.tantegerritje.blogspot.com
Simone Hoogervorst, tel. 06-14 47 57 28

Tante Gerritjes nieuwe start
Buurtatelier Tante Gerritje, opgericht door kunstenares Simone Hoogervorst, heeft 
een fraai nieuw onderkomen gevonden en maakt een doorstart op de Valentijnkade 
12. De ruimte is door wooncorporatie Eigen Haard ter beschikking gesteld. Er moest 
wel nog wat aan opgeknapt worden. Er is dan ook hard gewerkt om de ruimte gezellig 
te maken, wat duidelijk gelukt is.
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Ook met weinig te besteden 
kun je een meubeltje 

oppimpen, waardoor het  
weer als nieuw is.
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Drie elementaire deeltjesfysici van het 
Nikhef, alle woonachtig op IJburg, 
delen hun fascinatie voor het heelal 

en die allerkleinste deeltjes met medebewo-
ners, in het Science café in Vrijburcht. Het idee 
is afkomstig van Els Koffeman en zij werkte het 
uit met Auke-Pieter Colijn.

Op 7 maart vertelt Auke, samen met Doro-
thea Samtleben, over het onderzoek naar ‘don-
kere materie’. Astronomen hebben de afgelo-
pen decennia ontdekt dat de materie die we 
kunnen waarnemen maar 4% uitmaakt van 
de totale materie in het heelal. Wetenschap-
pers denken dat er iets moet bestaan dat gaat 
onder de naam ‘donkere materie’ en ‘donkere 
energie’ om de overige 96% van ons heelal mee 
te vullen.
De IJopener vraagt Auke-Pieter naar de achter-
gronden.

Hoe vind je materie die niet zichtbaar is?
‘We denken dat we materie zichtbaar kun-
nen maken door deeltjes te laten botsen met 
bekende deeltjes. Daarvoor bouwen we met 
een internationale onderzoeksgroep in Gran 
Sasso in Italië een laboratorium heel diep 
onder de grond, zo’n 1000 meter. Daar is 
namelijk nauwelijks achtergrondstraling die 
nepsignalen kan geven.’

Heeft donkere materie iets te maken met 
zwarte gaten?
‘Nee, helemaal niet. Zwarte gaten bevinden 

Op het Sciencepark is het Nikhef (Nationaal Instituut 
voor Subatomaire Fysica) gevestigd. Daar wordt onder-
zoek gedaan naar de allerallerkleinste deeltjes van ons 
heelal. Deeltjes die we doorgaans niet kunnen zien en 
waarvan het maar de vraag is óf ze wel bestaan en of 
ze ooit zichtbaar worden. In het Vrijburcht Science café 
kan je er meer over te weten komen.

zich gelukkig ver van ons vandaan, want ze 
zijn erg gevaarlijk. Donkere materie is overal, 
we kunnen het alleen niet zien. We denken bij-
voorbeeld dat er per seconde 1 miljard deeltjes 
donkere materie door de mens heen stromen. 
Wij hopen er daarvan in Gran Sasso honderd 
per jaar zichtbaar te maken.’

Kunnen jullie ook niets vinden?
‘Zeker, want er is ontzettend veel dat we niet 
weten over het heelal en de materie. Maar een 
uitkomst is een uitkomst en het maakt mij niet 
uit of die ‘positief’ of ‘negatief’ is, hoewel het 
vinden van donkere materie natuurlijk het 
leukst is.’ 

Het is behoorlijk abstract. Als jullie niets 
vinden, kan er dan ook ‘niets’ zijn in het heelal?
‘Nee. Of als dat wel zo is, moeten we heel fun-
damenteel iets veranderen aan de manier 
waarop we de wereld bekijken!’

Gaat het onderzoek ook over praktische 
toepassingen?
‘Die zijn nog niet interessant, maar ook hier 
weten we nog helemaal niet wat het op zou 
kunnen leveren. Neem de relativiteitstheorie 
(E=mc2) en de quantumtheorie (een deeltje is 
vast of een golf) uit het begin van de 20e eeuw. 
Zij zetten de natuurkundige wereld op zijn 
kop, maar wetenschappers hadden niet het 
idee dat er ooit praktische toepassingen voor 
zouden worden gevonden. Nu zit quantum in 
alle moderne elektronica, we zouden absoluut 
niet zonder kunnen. Wie weet waar het in kaart 
brengen van de donkere materie ons brengt.’

Hoe ziet de avond in het Science café er uit?
‘Mijn onderzoeksgebied is zoals gezegd de 
donkere materie, terwijl Dorothea zich bezig 
houdt met het donkere energie. We bereiden 
een kleine voordracht voor, en vanaf het begin 
gaan we in gesprek met het publiek.’ t

Science café, donderdag 7 maart, 20 uur
Vrijburcht,  J.O. Vaillantlaan 143
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Toen in de pioniersfase de jonge geluk-
kige gezinnetjes uit hun vertrouwde 
omgeving in de nog onbekende nieuwe 

Vinex-wijk IJburg neerstreken, waren de 
scheidingscijfers laag. Op dit moment stijgen 
de scheidingscijfers van IJburg exponenti-
eel en als het in dit tempo doorgaat, zijn het 
straks de hoogste van Europa. IJburg wordt 
dan ook niet voor niets Scheiburg genoemd. 

De stijging komt doordat er in IJburg geen 
reet te doen is waardoor de kinderen hang-
jongeren worden. De ouders maken daarover 
ruzie en gooien uit woede hun vuilniszakken 
van vier hoog naar beneden. De bewoners 
ergeren zich aan het veel te kleine winkelcen-
trum en kunnen niet naar Blijburg omdat het 
te koud is. Verder is er geen leuke horeca, dus 
gaan de ouders maar naar het Scheidings-
café.

Dat Scheidingscafé wordt georganiseerd 
door Familie Mediation. Mediation is bedoeld 
om families uit elkaar te drijven. De potenti-
ele exen worden door een hele batterij mees-
ters en doctorandussen toegesproken over de 
vele voordelen van scheiden. 

De genadeklap wordt toegediend door de 
laatste spreker. Hij is van een bank en heeft 
het over hypotheek en scheiding. Zijn naam 
is Rentenaar en hij is als spreker uitgekozen 
op zijn naam. 

Na afloop drinkt het hele gezelschap wat aan 
de bar. Na flink wat alcohol lopen de gemoe-
deren hoog op en slaan ze elkaar de hersens 

in. De scheiding is vervolgens een feit.
Daarna gaat de gescheiden ouder, die van 

Rentenaar niet thuis mag blijven wonen, 
naar het Parentshouse. Dat is een onverkoop-
baar huis en daar zijn er op IJburg natuurlijk 
genoeg van. De lotgenoten wonen daar met 
de bedoeling vlak bij hun kinderen te zijn. 
Een soort Ronald McDonald Huis, maar die 
kinderen zijn niet ziek. 

Mij lijkt dat als je gaat scheiden vanwege 
IJburg je daar niet wilt blijven wonen. Dit 
project is een initiatief van een dominee. Bij 
dominee denk ik aan kerk en bij kerk aan het 
gezin is de hoeksteen van de samenleving. 
Dat associeer ik niet met scheiden. 

Waarom iedereen zich dan toch met deze 
problematiek bezig houdt, is simpel: geld! 
Iedereen duikt op de enige groeimarkt die 
IJburg rijk is: de scheidingsmarkt.

Stop met die onzin! Doe leuke dingen met 
die onverkoopbare huizen. Zet er horeca, 
winkels, jeugdhonken en klaverjasvereni-
gingen in. Zodat de mensen genoeg afleiding 
hebben en niet willen scheiden.

Voor de mensen die al gescheiden zijn of op 
het punt staan om te scheiden, is de oplos-
sing wat rigoureuzer. Die adviseer ik naar de 
grootste zandbak van Europa te verhuizen, 
namelijk het Zeeburgereiland. Bouw daar net 
als de pioniers zelf je huis. Je hebt dan geen 
tijd om ruzie te maken of je te ergeren aan 
het gebrek aan faciliteiten. En dan komt die 
nieuwe school daar ook sneller vol!

Scheiburg

TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI
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A lternatieve betaalmiddelen nemen 
een grote vlucht. Er zijn er zo’n tien-
duizend wereldwijd. ‘Hoe meer crisis, 

hoe meer lokale betaalmiddelen’, zegt Feye 
van Olden, een van de initiatiefnemers van 
de Makassarplein Community, waarnaar de 
Makkie is vernoemd. Inmiddels zijn de kin-
derziektes uit het pilotsysteem wel verdwenen. 
De Makkie spreidt zijn vleugels uit naar andere 
delen van de Indische Buurt en daarbuiten. 
Niet alleen de lokale maar ook de landelijke 
media hebben er al over bericht. 

Concreet
De Makkie is vooral bedoeld om sociale par-
ticipatie tot stand te brengen. Feye: ‘Rondom 
het Makassarplein bestaat veel problematiek 
achter de voordeur. Werkloosheid, sociaal iso-
lement, aan armoede gerelateerde problemen. 
We willen graag dat mensen die het moeilijk 
hebben in contact komen met andere buurt-
bewoners, maar ook zien dat ze zelf een bij-
drage kunnen leveren. We gaan uit van wat ze 
wél kunnen, bijvoorbeeld helpen met groente 
verbouwen of de straat schoonhouden. Buurt-
bewoners kunnen bijvoorbeeld via de MOI 
(Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 
en Integratie) helpen met administratie, bood-
schappen doen voor minder validen of taalles-
sen geven. In ruil daarvoor krijgen ze Makkies.’

Nu de ideologie achter het project is omgezet 
in concrete acties, wordt het steeds interessan-
ter om mee te doen. Er is een sterk groeiend 
aantal verzilverpunten, ook buiten de Indische 
Buurt. Volgens Feye blijft de nadruk echter lig-
gen op het onderling ruilen van diensten en 
niet op het verdienen van Makkies. ‘Het project 
brengt mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat ze 
zich thuis voelen in hun eigen wijk. Daarop is 
ook de communicatie grotendeels gericht. Je 
kunt bijvoorbeeld langskomen bij de Warme 
Nest bijeenkomsten, elke laatste vrijdag van de 
maand in het gebouwtje van Rumah Kami aan 
het Makassarplein. Je wordt tijdens het samen 
theedrinken geïnformeerd over wat er in de 
wijk gaande is.’

Ruilen en verdienen
Hoe werkt het? Net als bij de euro bestaan er 
digitale en tastbare Makkies. Digitale Makkies 
kun je verdienen en uitgeven via de website 
www.makkie.cc. Je meldt je aan op deze web-

site en daarmee verdien je meteen al je eer-
ste Makkie! Je biedt een klusje aan of je zoekt 
iemand die een klus voor jou kan doen. Via 
het betaalsysteem op de website worden  deze 
vriendendiensten met Makkies beloond. Elk 
uur werk levert één Makkie op. De stand wordt 
op je eigen account bijgehouden.

De Makkie-biljetten verdien je via de aan-
gesloten instellingen en bedrijven. Je helpt 
bijvoorbeeld als gastvrouw in het Alzheimer 
theehuis. Of je bereidt samen met een groep 
vrijwilligers een maaltijd voor de bewoners 
van het Instroomhuis van het Leger des Heils. 
Je kookt voor buurtbewoners via het Rantang 
project van Mieke Maes. Je tuiniert in de buurt-
tuin van Oost Indisch Groen. Je helpt mee met 
de formulierenbrigade van  StreetsmArt.

Digitale Makkies kan je omruilen in biljetten 
– en vice versa – op het informatiepunt in de 
Meevaart.

Uitgeven
En dan ga je de verdiende Makkies uitgeven. Je 
kunt er bijvoorbeeld mee naar de ijsbaan, de 
bioscoop, de supermarkt en het museum. Je 
kunt er ook een cursus mee betalen. 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest, dat 
zijn intrek heeft genomen in de voormalige 
Majellakerk, nu omgedoopt tot NedpPhO-
koepel, gebruikt de Makkie om de buren ken-
nis te laten maken met het orkest. Per concert 
zijn er tien kaartjes beschikbaar die ingeruild 
kunnen worden tegen drie Makkies per stuk. 
Albert Heijn aan de Celebesstraat ondersteunt 
het Makkies-project door één Makkie als equi-
valent van twee euro te accepteren. Daarmee 
trekt de supermarkt nieuwe klandizie aan die 
de volgende keer wellicht met euro’s betaalt, 
maar toont ook maatschappelijke betrokken-
heid.

Participanten
Ondernemers die aan het project willen deel-
nemen zijn van harte welkom. Hoewel de 
communicatie nu nog vooral op de Indische 
Buurt gericht is, kunnen ook ondernemers 
buiten dit gebied meedoen. Geïnteresseerden 
kunnen binnenlopen bij het spreekuur in De 
Meevaart of telefonisch contact opnemen. Ze 
moeten wel voldoen aan de doelstelling: wat 
ze aanbieden moet gezond, schoon of gezellig 
zijn. ‘Het is niet de bedoeling dat je alleen maar 

Leer je buren kennen
Koken, schoonmaken, hond uitlaten, voorlezen, 
muziek maken, tuinieren, samen wandelen of 
winkelen. Met klusjes doen voor buurtbewoners 
kun je Makkies verdienen. Of je geeft ze aan 
iemand die een klus voor jou doet. Iedereen kan 
meedoen.

TEKST: ELLY VAN DER MARK

vette hamburgers met Makkies gaat kopen’, 
lacht Feye. ‘De Makkie is ook een stuurmiddel. 
Het aanbod moet nuttig zijn voor de bewoners 
of moet een maatschappelijk doel dienen.’ 

Op de Makkie-website staan alle plaatsen 
vermeld waar je Makkies kunt verdienen en 
uitgeven. t

www.makkie.cc
Informatiepunt: elke maandag, woensdag en vrijdag 
van 15 tot 17 uur in de Meevaart, Balistraat 48
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Een simpele opdracht was het niet voor 
architect Rudy Uytenhaak. De zuidkant 
van het complex moest harmoniëren 

met de bebouwing aan de overzijde van de 
Borneolaan, maar de noordkant moest aan-
sluiten op het park rondom de Piet Heintun-
nel. 

In 1999 kreeg Uytenhaak de Zuiderkerkprijs 
voor zijn ontwerp. Een terechte prijs, vindt 
bewoner Peter Kilsdonk, die zelf architect is. 
Peter: ‘Uytenhaak had makkelijk kunnen kie-
zen voor drie losse woonblokken aan het park, 
maar hij heeft voor een lang aaneengesloten 
gebouw gekozen met twee grote poorten bij de 
dwarsstraten. Het is een groots gebaar en een 
antwoord op de Zilvervloot aan de overzijde 
van het park. Als je op de Panamakade staat, 
rijst het gebouw als een schip op en sluit daar-

mee aan bij de historie van het Oostelijk Haven-
gebied’. Wat Peter ook bijzonder geslaagd vindt 
is dat de buitengevel die gemaakt is van sier-
beton met Noors marmer, ‘s avonds door de 
verlichting iets lichts en luchtigs krijgt, alsof 
de woningen achter vitrage verborgen liggen. 
Overdag vallen vooral de zwarte keramische 
stippen van Willem Oorebeek op. 

Kritiek heeft hij ook. Wie bedenkt nu een 
entree met kleine ruitjes? Iedereen weet dat 
die meteen sneuvelen. Dat de entree erg kaal 
is, ligt niet aan Uytenhaak, maar aan de aan-
nemer. Het oorspronkelijke plan was te duur. 
Over zijn eigen appartement, op de hoogste 
verdieping, is hij weer erg te spreken. Behalve 
een geweldig uitzicht op de stad, geniet hij ook 
van alle vogels die in de vijver op zijn dakterras 
komen badderen en drinken. Aan de westkant 
van zijn terras staan naaldboompjes die goed 
tegen de wind kunnen en aan de noordkant 
zijn er de bolesdoorns. Samen met de laven-
delstruiken en de hortensia’s trekt dit groen in 
de zomer talloze bijen en vlinders aan. 

Doordat Uytenhaak zich sterk maakte voor 
de aanleg van een ondergrondse garage – het 
leverde wel vertraging bij de bouw op – is het 
aangrenzende park niet ontsierd door blik. Het 
park wordt intensief gebruikt. Ook al omdat de 
gemeente hierop ingespeeld heeft en er een 
kinderspeelplaats en een tennisbaan heeft 
aangelegd. Peter vertelt dat ze van heinde en 
verre komen om op deze buitenbaan te tennis-
sen. Vreemd is wel dat de lamp die het tennis-

Laten we eens teruggaan naar de zeven-
tiende eeuw, naar de tijd dat de drie 
houtzaagmolens waarvan we nu 

alleen nog maar de namen kennen, wer-
den gebouwd. Het gebied heette toen al de 
Rietlanden. Het was land dat buiten de Sint 
Anthoniesdijk lag, de huidige Zeeburgerdijk. 
We moeten ons een soort kwelder voorstel-
len, ondiep water dat met riet begroeid raakte 
en langzaamaan land was geworden. Omdat 
het buitendijks land was werd het soms over-
stroomd door het water van de Zuiderzee. Om 
het daartegen te beschermen was er een kade 
omheen gebouwd, een zogenaamde kadijk. 
Het stroomde daarna alleen nog maar bij uit-
zonderlijk hoge vloed onder. Ergens in die 
Rietlanden lag een meertje, Waterrijck. Het 
was het overblijfsel van een dijkdoorbraak. Je 
zou het kunnen vergelijken met het Nieuwe 
Diep, ook zo’n doorbraak maar dan veel gro-
ter. In de zeventiende eeuw bestond een grote 
behoefte aan timmerhout, onder andere voor 
de scheepsbouw. Omdat er in de stad en op de 
wallen geen plaats meer was besloot het stad-
bestuur in de Rietlanden een plek in te richten 
waar nieuwe houtzaagmolens gebouwd kon-
den worden. De oude dijkdoorbraak was een 
ideale locatie, de molenwerven hadden water 
nodig voor de aan- en afvoer van het hout. 

Eerst werd het meertje toegankelijk gemaakt 
door het te verbinden met de Nieuwe Vaart 
en er werden kades gebouwd langs de oevers. 
Daarna, in 1660, verrees de eerste molen, De 
Hoop. Hij was het zuidelijkst gelegen van de 
drie, vlak bij de Nieuwe Vaart. In 1662 was De 
Liefde aan de beurt, die noordelijker lag. Ten-
slotte, in 1664, bouwde men Het Fortuin, ten 
oosten van de twee andere. Alle drie de molens 
waren zogenaamde bovenkruiers, molens 
waarvan het wiekenkruis op de wind gezet kan 
worden door alleen het bovenste gedeelte, de 
kap, te draaien.

Meer dan twee eeuwen lang deden de molens 
onveranderlijk hun werk dat bestond uit het 
zagen van balken en planken. Wat wel ver-
anderde was de omgeving, de Rietlanden. 
Amsterdam groeide en barstte uit zijn voegen. 
Men ging buiten de omwalling bouwen. De 
plek waar de molens stonden werd uitgekozen 
om een abattoir met een veemarkt te bouwen 
wat inhield dat de molens weg moesten. De 
erven, waarop de molens stonden, hadden de 
molenbazen gehuurd, de molens zelf waren 
hun eigendom. Omdat de huur in 1879 zou 
aflopen werd hun in 1877 te verstaan gege-
ven dat de huur niet verlengd zou worden en 

Hoop, Liefde en Fortuin
Stadszaagmolens in de Rietlanden rondom 1870 op een schilderij van Johannes Hendrik Veldhuijzen

Meer dan twee eeuwen 
lang deden de molens 

onveranderlijk hun werk dat 
bestond uit het zagen van 

balken en planken

Plaats waar de molens stonden

Het wooncomplex in aanbouw.

Dakterras van een woning in het wooncomplex Hoop, Liefde en Fortuin.

Toen het woningcomplex Geloof, 
Hoop en Liefde in 2002 werd 
opgeleverd, waren de houtzaag-
molens waar het gebouw naar is 
vernoemd al meer dan honderd 
jaar weg. Ze werden gesloopt 
om plaats te maken voor de 
Veemarkt en het Abattoir.

dat ze hun eigendommen, de molens met alle 
gebouwen en toestellen eromheen, dienden te 
verwijderen. Eind 1878 waren de erven leeg en 
verlaten, het meertje waaraan ze lagen werd 
gedempt en de bouw van de Veemarkt en het 
Abattoir kon beginnen.

De drie molens stonden niet op de plek waar 
nu het wooncomplex met hun naam staat. Ze 
stonden oostelijker, min of meer in het ver-
lengde van de Veelaan. De meest noordelijke 
molen, De Liefde, lag ongeveer in het midden 
van wat nu de Entrepothaven is. Behalve hun 
namen is er geen spoor meer van terug te vin-
den. t

TEKST EN KAARTJE: GUUS DE MOL

AFBEELDING: JOHANNES HENDRIK VELDHUIJZEN

TOEN NU

Op de tekentafel heette het 
complex nog De Balk. In 2002, 
toen de 167 koopwoningen en 
202 huurwoningen opgeleverd 
werden, veranderde die naam in 
Hoop, Liefde & Fortuin, naar de 
drie zaagmolens die hier voor-
heen stonden. 

TEKST: TINEKE KALK     

FOTO’S: GERBEN SCHOUTEN EN KEES HOOGEVEEN

sen in het donker mogelijk zou moeten maken, 
pas na middernacht aan gaat als er geen speler 
meer te bekennen is. 

 Gerben Schouten en Marieke de Wildt woon-
den nog op de Oostelijke Eilanden toen ze in 
1999 naar de infoavond in de Kompaszaal op 
het KNSM eiland gingen. Ze waren halverwege 
de twintig en wilden ruimer wonen. Maar wel 
in de buurt en het Oostelijk Havengebied was 
hip. Het duizelde hen op die avond: er waren 
wel vijftig verschillende koopappartementen-
types. Elke verdieping hoger kwamen er niet 
alleen extra vierkante meters bij, maar ook 
10.000 gulden. Marieke vond het gebouw aan 
de buitenkant niet mooi. De binnenkant ech-
ter, zoals de hallen zagen er prachtig uit. Dat 
het bij foto’s zou blijven, wist ze toen nog niet. 

Ze waren niet de enigen die zich inschre-
ven. Later hoorden ze dat het aanbod tien 
keer overschreven was. Gerben, die goed in 
kansberekeningen is, zocht een appartement 
uit waar ze volgens hem maximale kans had-
den om ingeloot te worden. Toch zaten ze nog 
een half jaar in spanning, voordat ze hoorden 
dat ze tot de uitverkorenen hoorden. Toen het 
gebouw vorm kreeg slopen ze in de weekends 
vaak stiekem naar binnen. Zou dit hun appar-
tement zijn? De slaapkamers leken niet groter 
dan bezemkasten. 

Het gebouw kan Marieke nog altijd niet echt 
bekoren. Maar na de teleurstelling over de kale 
hal, de lelijke vloerbedekking op hun verdie-
ping en het park dat eerst nog een grote bouw-
plaats was, hadden ze het wel erg naar hun zin 
in hun appartement. En de slaapkamers vielen 
ook mee.

Na een paar jaar verhuisden er heel wat jonge 
gezinnen naar IJburg. Ook zij gingen verkas-
sen. Nee, niet naar IJburg, maar naar een 
verdieping hoger. Het was het appartement 
dat ze zich destijds nog niet konden veroor-
loven, maar nu wel. Nog geen paar maanden 
later was Marieke in verwachting. Of ze het zo 
gepland hadden. Nu wonen ze al weer zeven 
jaar in dit huis in de lucht, zoals Marieke het 
noemt: het appartement heeft namelijk drie 
lagen en twee terrassen.

Het complex is zo groot dat er meer sprake 
is van dorpjes in een grote stad: bewoners die 
dezelfde verdieping of entree delen. Omge-
keerd voelt de grote stad Amsterdam aan als 
een dorp omdat ze in het Oostelijk Handelsge-
bied wonen. t
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Als oplettende fietser ont-
dek je ineens dat er een 
gloeilamp op het dak van 
Pakhuis Wilhelmina staat. 
Alle reden voor een onder-
zoek, helemaal omdat het 
dan wel en dan niet brandt 
en soms flauw licht en 
soms fel licht geeft. Het 
blijkt een kunstwerk van 
Michiel Huijsman en Annet 
Bult te zijn.

TEKST: LIDA GEERS 

FOTO’S: MICHIEL HUIJSMAN EN LIDA GEERS

Een paar jaar geleden was er een strijd 
gaande tussen projectontwikkelaars 
over de bouw van Chicago. Inmiddels is 

de strijdbijl door de kunstenaars en de huur-
ders van Pakhuis Wilhelmina begraven. De 
bouw van Chicago, het complex pal voor de 
voordeur van Pakhuis Wilhelmina werd een 
voldongen feit. Een deel van Chicago werd 
over Pakhuis Wilhelmina heen gebouwd, 33 
meter de hoogte in met veertig centimeter 
ruimte tussen het dak van het pakhuis en de 
onderkant van de nieuwbouw. Het pakhuis, 
een monument uit 1898 en pas gerestaureerd, 
is op die manier gedeeltelijk met beton inge-
pakt en nog maar nauwelijks zichtbaar. 

Om toch aan te geven dat Pakhuis Wilhel-
mina nog bestaat en dat het veel kunstenaars 
en kleine bedrijven huisvest, werd een prijs-
vraag uitgeschreven onder de huurders. In 
eerste instantie werd gedacht aan een vlag of 

Wilhelmina gloeit
iets aan de gevel om de aandacht te trekken. 
Michiel Huijsman en Annet Bult deden ook 
aan de wedstrijd mee. Ze maakten samen een 
rondje om het gebouw. Al wandelend kwamen 
zij tot de conclusie dat het wel ‘een onsje’ meer 
mocht zijn en dat Wilhelmina een duidelijk 
baken moest krijgen. Het moest iets met licht 
worden. De energie die daarvoor nodig was 
kon misschien opgewekt worden door de spor-
ters van Fit4less, die hun energie ongebruikt in 
de vorm van zweetdruppels op de grond zagen 
vallen. Al snel werd duidelijk dat het een goed 
plan was. Maar wel enigszins groter dan in eer-
ste instantie gedacht.

Wirwar van regels
Voor het project was een budget gereserveerd, 
maar dat was net voldoende om onderzoek te 
doen of hun plan mogelijk was. Gloei, zoals het 
project genoemd werd, bleek behoorlijk duur 
en het duurde twee jaar om het geld bij elkaar 
te krijgen. Michiel: ‘Dan denk je, we hebben 
het geld, omdat Stichting Doen, Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, het Mondriaan Fonds, 
Fit4less en de Vereniging Pakhuis Wilhelmina 
allemaal hun steentje hebben bijgedragen, 
dus we kunnen aan de slag. Maar dan komen 
er beren op de weg waar je eigenlijk niet op 
gerekend hebt, namelijk het aanvragen van 
vergunningen. En daar ben je als kunstenaar 
niet echt goed in. We hebben van alles gepro-
beerd, maar het lukte niet.’ 

Van idee naar uitvoering was dus een lange 
weg. Te lang naar het idee van Annet en 
Michiel. Uiteindelijk werd besloten met Wise-
guys in zee te gaan, een urban art projectbu-
reau, opgericht door drie kunstenaars. Het 
bureau houdt zich bezig met het realiseren van 
kunstprojecten in stedelijke omgevingen. Het 
bureau kende de ins en outs in de vergunnin-
genwereld en kreeg het wel voor elkaar. Boven-
dien heeft het bureau zoveel expertise om zich 

heen, dat ook het realiseren van het ontwerp 
goed en vlot verliep. Michiel: ‘Als ik weer iets 
dergelijks zou moeten realiseren, weet ik wel 
wie ik in de arm zou nemen.’ Ook Annet is te 
spreken over de samenwerking met Wiseguys.

Nadenken over energie
Het project Gloei is dus een feit. Er staat een 
enorme gloeilamp op de punt van het dak van 
Wilhelmina. De stroomvoorziening van de led-
lampjes komt uit de sportschool en dat is ook 
duidelijk zichtbaar. In de sportschool staan 
twaalf crosstrainers, voorzien van een geel 
Gloei-vignet, die aangesloten zijn op de licht-
lijn naar buiten. In de sportschool is duidelijk 
zichtbaar hoeveel mensen op de apparaten 
aan het sporten zijn. Eén sporter realiseert al 
een flauw licht, met drie daarentegen zie je al 
veel licht, natuurlijk ook afhankelijk van hoe 
hard er getrapt wordt. Het licht loopt zichtbaar 
door de sportschool via het raam naar buiten 
en belandt uiteindelijk in de gloeilamp op 
het dak. Er is een accu die overtollige energie 
opslaat en als er niet meer gesport wordt toch 

nog enige tijd voor licht zorgt. Geen sporters 
betekent geen licht. 

Annet vertelt over de Twitterfontein, een 
ander onderdeel van Gloei. Op een groot 
beeldscherm in de sportschool komen alle 
tweets binnen waarin het woord energie wordt 
gebruikt. Dat varieert van iemand die reclame 
maakt voor zijn energiebedrijf tot iemand die 
beweert dat hij van een energiedrankje meer 
energie krijgt. Deze berichten kan iedereen 
in de sportschool lezen. De achterliggende 
gedachte van het hele project Gloei is, naast 
een baken voor Wilhelmina te zijn, dat het tot 
nadenken stemt over energie en ons energie-
verbruik. t

www.gloei.org

Michiel Huijsman en Annet Bult met een maquette 
van het historische Pakhuis Wilhelmina en het deels 

hieroverheen gebouwde complex Chigaco.

De gloeilamp op Pakhuis Wilhelmina 
brandt helderder naarmate er in de 

sportschool harder getrapt wordt.
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 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

K A N T O O R O P L E I D I N G E N

C. van Eesterenlaan 15, 
1019 JK Amsterdam,
020 - 419 7200

Bijlmerplein 875
1102 MG Amsterdam Zuidoost
020-697 20 10

www.thephotofactory.nl
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Op zoek naar een leuke bijbaan?

Voor beide locaties zijn we op zoek naar enthousiaste mensen met 
interesse in techniek, ICT, grafisch werk en dienstverlening.

Bij ons is geen dag hetzelfde, werkzaamheden wisselen afhankelijk 
van je inzet, interesses, opleiding en talenten.

Je leert iedere dag, zorgt zelfstandig voor je eigen taken, een lekker 
tempo en een goed resultaat binnen een klein team met een goede 
werksfeer.

Spreekt dit je aan? Ben je voor langere tijd minimaal 10 uur per 
week beschikbaar? Kom dan snel langs en je krijgt meteen een 
handige verrassing mee!
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Het klinkt te mooi om waar te zijn: nooit meer je man, vriend, 
vader of buurman hoeven vragen om dat nieuwe schilderijtje 
op te hangen of die handige Ikea-plank aan de muur te beves-

tigen. Maar welke plug neem je, welke schroef gebruik je daarbij en wat 
voor boormachine heb je nodig? En hoe gebruik je die goed en veilig? De 
cursus ‘Ophangen en bevestigen’ van Femtech belooft het antwoord op 
al deze vragen te geven. Ik trek mijn kluskleren aan en schuif op zater-
dagochtend aan bij de groep cursisten.

Docent Francisca voorziet alle dames van koffie, thee, koek en cursus-
materiaal. Ze steekt meteen van wal over verschillende typen muren en 
welke materialen daarbij horen. Hout heeft door alle vezels voldoende 
houvast voor een schroef, maar steen vergruist en heeft een plug nodig 
om het schroefdraad vast te houden. Maar dan ben je er nog niet. Of je 
in gasbeton of gewapend beton boort, maakt een groot verschil. Holle 
muren zijn weer een verhaal apart. Daar gebruik je een speciale plug 
voor die uitklapt, de Toggler. En een bakstenen muur met stuclaag is 
oppassen geblazen. Daarin boor je op een rustige stand, zodat de stu-
claag er niet meteen vanaf knalt. Handige tips heeft ze ook: houd de 
stofzuiger erbij of plak een koffiefilter onder de plek waar je gaat boren, 
zodat de rode steenstof die vrijkomt niet afgeeft op de verf.

DROL
De informatie komt in een rap tempo voorbij, maar Francisca weet het 
duidelijk en geïnspireerd te vertellen en laat verschillende pluggen en 
schroeven rondgaan. Voor de gasbetonplug, heeft ze de bijnaam ‘wok-
kel’ bedacht. Een goede truc waardoor de stof meteen beklijft. De dames 
hangen aan haar lippen en bekijken alles met aandacht. Torx, sleuf, 
pozidriv, kruiskop en inbus: voor ons is het geen abracadabra meer. Ook 
het verschil tussen een houtboor, steenboor en universeelboor is al snel 
gesneden koek. En dankzij het hilarische geheugensteuntje DROL ver-
geet voortaan niemand meer: Dicht is Rechtsom en Open is Linksom.

In één keer erin en eruit
Dan komen de boormachines op tafel. We leren hoe we een accuboor 
kunnen gebruiken om te boren en schroeven mee in en uit te draaien. 
Op de werktafel gaan we aan de slag met alle bitjes en boortjes. Fran-
cisca houdt intussen de veiligheid goed in de gaten. Mijn halfloshan-
gende haar moet onverbiddelijk in een vlecht, omdat het anders in de 
ventilatiesleuven vast kan lopen. Beeldend legt ze uit hoe mijn hoofd er 
in dat geval uit zou komen zien. Tijdens het werk blijft Francisca techni-
sche achtergrondinformatie verstrekken. Kennis blijkt macht en nu de 
vrouwen weten hoe de verschillende machines precies werken en welke 
do’s en don’ts er zijn, zijn ze klaar voor het zwaardere werk: de klop-
boormachine van 1500 Watt en de boorhamer van 2200 Watt. Haperend 

Stoere vrouwen 
bij Femtech
Een gaatje boren, een plank waterpas ophan-
gen, een lamp aansluiten of met de decoupeer-
zaag een plaat hout uitzagen. Voor veel vrou-
wen toch een brug te ver. Maar niet voor de 
cursisten van Francisca. Zij geeft techniekles 
aan vrouwen en transformeert hen in een paar 
dagdelen tot ferme doe-het-zelver.

TEKST: SIMONE SLOTBOOM

FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN SIMONE SLOTBOOM

boren is een van de don’ts: in een keer erin en eruit is het devies.
Aan het einde van de middag hebben alle cursisten consoles aan een 

houten plank bevestigd en waterpas aan de muur opgehangen. Hele-
maal zelf. 
Het tweede dagdeel is gereserveerd voor zagen. Het is onderdeel van de 
uitgebreide cursus ‘Klussen in huis’. Francisca legt het verschil uit tus-
sen plaatmateriaal, zoals spaanplaat, triplex en mdf, en massief hout. 
Dan komen de verzinkboren tevoorschijn: een handexemplaar en een 
opzetstuk voor de accuboormachine. Hiermee gaan we straks schroe-
ven verzinken in hout, zodat de schroef niets kan beschadigen en het 
hout vlak blijft. En we oefenen hoe je zaagjes in een decoupeermachine 
doet en hout stevig vastzet met behulp van een bankschroef of lijmklem.

Gevoel van controle
We krijgen een werktekening van een zaagplank. Na het afmeten en 
aftekenen van de formaten met de winkelhaak en rolmaat, kan het echte 
zagen eindelijk beginnen. Met de toffelzaag korten we twee balkjes af in 
een verstekbak. Dan volgt het heftiger werk: met de decoupeerzaag een 
plank zagen uit een op de workmate bevestigde grote plaat mdf. Het 
blijkt best lastig om de machine op koers langs het lijntje te sturen. Maar 
na een of twee keer bijzagen hebben alle vrouwen een fraai plankje en 
het gevoel van controle over de machine. 

De balkjes moeten nog boven en onder aan de plank bevestigd wor-
den. Op twee manieren: met een verzonken schroefverbinding en een 
blinde deuvelverbinding. De deuvels zagen we zelf op maat van rond-
hout. Houtlijm zorgt voor extra stevigheid. Nog even netjes afschuren 
en het eindresultaat mag er zijn. Alle cursisten hebben een prachtige 
zaagplank gefabriceerd, waarop ze thuis verder kunnen klussen.

Snoeren, stekkers en elektronen
Exact een week later loop ik de werkplaats aan het eind van de KNSMlaan 
opnieuw binnen. Dit keer voor twee dagdelen ‘Elektra in huis’. Francis-
ca’s theoretische kennis is wederom groot en haar technische achter-
grond zonneklaar. Ook in deze les weet ze het onderwerp interessant 
te maken. Voor veel van ons is alles nieuw, maar het principe is ieder-

een vlot duidelijk: elektriciteit wordt opgewekt 
door tussen twee grote magneten een koperen 
spoel motorisch in beweging te houden waar-
door een magnetisch veld ontstaat. Geleidend 
materiaal zorgt voor transport van de botsende 
elektronen. Als geleidende delen elkaar raken, 
krijg je kortsluiting. Zilver geleidt het best, 
daarna koper en andere metalen. Goud daar-
entegen geleidt niet, evenals rubber, papier, 
plastic en keramiek.

De theorie is veelomvattend en Francisca 
ondersteunt haar betoog met attributen. Ze 
toont ons de werking van een stroomkring 
met een plank waarop een batterij verbon-
den is via stroomdraad en schakelaars aan een 
lampje. Als de kring onderbroken wordt, gaat 
het lampje uit.

W:V=A
Ook de meterkast komt uitgebreid aan bod. De 
cursisten hebben foto’s van thuis meegebracht 
en Francisca neemt ons mee in de wereld van 
de verschillende groepen en de functie van de 
aardlekschakelaar. We ontdekken hoe stroom 
verdeeld wordt door een woning via verdeel-
dozen naar aansluitpunten, waar de leidingen 
lopen, hoeveel ampère een groep heeft en de 
formule: Watt gedeeld door Volt is Ampère. Zo 
kunnen we zelf berekenen hoeveel appara-

ten je ongeveer op een groep kunt aansluiten. 
Apparatuur die verwarmt neemt de meeste 
stroom, vandaar de vaak aparte groep voor 
wasmachine en droger of inductieplaat. 

Vervolgens leren we hoe je elektradraad stript 
en welke soorten er allemaal zijn. De verschil-
lende kleuren geven de functies aan. Aarde-
draad is bijvoorbeeld geel/groen. Er zijn altijd 
twee draden, één voor aanvoer en één voor 
afvoer, soms gecombineerd met een derde, de 
aardedraad. 

Het licht gaat aan
Als alle theorie er goed inzit, zijn we klaar voor 
het maken van een lamp. We sluiten een stek-
ker en snoer aan op een tussenschakelaar en 
een fitting. Het koperdraad moet onbescha-
digd blijven bij het strippen en niet zichtbaar 
zijn in de aansluiting. Het blijkt een behoorlijk 
priegelwerkje, maar al snel is de eerste cursist 
klaar. De grote test volgt: het indraaien van 
een gloeilamp en: de stekker erin! Als de lamp 
gaat branden, is iedereen blij. Missie geslaagd. 
De anderen volgen al snel met hetzelfde posi-
tieve resultaat. De hele groep is verbaasd en 
ook trots. Bij alle dames is het licht letterlijk en 

figuurlijk aangegaan. 
Het middagprogramma bestaat uit het aan-

sluiten van een hanglamp en een plafonnière. 
Nu komt ook het gebruik van een kroonsteen-
tje en geaard snoer aan bod. En we gaan met 
een spanningzoeker aan de slag. Voor het eerst 
in mijn leven steek ik een schroevendraaier 
in het gat van een stopcontact. Iets waar mijn 
moeder me altijd voor heeft gewaarschuwd. 
Terecht, zegt Francisca, maar de spanningzoe-
ker is ook geen gewone schroevendraaier. Hij 
zoekt of er spanning staat op een stopcontact 
door je vinger op het uiteinde van het handvat 
te drukken. Bij spanning floept het lampje aan. 

Aan het eind van de lange dag is iedereen moe 
maar voldaan. Met een van de cursisten besluit 
ik nog een afzakkertje te halen bij Kanis en 
Meiland. Na vier dagdelen samen is een leuke 
band ontstaan die vraagt om een vervolg. Ook 
dit is kenmerkend voor de lessen van Femtech. 
Er wordt hard gewerkt en veel geleerd, maar 
in een gezellige, ontspannen sfeer met bijzon-
dere vrouwen. 

Met een glimlach neem ik me voor de site te 
checken wanneer de volgende cursus is. ‘Sani-
tair voor beginners’ lijkt me wel wat, of toch 
liever ‘Fietsreparatie’ of ‘Gamemaking’? t

www.femtech.nl

Bij alle dames is het licht 
letterlijk en figuurlijk 

aangegaan 
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In 2005 werd de eerste set letters ontworpen 
in opdracht van de citymarketing orga-
nisatie van de stad, Amsterdam Partners. 

Deze stichting, een publiek-private samen-
werking, is per 1 januari dit jaar opgegaan in 
Amsterdam Marketing (AM). AM is een bun-
deling van  verschillende organisaties met als 
doel Amsterdam aantrekkelijk te houden voor 
zowel bewoners, toeristen als bedrijven die in 
de regio gevestigd zijn. De leus I amsterdam, 
bedacht door reclamebureau KesselsKramer, 
is het grote wapen. Je ziet het motto overal 
terug in aankondigingen van culturele evene-
menten in de stad. 

De letters werden gemaakt door Metaalplan 

in Uden (van metaal!) en wegen zo’n 6200 kilo. 
De eerste set staat permanent op het Muse-
umplein. Er worden zo’n 30 foto’s per minuut 
gemaakt van de letters met het Rijksmuseum 
op de achtergrond. Mensen klimmen erop, 
erachter en zelfs erin.  Later zijn er twee sets 
bij gemaakt. Eén siert het plein voor Schiphol, 
de derde set reist rond. AM krijgt veel aanvra-
gen voor het plaatsen van de letters bij een 
bepaalde gelegenheid in de stad. Bijvoorbeeld 
bij de opening van het Eye, de huldiging van 
het voetbalelftal op het Leidseplein of de aan-
vang van een internationale beurs in de Rai 
of Passengers Terminal. Voor iedere plaatsing 
vraagt AM opnieuw een objectvergunning aan 

bij het betreffende stadsdeel.  
Laatst stonden ze op IJburg, op de Design-

strip. IJburg bestond tien jaar en vierde dat op 
verschillende plekken. De 25 meter brede stel-
lage I amsterdam was vanaf de ringweg A10 te 
zien. Stadsdeel Oost had op zijn website een 
poll uitgeschreven voor de meest favoriete plek 
van de letters om de bewoners van IJburg te 
betrekken bij de ‘marketing tools’  die de stad 
rijk is. Ze werden zoals gewoonlijk door de kra-
nen van de Koninklijke Saan geplaatst en met 
veel enthousiasme door iedereen ontvangen. t

Op  www.iamsterdam.com staat steeds de huidige 
verblijfplaats van de rondreizende letters vermeld. 

TEKST: MEREL ANTEN     FOTO: FRED VERMORKEN

Iedereen kent de levensgrote I amsterdam letters, die elke 
keer weer op een andere plek opduiken in de stad. Maar 
wat zit daar achter? Hoeveel zijn er eigenlijk, wie maakte ze, 
van wie zijn ze en waarom staan ze steeds waar ze staan? 
Een korte geschiedenis.

uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort orange slice

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort little tulip

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

e. jorgensen corona

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

gispen 412

gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

pastoe base

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr peel

gelderland gispen leolux montis pastoe artifort stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

martin visser spectrum

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr tok

kortdurende oplossings gerichte 
begeleiding en ondersteuning voor 
kinderen, jongeren en ouders

www.grootvoorjongemensen.nl
josé groot, stuurmankade 304
1019  wd amsterdam, 
06 24683865   

therapie & coaching
voor jonge mensen
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Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

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

 www.deregenboog.org 

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

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

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

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

Flevopark

In de IJopener van december 2012 ontvouwt landschapsarchitect David Kloet prachtige plan-
nen om het landschap in Amsterdam-Oost aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Op één 
aspect ervan wil ik reageren of beter gezegd: daartegen wil ik waarschuwen. 
Kloet stelt voor het ‘obscure trapje’ vanaf het Javaplantsoen naar het Flevopark te vervangen 
door een hellend plein. Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat er dan een gevaar-
lijke situatie ontstaat. Fietsers komen dan met grote snelheid op de ingang van het park af, waar 
veel kleine kinderen (op loopfietsjes, driewielers of op eigen benen) naar de eenden kijken en 
van de ene naar de andere kant van de brug gaan. Ongelukken zijn dan niet te vermijden. 
Die trap is een noodzakelijke chicane om te voorkomen dat fietsers met te hoge snelheid het 
park binnen stuiven. Veiligheid moet m.i. hier de hoogste prioriteit hebben.

Dirk Visser, bewoner Indische Buurt

INGEZONDEN

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Z e i l s c h o o l
Z a a l v e r h u u r

Jachthaven Piet Hein
Veemkade 267      020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM
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TARIEVEN
Tarief per cm2 € 1,95
Toeslag vaste plaats 10%
Toeslag achterpagina 25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte  variabel

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Op aanvraag

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in 
PDF- of JPEG-formaat. De redactie draagt geen 
verantwoor delijkheid voor de kwaliteit van door 
adverteerders aangeleverde advertenties.

Adverteren

Bezorging

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

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
•	 Civic	Zeeburg,	Obiplein	14-16
•	 Cybersoek,	Timorplein	22
•	 Java	Bookshop,	Javastraat	145
•	 Openbare	Bibliotheek,	Javaplein	2
•	 De	Meevaart,	Balistraat	48A

Oostelijk Havengebied:
•	 Boekhandel	van	Pampus,	KNSM-laan	303
•	 Boulevard	Café,	Cruquiusweg	3
•	 Bruna,	Oostelijke	Handelskade	1061
•	 Jerry’s,	Veemkade	1288
•	 Lloyd	Hotel,	Oostelijke	Handelskade	34
•	 Pakhuis	De	Zwijger,	Piet	Heinkade	179

IJburg: 
•	 Bloem	en	Zee,	IJburglaan	444
•	 Bruna,	IJburglaan	561
•	 Gezondheidscentrum	Haveneiland,		IJburglaan	727
•	 Sportschool	Life	and	Kicking,		Eva	Besnyöstraat	29

Oost:
•	 Stadsdeelhuis	Oost,		Oranje-Vrijstaatplein	2

Klachten 
over de 

bezorging 
kunt u melden via 
het formulier op 

onze website 
www.ijopener.nl



BOEKEN

Tja, soms zit er niet meer 
in dan een bijrol. En dat is 
dan al heel wat. Want in 
een paar hieronder bespro-
ken boeken is zelfs een 
bijrol niet voor ons voor-
malige stadsdeel Zeeburg 
weggelegd en vervullen wij 
slechts een figurantenrol.

Slechts een bijrol

BOEKHANDEL

van Pampus

boeken, tijdschriften, ov-chipkaart-oplader en... koffie

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

Nieuw filiaal voor kinderboeken: De Beestenwinkel, IJburglaan 559

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

TEKST: TINEKE KALK

Johannes van Dam 
Lekker Amsterdam, 2013 
gastronomische gids

Wij, in IJburg, de Indische Buurt en het Ooste-
lijk Havengebied moeten, als het aan Johannes 
van Dam ligt, uit eten gaan. En dan bedoel ik 
met uit: uit onze buurten. Want in onze eigen 
buurten schijnen wij geen dungesneden Ibé-
rico met parisienne van Granny Smith van 
niveau te kunnen nuttigen, geen scorfano 
(lezer, U weet toch hopelijk wel dat dit rood-
baars is), geen crema Carsolina (nog niet aan 
het watertanden, dan even hier de ingrediën-
ten: een met zabaglione verluchtigde custard 
met citroen en vanille, met bladerdeeg en cho-
colade) en dan heb ik het nog niet eens over 
die langzaam en biologisch gekweekte Franse 
piepkuikens gehad, die worden gebarbecued à 
la crapaudine. Zonder ruggengraat en ribben 
uiteraard!

Worden wij dan helemaal niet genoemd? Is 
er dan helemaal niets waarvoor Johannes zich 
onze kant op begeeft? Bakker Nur in de Moluk-
kenstraat wordt vermeld en het Pompstation 
aan de Zeeburgerdijk. Johannes noemt wel 
een aantal vestigingen van Bagels&Beans op, 
waaronder die op de IJburglaan, maar vergeet 
de Bagels&Beans vestiging die hij vorig jaar wel 
opnam in zijn boek, namelijk die op de Veem-
kade, waar je in de zomer zo heerlijk aan het 
water kan zitten. Ook heeft hij iets tegen de 
Wilde Zwijnen. Een van de eigenaars vertelde 
mij dat Van Dam helemaal in het begin, toen 
ze net aan het opstarten waren, langskwam. Te 
vroeg. Een nieuwe zaak heeft even tijd nodig 
om echt goed te gaan draaien. Hoewel ik niet 
het postuur noch de statuur van Johannes heb, 
is het restaurant een absolute aanrader. 

Tja, misschien dat onze lezers nog wat meer 
tips voor Johannes hebben. Zodat we het tot 
een bijrol in plaats van een figurantenrol kun-
nen schoppen.

 
Johannes van Dam, Lekker Amsterdam, 2013 
gastronomische gids.
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2012.
ISBN 978-90-593-7330-3
160 pagina’s
Prijs € 12,50

Loek van Vlerken, Wim Heij
Hildo Krop, stadsbeeldhouwer van 
Amsterdam

Er zijn al heel wat boeken over Hildo Krop ver-
schenen. Het pluspunt van dit boekje is dat het 
voorzien is van een plattegrond waarop dui-
delijk vermeld staat waar de beelden, monu-
menten en het vrije werk van Hildo Krop zich 
bevinden. 

Lang niet al het werk van Krop is in dit boek 
opgenomen. Daarvoor heeft hij gewoon te 
veel gemaakt. Het schijnt dat de beeldhouwer 
Zadkine dacht dat hij wel miljonair moest zijn 
geworden, zoveel beelden maakte Krop. De 
kunstcriticus A.M. Hammacher omschreef 
hem niet voor niets als de vruchtbaarste beeld-
houwer die wij ooit hebben hekend. 

Ook hier vervullen wij als voormalig Zeeburg 
weer een figurantenrol met slechts één ver-
melding: de voormalige Hollandsche Lloyd 
aan de KNSM-laan. 

De foto’s van de afbeeldingen zijn zo klein dat 
ze nopen tot een wandeling er naar toe en ach, 
wie eenmaal op het KNSM-eiland beland is, 
kijkt ongetwijfeld om zich heen en denkt: wat 
is het hier mooi en weids aan het water!

Loek van Vlerken, Wim Heij: Hildo Krop, stads-
beeldhouwer van Amsterdam
Een uitgave van de Stichting Instituut Collectie 
Krop, Steenwijk 2012
ISBN 978-90-814-7780-2
83 pagina’s
Prijs € 19,50

Brand in Mokum: twee 
stadswandelingen langs sporen van 
vuur

Het is een klein boekje over de geschiedenis 
van branden en brandpreventie. In 2012 was 
het de 300e sterfdag van Jan van der Heijden. 
De meesten van ons kennen hem alleen maar 
als schilder, maar hij wordt niet voor niets de 
Nederlandse Leonardo da Vinci genoemd: de 
man was een duizendpoot. In 1669 introdu-
ceerde hij een efficiënt werkend model straat-
lantaarn. Amsterdam werd daarmee de eerste 
lichtstad! Een replica van die lantaarn is nog 
te bewonderen op het Amstelveld. Samen met 
zijn broer Nicolaas ontwierp Jan van der Heij-
den een type brandspuit die zo’n groot suc-
ces werd, dat er in de Koestraat een fabriek 
gebouwd werd om de brandspuiten en de 
slangen te fabriceren. Hij stond aan de wieg 
van de vrijwillige brandweer en werd uiteinde-
lijk Generaal- Brandmeester. 

De twee wandelingen die uitgezet zijn, vertel-
len gelukkig niet alleen het verhaal van afge-
brande panden. Dan zou er niets meer te zien 
of te ruiken zijn op je wandelingen. Nee, de 
wandelingen vertellen veel meer. Ze geven niet 
alleen de geschiedenis van veel panden weer 
maar ook de geschiedenis van de brandweer, 
hoe elke brand weer leidde tot nieuwe inzich-
ten op het gebied van brandpreventie. Door 
de keuze van de wandelingen door de oude 
binnenstad komen wij er weer bekaaid af, ter-
wijl de pakhuizen aan de Oostelijke Handels-
kade stevig gefikt hebben. In ‘Andere branden 
in Amsterdam’ aan het eind van het boekje 
wordt het koelhuis Amerika nog even terloops 
genoemd. Het brandde dagenlang. Kom daar 
nog maar eens om. 

Brand in Mokum: twee stadswandelingen langs 
sporen van vuur
Jip Uitgeverij, Amsterdam 2012
59 pagina’s
Prijs € 14,95

Oude Gebouwen met smaak: de 
transformatie van historische 
en monumentale gebouwen tot 
horecavoorzieningen in Amsterdam

Eindelijk een boek waar we in plaats van een 
figurantenrol een bijrol vervullen. Met zes 
vermeldingen. Dat ze niet alle oude gebou-
wen waarin zich restaurants bevinden hebben 
opgenomen in hun gids, is begrijpelijk. Voor 
mij waren er een paar verrassingen bij die ik 
zeker ga bezoeken. 

Bij elk oud gebouw geeft de gids informatie 
over de geschiedenis van het gebouw, de naam 
van de oorspronkelijke architect en de herge-
bruikarchitect. Ze vertellen wie de initiatief-
nemers zijn om het gebouw weer in gebruik 
te nemen en wat de betekenis ervan voor de 
buurt en de stad is. 

Van het restaurant vermeldt het boek het type 
keuken, de menuprijs, de prijs van een glas 
huiswijn en of er in de zomer een terras is. 

Ook probeert men de sfeer te omschrijven 
en daar wringt het een beetje. De Kompaszaal 
noemen ze authentiek, stijlvol, ongedwongen, 
Eetcafé De Zwijger hip en trendy, kindvrien-
delijk en zakelijk, maar het Lloyd Hotel komt 
er bijvoorbeeld wat bekaaid vanaf met slechts 
informeel, terwijl ik uit ervaring weet dat het 
daar ook kindvriendelijk en zakelijk tegelijk is. 
Ik heb er vaak met kleine kinderen chocolade 
in een hoekje gedronken, terwijl in het andere 
hoekje vergaderd werd. Toch een aanrader, dit 
boekje met zijn aantrekkelijke foto’s van heden 
en soms verleden. 

Oude Gebouwen met smaak: de transformatie van 
historische en monumentale gebouwen tot horeca-
voorzieningen in Amsterdam
Agora Europa, Amsterdam 2012
ISBN 978-90-811-0020-5
128 pagina’s
Prijs: € 15,00

Peter Elenbaas en Lambiek Berends
Amsterdam onbewolkt - Stad in 
beweging

In dit boek vind je een selectie van nieuwe 
en oude luchtfoto’s van de stad, uitgevoerd 
op groot formaat in een harde band. Recente 
foto’s worden samengebracht met foto’s uit het 
rijke onbewolkt-archief, dat teruggaat tot de 
jaren tachtig. 

In dit boek komen wij ruimhartig aan onze 
trekken. De veranderingen in gebieden als 
het Oostelijk Havengebied en IJburg zijn door 
het naast elkaar zetten van de oude en nieuwe 
foto’s goed te volgen. Sommige foto’s zijn door-
dat ze van bovenaf genomen zijn ontzettend 
leuk, zoals de foto van de drijvende wonin-
gen in de Waterbuurt West van IJburg. Overal 
zwemwater, maar de meeste ouders zien hun 
koters blijkbaar toch liever in opblaasbare 
zwembadjes spetteren want die zie je overal 
liggen. De volgende foto in het boek is een 
overvol Blijburg. Topless is uit. Zelfs zonder 
mijn loep zie ik dat. Die loep is trouwens ver-
der wel aan te raden. Daarmee valt er zoveel 
meer te beleven op de foto’s. 

Peter Elenbaas en Lambiek Berends
Amsterdam onbewolkt - Stad in beweging
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2012
ISBN 978-90-593-7331-0
144 pagina’s
Prijs: € 32,50

40m2 en ruim 3m hoge praktijkruimte aan de Ertskade. 
Unieke locatie met uitzicht op het IJ. 
Voorzien van nieuwe kitchenette en toiletruimte. 
Glasvezel aansluiting, parkeervergunning mogelijk.
Huurprijs per maand: €950. info@iphor.nl/0624609600
Foto’s en informatie: http://tinyurl.com/iphorRENTOFFICE

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE
Uitzicht vanuit Ertskade 39, Amsterdam
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Eind december 2012 werd Comfort Caffè in de Sumatra straat door restaurantsite iens.nl 
verkozen tot een van de beste restaurants van Nederland. Met een negen bevond het zich op 
de zestiende plaats van de lijst, met een vierde notering binnen Amsterdam, achter befaamde 
culinaire restaurants als Le Restaurant, La Rive van het Amstel Hotel en Ciel Bleu van het 
Okura Hotel. Wie zit er eigenlijk achter de succesformule?

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Sarah van Dijk (36) deed de theaterschool, 
maar maakte die nooit af. Het zat wel in 
haar bloed. Met een vader als cabaretier, 

moeder als regisseur en grootouders met een 
hotel-restaurant kon ze niet kiezen of ze nu 
achter de bar of voor publiek wilde staan. Met 
schnabbels en een baan als barkeeper in Café 
De Dam kwam ze aardig rond. 

Na een dienst kwam ze vaak in nachtcafé Next 
Door aan de Nieuwezijds Voorburgwal, waar 
ze Chris Nuzzolo leerde kennen. Hij werkte 
als barmanager van het Golden Tulip hotel in 
Noord, waar Sarah niet veel later aan de slag 
ging als bartender. Gelachen werd daar ook, al 
was het alleen al door het luchtvaartpersoneel 
dat er regelmatig ‘overnachtte’ en alle bekende 
vooroordelen bevestigde. Al snel volgde ook 
weer een theatershow met stand-upcomedy 
en stond ze voor de keuze: horeca of theater?

Central Perk in Oost
‘Theater is niet tastbaar en horeca bestaat.’ En 
dus maakte ze in 2008 een bedrijfsplan voor 
een koffiezaak à la Central Perk uit de tele-
visieserie Friends. Sarah: ‘Met een Perzisch 
tapijt op de vloer en een lekkere bank, waar-
door iedereen uit de buurt het zou zien als 
huiskamer. Ik verspreidde enquêtes in Oost en 
verwerkte de uitkomsten in mijn bedrijfsplan 
dat ik aan de gemeente voorlegde. Ze waren 
meteen enthousiast en wezen me op dit pand. 
Voorheen was het een Turks koffiehuis, het was 
helemaal uitgewoond. Woningcorporatie De 

Alliantie bood aan het op te knappen en daar 
maakten we dankbaar gebruik van. Er kwam 
subsidie van de gemeente, de bank ging over-
stag en binnen een half jaar was het rond. En 
Chris wilde ook meedoen. Bij de start in 2010 
waren we van 8 tot 20 open. Het was spannend. 
We wisten niet of de mensen zouden komen 
en hebben niets aan reclame gedaan. Maar er 
kwam meteen veel publiek uit de buurt.’

Italiaanse mama-sensatie
‘Op de kaart stonden wat broodjes en de 
mensen vonden ze lekker. Toen zijn we gaan 
kijken of we ook een avondkaart konden rea-
liseren. In het begin was dat spannend. Chris 
was wel Nederlands kampioen cocktailshaken 
geweest, maar had nog nooit in de keuken 
gestaan. Toen ging hij koken en kwam zijn Ita-
liaanse moeder proeven. Nee, daar moet meer 
salie bij, zei ze dan. Met als resultaat die echte 

TEKST: COEN GEERTSEMA     

FOTO’S: FRED VERMORKEN

Italiaanse mama-sensatie. De huiskamer met 
de makkelijke hap werd het nieuwe idee. Dat 
begon te lopen en al snel pasten we onze ope-
ningstijden aan naar 10.00 tot 23.00 en bleven 
we op maandag dicht. Het succes kwam mede 
doordat we ambiance, goede sfeer en goede 
service zo belangrijk vinden. We ontvangen bij 
de deur en maken een praatje.’

Groente van Lale
‘Toen we op Iens.nl stonden als Horeca Tip 
2013 liep het ineens storm met reserveringen. 
Die impact is echt ongelofelijk. En we staan 
nog steeds boven De Bokkedoorns, om maar 
wat te noemen en zijn de nummer 1-Italiaan 
in Amsterdam. Prachtig. We zijn gegroeid van 
één vriendin in dienst naar in totaal zeven 
mensen, inclusief wij twee. We nemen alleen 
geen Italianen aan. Die gaan klagen dat hun 
mama het op die en die manier doet. Alles is 

Huiskamer met makkelijke hap namelijk puur Italiaans. De groente haal ik om 
de hoek, bij Lale Kassabi. En Chris is niet alleen 
een goede gastheer, hij doet ook inkopen bij 
de Italiaanse groothandel en ook de dranken 
komen uit Italië. Ik heb een paar favorieten 
op de kaart: Linguini con crema di tartufo van 
de avondkaart en natuurlijk het broodje Itali-
aanse Club Sandwich van de lunch.’

NL USA IT
Zo is Comfort Caffè onbedoeld een groot suc-
ces geworden. Zonder de avondkaart was het 
waarschijnlijk anders gegaan. Daar doet het 
idee aan Central Perk niets aan af. Alhoewel – 
de spelletjes hangen nog klaar aan de wand, 
er zijn vier stoelen gebleven en in de voorkant 
van de bar zijn planken bevestigd om spullen 
te bewaren. Echt Nederlands-Amerikaans-Ita-
liaans dus. t

Comfort Caffè, Sumatrastraat 28-30, tel. 463 00 92

18 19

      

 hh
 hh
 hh
 hh

Hulp nodig  bij je belastingaangifte? 
Advies over belastingzaken nodig?

Zelfstandig gevestigd 
belastingadviseur verzorgt 
belastingaangiften en geeft 
belastingadvies aan ondernemers 
en particulieren.

Mr. Marieke Wessels Belastingadvies
06 425 99 715

Rietlandpark 179
Postbus 1316, 1000 BH  Amsterdam

info@mariekewessel-belastingadvies.nl
www.mariekewessel-belastingadvies.nl



FlevoparkJuweel
foto en bewerking: Fred Vermorken
geïnspireerd door Popel Coumou



ADVERTENTIE

Ze hebben er lekker de gang in, Marian 
Blom en Anneke Tjin-A-Ton. In de rit-
mische beweging van hun benen en 

armen zweven hun lichamen na iedere pas die 
ze maken een moment boven het asfalt van de 
Nesciobrug. Wat hardlopen voor hen zo leuk 
maakt? ‘Je komt weer tot jezelf’, zegt Tjin-A-
Ton. ‘En je wordt er blij van’, voegt Blom eraan 
toe. Volgens Blom is het lichaam er zelfs voor 
bedoeld. Tijdens een reis door de savannen zag 
ze kinderen op een natuurlijke manier hard-
lopen. ‘Kinderen voelen zich het prettigst als 
ze gedragen worden door een (hard)lopende 
moeder,’ aldus Blom.

Dooddoener
Op de Diemerzeedijk, die bij fervente hard-
lopers bekend staat als de Loperssnelweg, 
is Helen Heitlager in actie. Haar man heeft 
haar zo ver gekregen. ‘Nu vind ik het heerlijk’, 
zegt ze. ‘Een vorm van 
meditatie, waarbij je 
jezelf in trance brengt.’ 

Sommige mensen zie 
je echt ploeteren. Over 
één ding is iedereen het 
eens: hardlopen moet 
je leren. En opbouwen. 
Als je jezelf voorbij-
loopt, wordt hardlopen 
doodlopen. Het komt 
erop aan voor jezelf de 
grens te weten. Alleen in figuurlijke zin valt er 
iets voor te zeggen dat hardlopers doodlopers 
zijn. Ergens geen tijd voor nemen, dingen wil-
len forceren, dat leidt niet tot weloverwogen 
besluitvorming. Maar in letterlijke zin biedt 
hardlopen, omdat het een vorm van bewegen 

Hardlopers zijn geen doodlopers
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO: BADA TAN

Sporten is in. Het is 
gezond, je voelt je fitter, 
sterker en beter in je lijf. 
Dat zorgt ervoor dat je meer 
aankunt. Voor hardlopen is 
weinig organisatie nodig. 
Je hoeft er niet voor naar 
een sportpark, ijsbaan of 
manege. Met goed schoei-
sel kom je ver. Steeds meer 
mensen kiezen ervoor om 
minimaal drie keer per week 
de deur achter zich dicht te 
trekken en het op een lopen 
te zetten.

is, vooral veel voordelen. Het is een dooddoe-
ner om hardlopers doodlopers te noemen. 
Als je ze bezig ziet met andere sporten, zijn ze 
niet kapot te krijgen. Blom: ‘Hardlopen is juist 
doorgaan.’

Blom telt tijdens het hardlopen. ‘Je gedach-
ten verdwijnen, je komt in een ritme waarbij je 
ademhaling en je hartslag dalen en je een soort 
hypnose bij jezelf teweegbrengt.’ Heitlager: 
‘Het is wel oppassen om niet onder een auto 
te komen. Met muziek loop ik nooit want dan 
maak je jezelf helemaal weg.’ 

Condities
Hardlopen is piekbelasting waarbij je lichaams-
gewicht maal vijf, op één been terechtkomt. 
Tjin-A-Ton: ‘Heupen, knieën en enkels krijgen 
de grootste opdonders. Soms moet iemand 
eerst afvallen.’ Blom benadrukt het belang van 
goed materiaal. Gympies zijn foute boel, echte 

hardloopschoenen bie-
den stevigheid en dem-
ping. Ook de kleding 
doet ertoe. Geen katoen 
maar thermo- en dri-
fit-kleding, dan blijft je 
huid droog en warm, 
zelfs als het regent. ‘Na 
vijf minuten voel je de 
regen niet eens meer’, 
aldus Blom. 

Sneeuw hoeft evenmin 
reden te zijn om het niet op een hardlopen 
te zetten. Tjin-A-Ton: ‘Het knispert zo mooi 
onder je schoenen.’ ‘En dat bij maanlicht’, vult 
Blom aan. Angst voor een uitglijer is er niet. ‘Je 
moet je voeten rustig neerzetten’, aldus Blom. 
Heitlager loopt zigzaggend teneinde sneeuw-

hopen en gladde plekken te ontwijken. Tjin-A-
Ton kiest voor de rand van de weg waar gras 
voor voldoende grip zorgt. 

Alleen en samen
Het Diemerpark is een geliefde locatie. ‘Op 
zomerse dagen kun je er niet hardlopen in 
bikini, zoals ik ooit deed op de boulevard van 
South Beach, Florida, maar het is een enclave 
van rust met konijnen, zwanen, buizerds en 
vossen, waar je de route zo lang kunt maken 
als je wilt’, vertelt Tjin-A-Ton. Zij ontmoette 
Blom in dit stadspark. Nu geven ze samen, ver-
enigd in Get Sporty, op diverse locaties hard-
looptrainingen en bootcamps. 

IJburg kent veel concurrentie, er is altijd wel 
een groep om bij aan te sluiten. ‘Techniek en 
ademhaling moet je leren’, zegt Blom. ‘Je moet 
niet alleen gaan modderen.’ Lachend vervolgt 
ze: ‘Hardlopen in een groep is heel gezellig. Je 
bouwt een band op met elkaar. Als je niet aan 
het pieken bent kun je hele gesprekken met 
elkaar voeren.’ Heitlager traint wekelijks in een 
groepje maar loopt ook graag alleen. Dat is zo 
fijn met hardlopen, je kunt het, net als wielren-
nen, schaatsen en skeeleren, alleen, met zijn 
tweetjes of in groepsverband doen. Dit sei-
zoen deed Heitlager in Nijmegen mee aan de 
Zevenheuvelenloop. ‘Toen liep ik alleen’, zegt 
ze. ‘Niet omdat mijn man geblesseerd was en 
niet kon meedoen, maar omdat ik met 15.000 
anderen mijn eigen wedstrijd liep.’ Tjin-A-Ton 
verwoordt het zo: ‘Je loopt alleen je wedstrijd 
die je samen loopt.’ In dat licht vormt hardlo-
pen een heuse weerspiegeling van het gewone 
leven. t

www.getsporty.nl

‘Je gedachten verdwijnen,  
je komt in een ritme  

waarbij je ademhaling en 
je hartslag dalen en je een 

soort hypnose bij jezelf 
teweegbrengt’
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

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

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

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

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

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

Renovatie complex Indië8 mogelijk nog dit 
jaar van start

Na jarenlange verwaarlozing is er, tot 
opluchting van veel bewoners, in 
2011 door Eigen Haard besloten dat er 

iets moest gebeuren in het woonblok aan het 
Makassarplein. Met behulp van het WSWonen 
Oost is er een bewonerscommissie opgericht. 
Eind vorig jaar is de peildatum voor het begin 
van de herhuisvesting afgegeven.

Onderhoud of renovatie?
Uit het technisch en funderingsonderzoek 
waartoe Eigen Haard opdracht gaf, bleek 
dat er sprake is van onder andere betonrot, 
rotte kozijnen, scheurvorming, verzakking en 
bodemverontreiniging. Bovendien is de funde-
ring in slechte staat. Uiteraard waren de bewo-
ners allang op de hoogte van de slechte staat 
van de panden en men voelde zich dan ook 
niet erg serieus genomen door Eigen Haard, 
dat vele jaren geen onderhoud heeft gepleegd. 
In eerste instantie kon de bewonerscommis-
sie zich dan ook niet erg vinden in de plannen 
die Eigen Haard met het complex had. Er was 
een principieel verschil van mening tussen 
de commissie die vooral onderhoud wilde, en 
Eigen Haard die renovatie wilde met huurver-
hogingen. 

Zorgen over de betaalbaarheid
Uit onderzoek bleek dat veel mensen zich zor-
gen maakten over de betaalbaarheid van de 
gerenoveerde woningen, naast een heel groot 
gedeelte dat alleen maar zo spoedig mogelijk 
weg wilde uit dit complex. Door de commissie 
is daarom bij het overleg met Eigen Haard veel 
nadruk gelegd op de betaalbaarheid. Hierin 
zijn enkele succesjes geboekt, zoals mogelijke 
terugkeer met behoud van huurcontract en 
terugkeer niet alleen naar de eigen woning, 
maar ook naar een vergelijkbare woning, zon-
der dat de Donnerpunten (ook wel schaarste-
punten genoemd) berekend worden. 

Kleine tegemoetkomingen
Nadat de commissie een kritisch advies 
geschreven had over het plan, zijn er nog enkele 
toezeggingen gedaan door Eigen Haard. Zoals 
huurgewenning voor mensen die op grond 
van hun inkomen in aanmerking komen voor 
huurtoeslag, maar die niet krijgen omdat ze te 
veel spaargeld hebben. Bijvoorbeeld doordat 
ze zelf voor hun pensioen sparen. Voor poten-
tiële kopers is een korting van 10% bedongen 
in plaats van de door Eigen Haard voorgestelde 
5%. Om de kosten toch enigszins te verlagen 
is de door Eigen Haard gewenste videofoon 
uit de plannen geschrapt. Dankzij deze kleine 
tegemoetkomingen is de bewonerscommis-
sie uiteindelijk akkoord gegaan met het plan. 
Hierbij speelde ook een rol dat aanvechting 
van het plan bij de rechter – en dus uitstel – 

zeer tegen de wil zou zijn geweest van de huur-
ders die haast hadden om weg te komen. 

Vertraging bij het stadsdeel
Het advies van de commissie en de reactie 
daarop van Eigen Haard zijn naar het stadsdeel 
gegaan, dat niet direct overtuigd was van de 
uitvoerbaarheid van de herhuisvesting. Hier-
door hielden zij het plan nog een tijdje aan. Dit 
ondanks de toezegging van Eigen Haard ook 
woningen uit het eigen bezit rechtstreeks aan 
te bieden aan de lagere inkomens en boven-
dien woningen van de Alliantie, die eveneens 
gelegen zijn aan het Makassarplein, voor deze 
huurders beschikbaar te stellen. Degenen die 
snel weg wilden, waren uiteraard niet blij met 
deze vertraging. Voor deze mensen was de 
opluchting groot toen in november uiteinde-
lijk toch de peildatum werd verstrekt. 

Inmiddels is een aantal bewoners verhuisd. 
De renovatie zou rond november 2013 moeten 
starten. 

Inkomensgerelateerde huurverhogingen

Zoals eerder gemeld, is in het regeerakkoord 
het plan opgenomen de huren vanaf juli 2013 

Renovatie en huurverhogingen
afhankelijk van het inkomen van de huurder te 
laten stijgen, de zogenaamde gluurverhoging. 
De belastingdienst zou de inkomensgegevens 
van huurders aan de verhuurder moeten ver-
strekken. Tot nu toe was er geen wettelijke 
basis voor deze ‘gluurverhoging’ en het plan 
werd om die reden vorig jaar, toen de rege-
ring een soortgelijk plan had, door de rechter 
tegengehouden. 

Minister Blok doet momenteel erg zijn best 
de ‘gluurverhoging’ dit jaar wel op tijd door de 
Tweede en de Eerste kamer te loodsen. Of dit 
gaat lukken is de vraag. 

Voor het laatste nieuws hierover is het raad-
zaam de site van de woonbond en de speciale 
site van de huurdersvereniging over dit onder-
werp in de gaten te houden. t

www.woonbond.nl
www.actiehuuralarm.nl

Wijksteunpunt Wonen
Wijttenbachstraat 34-H
tel. 462 03 30, e-mail: oost@wswonen.nl

Inloopspreekuur: maandagavond 19-20 uur  
woensdagochtend 9-12 uur 

Derde van links: Marian Blom. Tweede van rechts: Anneke Tjin-A-Ton.



Martine van ’t Hul heeft volgens eigen 
zeggen bijna haar hele leven gebor-
duurd. ‘Het begon op mijn zevende 

met voorgedrukte afbeeldingen op stramien 
die je met kruissteekjes kon borduren. En de 
naaimachine stond ook altijd paraat, zodat ik 
mijn eigen kleding kon maken’, vertelt ze op 
haar werkplek, waar ook het bedrijf More Color 
Textielzeefdruk van haar man en compagnon 
gevestigd is. 

Deze passie heeft ze van haar moeder die ook 
altijd borduurde en ja, goed voorbeeld doet 
goed volgen. ‘Ik denk dat het kwam doordat ik 
op een boerderij woonde. Daar moest je altijd 
meehelpen. Dat wilde ik niet en ik zorgde dus 
dat ik altijd bezig was. Zelfs als we ergens naar-
toe gingen nam ik een hele tas met frutsels 
mee, zodat ik er zeker van was dat ik me niet 
hoefde te vervelen. Ik creëerde als het ware 
mijn eigen wereld.’ 

Dat borduren is nooit meer gestopt. Op haar 
zestiende ging ze naar de MTS voor Mode en 
Kleding op de Zeedijk. Vier jaar later vervolgde 
zij haar opleiding aan de Hoge School voor de 
Kunsten in Arnhem, richting modevormge-
ving. Tot slot haalde ze haar master aan het 
Fashion Institute, ook in Arnhem. 

Ondanks dat ze meer in de richting van de 
mode ging, is zij haar passie borduren altijd 
trouw gebleven. Dat was te zien aan haar 
afstudeerproject in 2002, waarbij mode en 
borduren verenigd werden. De IJslandse sin-

ger/songwriter Björk kocht een jurk uit deze 
collectie.

Meer technieken
Na haar studie vertrok Martine naar Milaan om 
te werken voor de Nederlandse modeontwer-
per Ronald van den Kemp. Gedurende het jaar 
dat zij zijn assistent was, leerde ze veel. Nadat 
Ronald naar Parijs was vertrokken, werkte Mar-
tine voor andere ontwerpers in Milaan. In die 
tijd hield zij zich voornamelijk bezig met het 
ontwerpen van stoffen. Om het strakke regiem 
van de modewereld – misschien vergelijkbaar 
met de situatie op de boerderij – een beetje te 
ontvluchten, nam borduren een steeds grotere 
vorm aan. Voor Martine was inmiddels wel 
duidelijk dat zij richting ‘de kunst’ wilde en dat 
haar ambities niet alleen in de modewereld 
lagen. Ondertussen had ze genoeg geborduurd 
om een expositie in Milaan te houden. 

Terug in Nederland werkte zij om in haar 
levensonderhoud te kunnen voorzien als 
ontwerper voor Claudia Sträter en het merk 
Turnover. Maar toen ze van het Fonds voor 
Beeldende Kunsten een subsidie kreeg, stopte  
ze met werken en wijdde zich een jaar volledig 
aan haar passie. Door toeval vond zij een boek 
in de bibliotheek over Japans borduren, dat 
haar zo fascineerde dat het internet werd afge-
struind om daar meer over te vinden. In Enge-
land vond ze de opleiding die ze zocht. ‘Voor ik 
alle vaardigheden van Japans borduren onder 

de knie heb, kost mij dat nog een jaar of tien. 
Maar ik vind het prachtig en het geeft me meer 
ruimte als ik meerdere technieken beheers. Ik 
ben daarom nog niet zo lang geleden ook aan 
kantklossen begonnen.’

Hotelkamer inrichten
Vorig jaar werd Martine gevraagd een kamer 
te ontwerpen voor hotel Modez in Arnhem, 
waarvan Piet Paris de artistiek directeur was. 
In dit hotel, dat in september 2012 is geopend, 
is iedere kamer door een modeontwerper/
kunstenaar ingericht, of wordt een speciaal 
ambacht in een kamer tot uiting gebracht. 
Er werd een maquette gemaakt, waarin alle 
muren geborduurd werden. Deze borduursels 
zijn vervolgens gefotografeerd en twintig maal 
uitvergroot te zien op de echte muren van 
de hotelkamer. Het borduursel aan de muur 
wordt versterkt door uitvergrote kralen die met 
de mond geblazen zijn door medewerkers van 
het Nationaal Glasmuseum te Leerdam. 

Op dit moment is Martine bezig met haar 
eerste productie zijden sjaals, die zeker in een 
aantal winkels in Japan komen te liggen, en 
waarschijnlijk ook in Nederland en Brazilië. 
De sjaals worden bedrukt met een borduursel, 
waar vervolgens nog een machinaal borduur-
sel op geplaatst wordt. De productie van de 
sjaals verloopt gedeeltelijk in Italië en deels op 
de Amsterdamse Veemarkt. Martine is reuze 
benieuwd of het gaat lopen. ‘Voor de toekomst 
zou ik graag willen dat er een wereld aan ‘Mar-
tine van ’t Hul’ borduursels en producten gaat 
ontstaan, toegepast in verschillende discipli-
nes als mode, interieur en kunst. Ik droom 
ervan mensen te inspireren en te emotioneren 
met borduurwerk. Bovendien wil ik met mijn 
werk een ambacht, wellicht in een nieuw jasje, 
laten blijven voortbestaan.’

info: www.martinevanthul.com
Martine maakt prachtige borduursels

TEKST: LIDA GEERS
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Als je op internet zoekt 
naar interessante bedrijven 
in de buurt kom je al snel 
Martine van ’t Hul op de 
Veemarkt tegen met haar 
website vol prachtige 
borduursels. Dat maakt 
nieuwsgierig. Zeker de 
hotelkamer die zij tot een 
bruidssuite omtoverde met 
borduursels op de wand en 
verder een compleet witte 
inrichting. Wat zij doet is 
verrassend.

Brood nodig?

Wij van de Bakker van Oost zijn ambachtelijke 
bakkers in de Sumatrastraat die gepassioneerd 

iedere dag vers brood voor u bakken.

Desembrood is één van onze specialiteiten. Onze desembroden 
worden bereid van puur bloem en meel op basis van in eigen bakkerij 

ontwikkelde desem en gebakken op de stenen ovenvloer.

Sumatrastraat 42
1094 NE  Amsterdam

tel. 020 - 665 12 14

e-mail: info@debakkervanoost.nl
website: debakkervanoost.nl

Tot ziens bij Dé Bakker van Oost

volg ons op Facebook

Voor hotel Modez in Arnhem toverde Martine van ’t Hul een compleet witte hotelkamer om tot een verrassende bruidssuite.

‘Voor ik alle vaardigheden  
van Japans borduren onder  

de knie heb, kost mij dat  
nog een jaar of tien’

ADVERTENTIE
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Ik wil een smartphone. Alle kinderen op 
school hebben er een, behalve ik. Ik heb 
nog een gewone mobiel, een Samsung. 

Zwart met oranje. Dat is het enige wat ik er 
leuk aan vind. Oranje is namelijk mijn lieve-
lingskleur. Ik kan er alleen mee bellen en sms-
en. Het is een prepaid toestel. Zo niet cool. Ik 
laat hem maar in mijn tas, want anders lachen 
ze me uit. Mijn 3DS kan wel op internet, maar 
mijn telefoon niet. En mijn 3DS mag ik niet 
mee naar school. Iedereen zit online, behalve 
ik. Niels heeft de nieuwste Blackberry gekre-
gen van zijn vader. Voor zijn rapport. Melissa 
heeft de iPhone 5 en Tom de Samsung Galaxy 
S III, die ik ook zo graag wil. De anderen heb-
ben oude telefoons van hun ouders, maar het 
zijn wel smartphones met touchscreen. En ze 
hebben ook allemaal een abonnement. Alleen 
ik niet.

Met mijn moeder valt niet te praten. Ze zegt 
dat ik er te jong voor ben. Ik mag er pas een als 
ik een bijbaantje heb en zelf het abonnement 
kan betalen. Later, als ik op de middelbare 
school zit. En dat duurt nog heel lang.

Thuis mag ik wel op internet, maar alleen in 
de huiskamer en ze kijkt altijd mee. Mijn vrien-

Smartphone
den hebben een pc of laptop op hun kamer. Of 
beide. Ik alleen een Nintendo Wii. En dat is 
echt oersaai. 

Online games zijn pas leuk, maar daar heeft 
mijn moeder ook een probleem mee. Ze zegt 
dat ze verslavend zijn. Ik mag er van haar maar 
een uur per dag op. En ze zet een kookwek-
ker alsof ik een kleuter ben. Ik schaam me 
dood voor mijn vrienden. Ze zeggen dat we 
het gewoon niet kunnen betalen. Of dat mijn 
moeder een bitch is. Ik vind dat eigenlijk ook. 
Ze heeft zelf nog het allereerste model van de 
iPhone en wil niet eens een nieuwe, terwijl ze 
die gewoon gratis kan krijgen bij een abonne-
ment. Maar volgens haar bestaat ‘gratis’ niet. 
En dan gaat ze eindeloos door over hoe je uit-
eindelijk overal zelf voor betaalt en dat de prijs 
van de mobiel gewoon doorberekend zit in het 
abonnement. En dat veel jongeren schulden 
maken met hun telefoons. Of ze begint over de 
gevaren van internet. En altijd maar weer over 
leeftijd. Maar ik ben al tien! En de andere kin-
deren zijn toch even oud? Oké, de meesten zijn 
elf, want ik ben een vroege leerling, en één is al 
twaalf, omdat hij is blijven zitten, maar toch. 

Eerst wilde ik nooit bij andere kinderen thuis 

In de Indische Buurt is een nieuwe school. 
Een schooltje is op dit moment de juiste 
aanduiding. Want het schooltje telt nu der-

tien leerlingen. Het is een schooltje voor alge-
meen bijzonder onderwijs en het heet Onze 
Toekomst. Een particuliere school dus, maar 
zonder levensbeschouwelijke of religieuze 
basis. 

De dertien leerlingen komen uit alle delen 
van de stad, maar (nog) niet uit de Indische 
Buurt. 

Karin is samen met Ada de school begonnen 
in IJburg, omdat ze zich zorgen maakte over de 
kwaliteit van het onderwijs. In IJburg vond ze 
ouders die haar zorgen deelden

Maar de huurprijzen in IJburg waren te hoog 
voor een beginnende particuliere school. En 
zo kwam Onze Toekomst in de Bataviastraat 
terecht, in een prachtig schoolgebouw in 
Amsterdamse Schoolstijl. De school zit op de 
tweede verdieping met twee lokalen. Er is een 
optie op twee extra lokalen, voor als de school 
kan uitbreiden. Volgend jaar wil Karin vanaf 
groep 1 beginnen zodat ze vanaf de start goed 
onderwijs kan geven aan de leerlingen.

‘Leerlingen komen nu vaak met enorme 
achterstanden. Je moet dan terug naar het 
niveau waarop het misgegaan is, en van daar 
af opnieuw opbouwen. En dan gaat het vaak 
heel gauw veel beter. Dan maken de kinderen 
bijvoorbeeld een rijtje eenvoudige sommen 
snel en foutloos. En dan stralen ze. Een leerling 
heeft recht op succes, dat geeft hem zelfver-
trouwen. Dat maakt al die faalangsttherapieën 
voor kinderen volkomen overbodig.’

Dit onderwijs is niet voor iedereen wegge-
legd, want het kost veel geld. Er is geen sub-
sidie, want er is genoeg onderwijsplek voor 
Oost, volgens de ministeriële norm. En dat is 
jammer, want het gevolg is dat dit onderwijs 
voor veel kinderen onbereikbaar is, omdat hun 
ouders simpelweg niet genoeg geld verdienen.

Bij Onze Toekomst wordt na vier uur ook bij-
les gegeven voor niet-leerlingen uit de buurt 
en daarbuiten. t

Bijzonder schooltje
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER
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spelen of logeren. Tegenwoordig wel. Want dan 
kan ik tenminste rustig gamen en online zijn 
zonder gedoe. De moeder van Alex zeurt nooit 
en komt alleen af en toe binnen met chips en 
cola. Al lust ik zelf geen cola. Ik hou niet van 
prik. Maar chips zijn lekker. Zo’n moeder wil ik 
ook. En Alex doet niet eens aardig tegen haar. 
Hij zegt gewoon ‘rot op’ als ze binnenkomt. 
Maar ze blijft lachen en vriendelijk doen. Dat 
vertel ik dan aan mijn moeder, maar die zegt 
dat ze niets met andere ouders te maken heeft. 
Dat iedereen zijn eigen regels mag bepalen. En 
dat ik geen smartphone krijg en ook geen lap-
top. Zeker niet zolang ik nog op de basisschool 
zit.

Vroeger vond ik mijn moeder lief, maar nu 
niet meer. Ze is veel te streng. Gelukkig is ze 
niet zo slim met apparaten. Ze heeft een code 
op haar mobiel ingesteld, omdat ik steeds op 
de hare ging. Maar alle moeders gebruiken de 
geboortedatum van hun kind als wachtwoord. 
En zij dus ook. Zo dom. Ook op haar laptop en 
computer. Ik kan dus overal op als ze doucht of 
boodschappen is doen. 

Gisteren moest ze naar de C1000, dus ik 
startte meteen de computer op om Supremacy 
te spelen. Gaat opeens de deur open. Ze was 
haar fietssleutel vergeten. Voor straf mag ik een 
week niet online. En ze heeft alle codes veran-
derd. 

Nu log ik met mijn 3DS in via het netwerk van 
de buren. Sommigen hebben geen beveiliging 
en anderen alleen de basiscode van de provi-
der, dus daar kom ik gemakkelijk in. En mama 
heeft niets door, want ze gebruikt geen WiFi. 
Ze heeft nog een draad aan haar computer en 
haar telefoon werkt op 3G.

Op school hoorde ik laatst een mop: wat is 
het toppunt van klungelig? Struikelen over 
draadloos internet.

Ik denk dat ik die maar niet aan mijn moeder 
ga vertellen. t

Doel is het vergroten van de aandacht bij het lichaam, op 
celniveau. Daardoor gaan we beter luisteren naar de signalen 
die het lichaam afgeeft.
Afgestemd op de individuele klachten en het energieniveau van 
het moment wordt op maat een programma samengesteld.
Geschikt voor jongeren en volwassenen. En in het bijzonder 
gericht op ADHD; identiteitsproblematiek; burn-out klachten; 
migraine; ME; begeleiding van levensfasen.
Prijs per behandeling naar vermogen

Op afspraak: Mirelle Thijsen mthijsen@xs4all.nl / 06-24609600
J.F. van Hengelstraat 34 1019 DC Amsterdam

DE SERRE is een praktijk voor energetische therapie, stiltetraining en massage

Informatie en folder:
http://tinyurl.com/iphorSERRE

U vindt ons vlak bij winkelcentrum
Brazilië, bereikbaar met tram 26,

gratis parkeren onder de AH.

C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,
020 - 419 7200

www.thephotofactory.nl

Lijsten
 - hout
 - aluminium
 - kunststof

Glassoorten
 - floatglas
 - helder
 - anti reflex 
 - UV werend
 - Clear Colour

Inlijsten van
 - foto afdruk
 - schilderij
 - borduurwerk
 - 3D, bijv. t-shirt

Een simpel wissellijstje op standaard 
formaat of maatwerk tot op de mm
nauwkeurig; met ruim 1500 lijsten op 
voorraad, ruim 400 profielen en eigen 
passe partout snijservice slaagt u bij ons 
altijd!
Neem uw afdruk, poster of ander mooi
kunstwerk mee en we adviseren u graag 
over een goede keuze.

Opspannen van
 - canvas
 - schilderij
 - borduurwerk

Opplakken op
 - aluminium
 - Dibond
 - MDF
 - Forex
 - Centafix

Lamineren
 - lustre
 - glans

Passe partouts

26 27

Ross de Boss

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

Pak ‘n IJopener mee

Bij Bruna in winkelcentrum Brazilië staat 
sinds kort een enorm rek met IJopeners 
voor de deur. Lezers kunnen de IJopener 
daar gratis meenemen. 
De redactie bedankt Jörg Aries van C1000, 
winkelcentrum Brazilië, voor de donatie 
van het rek.

Eveneens in het Oostelijk Havengebied 
kan de IJopener vanaf nu ook afgehaald 
worden in eetcafé Jerry’s, Veemkade 1288. 
Ook op IJburg is een nieuw afhaalpunt: 
Bruna, IJburglaan 561.
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www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

Wanneer ik binnen kom, is het ontzettend druk. De band YVE, 
een vijfmansformatie die hiphop, jazz, funk en disco speelt, 
is aan de toegift bezig. Het swingt de pan uit, voor het podium 

dansen mensen. Het is erg gezellig.

Eten onder een tientje
Anchalee en haar vriendin Robin staan achter de bar. Ondanks de drukte 
hebben ze alles goed onder controle. Normaal staan de zonen van Jerry 
achter de bar, die open is van zondag tot en met vrijdag. Behalve op 
maandag en dinsdag is de keuken ook die dagen open. Zaterdag kun je 
Jerry’s huren voor feesten. 

De kaart is gevarieerd. Behalve de bekende saté staan er verschillende 
soorten vlees en salades op. 

Zangeres Brenda laat me de keuken zien waar de Jordanese Loes, de 
vrouw van Jerry, de scepter zwaait. De keuken is klein en hygiënisch en 
een ontmoetingsplaats voor personeel en aanverwanten. 

Ik bestel de daghap en krijg kogelbiefstuk met rode wijnsaus en cham-
pignons, haricots verts en frietjes. Als ik zeg dat ik geen alcohol gebruik, 
antwoordt Anchalee: ‘Ach, die alcohol is al vervlogen als Loes de saus 
opschept.’ De biefstuk is heerlijk mals, de rest smaakt ook meer dan 
prima, het is meer dan genoeg en dat voor nog geen tientje!

Music in da hood
Elke derde zondag van de maand vanaf half vier is er muziekpodium 
Music in da hood. Uiteenlopende bands, zangeressen en zangers treden 
op. Dit wordt georganiseerd door muziekmakelaar Marijke de Raadt die 
om zes uur het sein op groen zet voor de jamsessie. Die gaat door totdat 
iedereen die wil spelen aan de beurt is geweest. Je kunt je ter plekke voor 
de jamsessie inschrijven. Daarbij geef je op welke stijl en welk instru-
ment je speelt. 

Tijdens de jamsessie zie ik instrumenten die ik zelden zie. De muzikan-
ten zijn prima op elkaar ingespeeld, maar ik heb geen idee of ze vaker 
met elkaar spelen. Dat is ook niet belangrijk, want het klinkt goed. Jerry 
speelt zelf ook mee op gitaar en regelt daarnaast de techniek. 

Brenda
Tijdens het eten klets ik gezellig met zangeres en buurtbewoner Brenda 
Frans. Zij is de vrolijke spil tijdens de laatste jamsessie. In het dagelijks 
leven geeft ze onder meer zangles, haar leerlingen treden regelmatig op 
bij Jerry’s. Voor het podium danst een klein jongetje. Brenda improvi-
seert een lied voor hem. Ze gaat verder met een bevlogen eigen vertol-
king van Rocking Billy van Ria Valk. Hier hoor je haar Groningse roots  
van moeders kant. De Molukse roots van haar vader zijn op haar cd Tou-
ching souls te horen. Hierop hoor je dat ze een mooie stem heeft en een 
stijl die te typeren is als easy listening en jazzy. Brenda werkt op de cd 
samen met bekende mensen waaronder acteur Hans Dagelet, die ver-
dienstelijk trompet speelt. t

Veemkade 1288 (boven AH)
www.jerrys.nl

Jerry’s is natuurlijk vooral bekend van de 
fitness. Maar je kunt er ook fijn uitgaan en 
heerlijk en goedkoop eten. Jerry’s is echt 
een ontmoetingsplaats. Zomers is er een 
heerlijk terras en het prachtige uitzicht over 
het IJ is de moeite waard.

TEKST: RENÉ ARNOLDI     FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

Op  vrijdag 18 januari, de dag dat het 
begon te sneeuwen, werd een bijzon-
der boekje gepresenteerd: Het knappe 

trappie van Tante Marie, 10 jaar geheugen van 
Oost 2003-2013. 

In 2003 organiseerde het Amsterdam 
Museum een expositie over en in Oost. Velen 
van jullie zullen zich nog herinneren dat er in 
etalages foto’s waren opgehangen van dezelfde 
winkel, maar dan in vroeger jaren. Tezelfder 
tijd werd een ‘buurtverhalenproject’ gestart: 
bewoners van Oost konden herinneringen 
ophalen en beschrijven, foto’s werden gescand 
en Oost kreeg een levende geschiedenis. 

De website verbindt mensen. Er staan inmid-
dels meer dan 2.000 verhalen op. Voor het 
boekje zijn hieruit 52 verhalen gekozen die de 
verschillende delen van Oost, de verschillende 
bevolkingsgroepen en verschillende tijden zo 

Tien jaar verhalen van Oost

Het trappie van Tante Marie stond voor 
schoonmaken van de oude stempel.

Van 1976 tot 1983 woonde ik in de 
Wagenaarstraat. Op nummer 39 1-hoog. 
Op 3-hoog woonde Tante Marie. Zij is 
70 plus en zeer corpulent. Een onvervalst 
Amsterdamse volksvrouw. En omdat er 
in die tijd nog diversificatie bestond: een 
echte Dapperbuurtse. Ze is nog van de 
oude stempel wat betreft schoonmaak en 
onderhoud van stoep en trap. “Een knap 
trappie!” zegt ze tevreden als ze weer eens 
de trap gedaan heeft. Een paar keer kom ik 
thuis terwijl ze bezig is. Je kijkt ongewild 
onder haar jurk en krijgt de impressie van een 
herbergzoldering, behangen met hammen 
en worsten. Ik heb er nog eens een tekening 
van gemaakt, die ik voor dit verhaal zal 
proberen op te zoeken. Ze is al tientallen 
jaren gescheiden. Zoon Henk – ook corpulent 
– woont bij haar, maar niet constant. Henk is 
flink aan de drank en hij wil dan nog weleens 
recalcitrant en handgemeen worden, ook 
met de politie. Volgens Tante Marie heeft 
hij zijn eigen mok op het bureau IJtunnel. 
Verder zit hij af en toe vast in  Santpoort in 
“Wieringerland”. Tante Marie voegt hem 
vaak toe “Moeder is goed Henk, moeder is 
heel goed!”  Henk is niet geïmponeerd, hij 
is wrokkig. Tante Marie kan er niet bij dat 
zo’n jongen niet tevreden zou zijn bij haar. 
Ze zegt: “Hij hep z’n kamer, z’n Bode, z’n 
klokkie, z’n bewassing en met de laatste 
Pasen nog z’n sterrenbeeld.” Ze heeft geen 
begrip van het Beest in Henk. Hij scoort bij 
diverse drankwinkels in en rond de buurt. 
Soms klokt hij twee liter jenever achter elkaar 
naar binnen. Tante Marie: “Vannacht wer-tie 
gevonden. Lag-ie prinsheerlijk te slapen in de 
Roomtuintjes.” 

goed mogelijk vertegenwoordigen.
De schrijver van het verhaaltje dat ook de titel 

van het boek is, hield een inleiding bij de pre-
sentatie van het boek. Hij was blij dat Oost niet 
ten prooi was gevallen aan ‘sociocide’ en ver-
klaarde dat woord als een analogie aan geno-
cide. Maar bij sociocide wordt niet een bevol-
kingsgroep uitgemoord zoals bij genocide, 
maar een sociale samenhang, en dat is in Oost 
gelukkig niet gebeurd, zo betoogde hij.

Zeker is dat het geheugen van Oost een bij-
drage levert – en zal blijven leveren – aan de 
samenleving die Oost is.

Het knappe trappie van Tante Marie
Uitgegeven door Dynamo, december 2012. 
ISBN 978-94-6190-070-8

www.geheugenvanoost.nl

TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

Uit bij Jerry’s

Boven: Bij Jerry’s kan je met het hele gezin terecht.
Onder: Brenda Frans, van Rocking Billy tot easy listening.
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‘V lietui! Vlietui!’, roept een jongetje dat 
bij zijn vader achterop de fiets zit. 
Een viermotorige KLM-blauwe jet is 

statig bezig met de nadering. Een kenner weet 
meteen dat het een Boeing 747-400 is. De kist 
die erachter zit, lijkt veel hoger te zitten. Maar 
dat is gezichtsbedrog. Omdat de Fokker 70 
vele malen kleiner is dan die kolossale jumbo. 
Beide zijn op weg naar de Buitenveldertbaan. 
De piloten zien de 27, zoals deze baan in vak-
taal heet, recht voor zich.

Treintje
Vliegmachines die uit het oosten komen, zet-
ten de daling in via Swifterband - Almere. 
Komen ze uit het westen dan wordt er op 
Schiphol aangevlogen via Holysloot - Almere. 
In dat geval maken ze boven het IJmeer een 
dalende bocht naar rechts. Soms gebeurt dat 
ook eerder, ter hoogte van Muiden. Of nog eer-
der, dan naderen ze de luchthaven via de Die-
mervijfhoek. IJburg wordt in principe ontzien. 
Emile Nossin, gezagvoerder op de Embraer 
190 bij KLM, landt zelden op de Buitenvel-
dertbaan. ‘Die baan wordt zo min mogelijk 
gebruikt’, vertelt hij. Op zijn MacBook tovert hij 
een website tevoorschijn waarop te zien is hoe 
het vliegverkeer zich vanaf en naar Schiphol 
beweegt. Weldra heeft de vlieger een datum te 
pakken waarop de wind stevig uit het zuidwes-
ten kwam. ‘Ten zuiden van IJburg worden we 
opgelijnd met de baan’, zegt hij al wijzend naar 
het scherm. ‘In de glijvlucht voor de landing 

Zilveren vleugels boven IJburg

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: MART VAN DRUENEN EN KEES HOOGEVEEN

Hoog in de blauwe lucht slaan ze witte kruisen. Maar zodra de wind 
hard uit zuidwestelijke richting waait, zie je vanaf IJburg de aluminium 
vogels richting Schiphol koersen. De toestellen worden steeds stiller. 
Het aantal klachten over vliegtuiglawaai is in vier jaar tijd sterk gedaald. 

vormen we met elkaar een treintje. De snelhe-
den liggen tussen de 250 en 375 kilometer per 
uur, afhankelijk van het vliegtuigtype en het 
gewicht, dat beïnvloed wordt door de lading 
aan boord. Bij gelijke snelheden en onder nor-
male weersomstandigheden is de gemiddelde 
afstand tussen twee kisten zo’n 5,5 kilometer, 
wat neerkomt op één minuut.’

Factoren en theorieën
Jumbojets die in oostelijke richting opstijgen 
vanaf de Buitenveldertbaan bevinden zich 
op zo’n 800 meter hoogte als ze om en nabij 
IJburg opklimmen om verder uit te waaieren. 
Omdat de motoren bij het opstijgen aanzien-
lijk harder brullen dan bij de landing, zijn het 
deze vliegmachines die sommige IJburgers 
doen opkijken vanwege het lawaai. Toestel-
len van kleiner formaat zitten algauw op een 
hoogte van één kilometer. Er worden op dat 
moment snelheden gemaakt van 250 tot 350 
kilometer per uur. Nossin: ‘Een vliegtuig vliegt 
zoals de verkeersleiding dat opdraagt. Welke 
baan gebruikt wordt, is afhankelijk van facto-
ren als het verkeersaanbod, de geluidsnormen 
en de staat van de banen en de apparatuur. 
Maar de belangrijkste factoren zijn het weer 
en de veiligheid. In een noodsituatie geeft de 
vlieger aan waar hij wil landen. Hij is verant-
woordelijk voor de kist en kan inschatten wat 
hij wel en niet kan.’ 

‘De keus die de vlieger in een dergelijke situ-
atie maakt, zullen wij altijd accepteren en 
faciliteren’, beaamt Bertine Langelaan, woord-
voerster van de Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL). Dat was het geval op 4 oktober 
1992 toen een vrachtvliegtuig van ElAl in de 

problemen kwam. De gezagvoerder verzocht 
de luchtverkeersleiding een noodlanding te 
mogen maken op de Buitenveldertbaan. Ver-
moedelijk omdat hij over de dichtstbijzijnde 
en tevens langste baan wilde beschikken. Zoals 
bekend crashte de vrachtjumbo in de Bijlmer.

Vliegtuiglawaai
 Vliegtuigminnende IJburgers konden op 6 juli 
2008 hun hart ophalen toen de Antonov 225 
vanwege groot onderhoud aan de Polder- en 
Zwanenburgbaan, naar de Buitenveldert-
baan werd gedirigeerd om te landen. Van dit 
vliegtuig, dat als ’s werelds grootste en zwaar-
ste geldt, is maar één exemplaar gebouwd. 
Het toestel was nog maar één keer eerder op 
Schiphol te gast geweest. Vanwege de enorme 
herrie die deze luchtreus maakt,  waren er ook 
mensen die zich aan het vliegtuiglawaai stoor-
den. ‘Dat jaar kwamen er ruim 8000 klachten 
binnen’, vertelt Wouter Knop, projectsecretaris 
Dienst Economische Zaken Amsterdam. ‘In 
2009 waren het er 487, in 2010 nog maar 178 
en in 2011 zakte het aantal tot 88. Over 2012 
zijn de cijfers vrijwel gelijk gebleven, met 94 
klachten.’ 

De IJburger die in 2008 en 2009 verantwoor-
delijk was voor de meeste meldingen en de 
gemeente ook aanschreef over geluidsoverlast 
van vliegverkeer, heeft bij de betrokken instan-
ties een gewillig oor gevonden. Knop: ‘Persoon 
in kwestie wordt jaarlijks met andere Amster-
damse bewonersgroeperingen uitgenodigd 
voor een gesprek met de wethouder Luchtha-
venzaken Schiphol en Vlieghinder Amsterdam. 
Schiphol plaatst dit jaar op IJburg een geluid-
meetpost. Het meetpunt is niet geschikt voor 

handhavingdoeleinden maar wel om vliegla-
waai op IJburg te monitoren.’ Naar verwach-
ting zal de mast er een half jaar staan.

Pampus
Is er ook nog het radiobaken Pampus, code-
naam PAM. Tegen de verwachting in is er op 
het gelijknamige forteiland geen spoor van te 
bekennen, het bevindt zich in een weiland tus-
sen Muiden en Muiderberg. Langelaan: ‘Vroe-
ger stond op Pampus een lichtbaken voor de 
scheepvaart, dat vermoedelijk in de beginja-
ren van de luchtvaart als visuele markering is 
gebruikt: als je Pampus ziet weet je dat je ten 
noorden van Amsterdam zit. Bij de naamge-
ving van een nieuw navigatiebaken wordt niet 
alleen gekeken naar de geografische ligging, 
maar ook naar de uitspraak en verstaanbaar-
heid ervan in het Engels.’ 

Het ligt in de verwachting dat Pampus voor 
2020 uit de lucht is. Vrijwel alle luchtvaartuigen 
die vandaag de dag op Schiphol vliegen heb-
ben een hoog uitrustingsniveau en kunnen 
navigeren met behulp van GPS. Vooral oudere 
toestellen zijn nog aangewezen op kruispeilin-
gen naar ouderwetse, conventionele grondsta-
tions zoals Pampus.   

Emile Nossin heeft als hij op de Buitenvel-
dertbaan aanvliegt geen oog voor het gelijkna-
mige eiland en evenmin voor IJburg. ‘Op dat 
moment is alle aandacht gericht op een veilige 
landing’, lacht hij. ‘Maar na een start vanaf de 
09, zoals de Buitenveldertbaan als startbaan 
heet, zie je het allemaal heel mooi liggen. Wat 
dan vooral opvalt? Dat IJburg en Almere steeds 
meer naar elkaar toegroeien.’  t

Radiobaken Pampus, codenaam PAM, dat zich in een weiland tussen Muiden en Muiderberg bevindt.

Wat vragen we?
•	 Affiniteit	met	acquisitie
•	 Actief	benaderen	van	potentiële	nieuwe	

adverteerders (ca. 4 dagdelen per editie)
•	 Per	editie	minimaal	één	redactie

vergadering bijwonen (dinsdagavond)

Wat bieden we?
•	 Veel	ruimte	voor	eigen	inbreng	en	

ideeën
•	 Vrijheid	om	zelf	je	tijd	in	te	delen
•	 Een	warm	onthaal	in	een	leuke	groep	

vrijwilligers

Je reactie ontvangen we graag op: redactie@ijopener.nl

De IJopener zoekt een

Vrijwilliger acquisitie (m/v)

De IJopener verschijnt vijf keer 
per jaar in een oplage van 23.000 
exemplaren. De krant wordt huis-aan-
huis verspreid in de Indische Buurt, 
het Oostelijk Havengebied en IJburg. 
De redactie bestaat uit vrijwilligers. 
Onze buurtkrant wordt goed 
gelezen en zeer gewaardeerd door 
buurtbewoners.
De IJopener krijgt een gering bedrag 
aan subsidie, voor het overige zijn 
we afhankelijk van advertentie-
inkomsten. Om de acquisitie actiever 
aan te pakken, zijn we op zoek naar 
jou!
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Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een 
mooi moment om terug te blikken op 
een jaar vol veranderingen, prestaties 

en stappen vooruit, maar ook op teleurstel-
ling en verlies. Een moment voor het maken 
van nieuwe plannen, goede voornemens of 
om simpelweg tot de conclusie te komen dat 
je goed bezig bent en gewoon lekker zo moet 
doorgaan. Of althans, zo zou het moeten zijn. 
Maar ik heb geen tijd.

Het enige waarop ik terugblik, is de admi-
nistratie van 2012. Ontplofte ordners bedek-
ken de huiskamervloer. Stapels wel geprinte, 
maar nog niet op volgorde in de map gestopte 
bankafschriften staren me aan. Lades vol ver-
dwaalde facturen en correspondentie die op 
datum in de betreffende ordner moeten. Ik heb 
nog drie dagen om alle gegevens aan te leve-
ren, maar zie nu al sterretjes. Elk jaar neem ik 
me voor alles keurig per maand bij te houden, 
maar ja, de waan van de dag, hè? Er is altijd wel 
een deadline die gehaald moet worden, of een 
boodschap of een kind. En een eindeloze to-
do-lijst waarop zoveel doorgeschoven zaken 
staan dat ze vanzelf ook spoed worden.

Ik kan me nog een tijd herinneren dat je niet 
voor alles een bezwaarschrift moest schrijven 
of een indicatie aanvragen. Toen je gewoon 
nog kon opbellen naar een bedrijf of instan-
tie met een probleem en dat het dan opgelost 
werd. Hoeveel uur zou ik in 2012 vruchteloos 
aan de lijn gezeten hebben met callcenters, 
luisterend naar wachtmuziekjes? Hoeveel 
papieren heb ik niet netjes ingevuld, voorzien 
van kopieën en tijdig gepost? Ook de meter-
standen moet je tegenwoordig zelf opnemen 
en op tijd doorgeven. En betalen via internet 
leek een goed idee tot ik erachter kwam dat ik 
zoveel nummers moet intoetsen dat ik op de 
bankemployee begin te lijken die daar vroeger 
voor betaald werd. Elke maand weer. En dan 
heb ik het nog niet over alle dokters-, tandarts- 
en fysiotherapiebezoekjes. Hoeveel uren zou ik 
op jaarbasis in de wachtkamer doorbrengen?

Tijd te kort dus en nooit klaar. Een kwaal 
waar meer moeders last van hebben. Klik 
de gemiddelde Facebook-pagina aan en je 
ziet onmiddellijk hoe zij hun dagen vullen 
met geestdodende activiteiten in dienst van 
het gezin. Naast hun betaalde banen. In hun 
‘vrije tijd’. Nuttige zaken die nodig zijn om de 
boel draaiende te houden. Maar o zo saai. We 
hebben het allemaal druk, druk, druk. Maar 
als iemand vraagt waarmee, dan besef je dat 
het alles behalve interessant materiaal voor 

TEKST: SIMONE SLOTBOOM      

FOTO: FRED VERMORKEN

een goed gesprek is. Meer een klaagzang over 
lopende verplichtingen. Tijd voor leuke din-
gen is er amper. Want de plicht roept. Als het 
geen administratie is, dan is er wel een ander 
stom klusje dat gedaan moet worden. Iets 
wat gewassen, schoongemaakt, opgevouwen, 
gekocht of gerepareerd moet worden. Kinde-
ren die komen spelen of logeren. Gesprekken 
op school, ‘vrijwillige’ ouderhulp en voedsel 
dat afgeleverd moet worden voor feestelijke 
vieringen. Met als gevolg dat je om midder-
nacht nog een taart staat te bakken om vooral 
die leuke, betrokken ouder te zijn. Er is altijd 
wel iemand jarig naar wie je toe moet met een 
gewenst cadeau dat nergens te krijgen is, of een 
bloemetje of een kaart moet sturen. Want soci-
ale contacten zijn belangrijk. Vooral voor vrou-
wen, want mannen die een verjaardag verge-
ten worden daar zelden op aangekeken. Steun 
geven aan anderen is ook zo’n vrouwending. 
Een vriend met ernstige relatieproblemen die 
een luisterend oor kan gebruiken. Of een zieke 
die zorg nodig heeft. Een begrafenis waarna je 
de achtergebleven partner tot steun wilt zijn. 
Een kind dat hulp bij het huiswerk nodig heeft. 
Kennissen die assistentie vragen bij hun aan-
gifte, het installeren van een computer, het 
ophangen van een lamp of een complete ver-
huizing. Of buren die op vakantie gaan en de 
post en plantjes aan jou toevertrouwen.

Nee zeggen is het nieuwe toverwoord. Tijd 
voor jezelf nemen, of sterker nog: kiezen voor 
jezelf is de norm. Moderne taal voor iemand 
laten zitten. Voor onaardig en egoïstisch zijn. 

COLUMN

Gedane taken nemen geen keer

Woningruil

Aangeboden: lichte, ruime 3-kamerwo-
ning op het Java eiland, ca. 80 m2,  2e etage. 
Woonkamer 30 m2, zonnig balkon, open 
keuken, ligbad, ruime berging/washok en 2 
slaapkamers van 11,5 en 9 m2. Grote kelder-
box. Groene, rustige omgeving. 
De enige reden waarom ik wil verhuizen is 
dat ik goedkoper wil wonen!
De huur is € 945 (kaal € 900 + servicekos-
ten € 45). Dit is de prijs na verhuizen (Don-
ner regeling). Inkomenseis van de makelaar 
Jacobus Recourt: € 45.000 voor 1 persoon 
en € 63.000 voor 2 personen.

Reacties graag naar 
marijke68@gmail.com

Doe aan Desycling en Haak-In bij een 
cursus!

Heeft u ook zo’n hekel aan verwaaide plas-
tic tasjes in de bomen of elders? Geef plastic 
tasjes waarde en maak er iets van door er 
mee te gaan haken!
Cursusaanbod: Hoe haak je van alles en nog 
wat van plastic tasjes?
Woensdag: 
6 maart t/m 3 april, 9.30-11.30 uur
Donderdag: 
7 maart t/m 4 april, 13.30-15.30 uur
Heb je belangstelling voor een cursus, 
schrijf je dan in via  cursus@haakin.nl  of 
kom langs bij de Haak-In.
Openingstijden: woensdag 13-16.30 uur, 
donderdag 9.30-12 uur,
zaterdag 10.30-16.30 uur

Als je de wereld wilt verbeteren, moet je 
zelf ergens beginnen en anderen daarbij 
inspireren.

Galerie Haak-In
Molukkenstraat 68 - 70
cursus@haakin.nl, www.haakin.nl

50 Plus op IJburg

Sinds april 2012 komt een groep IJburgers 
van 50 jaar en ouder regelmatig bij elkaar 
om van elkaar en het leven te genieten, door 
samen activiteiten te ondernemen. Dat gaat 
soms spontaan met zijn tweeën, maar ook 
in clubjes. Bijvoorbeeld:
•	 Koken:	 voor	 elkaar	 en	 bij	 elkaar	 koken,	

telkens in een ander huis op IJburg;
•	 Fotograferen:	 elkaar	 motiveren	 om	

met hulp van een professional te leren 
omgaan met je eigen fototoestel;

•	 Lezen:	 samen	 hetzelfde	 boek	 lezen	 en	
met elkaar bespreken;

•	 Fietsen:	 bijvoorbeeld	 vanuit	 IJburg	 om	
het Naardermeer heen;

•	 Film:	met	regelmaat	naar	een	goede	film	
gaan in het Vrijburcht theater of in het 
centrum;

•	 Wandelen:	regelmatig	 lopen	in	IJburg	en	
omgeving, maar elders lopen kan natuur-
lijk ook.

De organisatie is heel eenvoudig: ieder-
een heeft alle e-mailadressen en kan elk 
moment een initiatief nemen tot een acti-
viteit door naar keuze iedereen of enkele 
mensen een uitnodiging te sturen. Het is 
niet verplicht alles in groepsverband te 
doen, sommige mensen hebben ook een 
maatje gevonden voor hun favoriete acti-
viteit. Of gewoon bij elkaar langs gaan voor 
een bakkie koffie of boodschappen doen als 
iemand ziek is. Zo komen de 50 Plus IJbur-
gers met elkaar in contact en stimuleren 
elkaar iets te ondernemen.

Eens per kwartaal komen alle mensen van 
dit netwerk bij elkaar om terug te kijken en 
nieuwe plannen te smeden. 
Wil je meer weten, mail dan naar:  
marianneboer@gmail.com

En als je moe en halfoverspannen thuis pro-
beert de exploderende hoeveelheid taken 
beheersbaar te houden, is het gewoon je eigen 
schuld. Want dan had je je grenzen maar beter 
moeten bewaken. Of moeten delegeren. Of 
om hulp moeten vragen. Maar aan wie? Ieder-
een heeft het druk. Dus werk je stug door en 
doet wat je kunt. Je neemt je opnieuw voor de 
administratie voortaan elke maand keurig bij 
te houden en je kind ook eens met muffins 
van de Albert Heijn naar school te sturen. En 
uit te kijken naar je eigen verjaardag waarop 
je beloond wordt voor je goede gedrag met 
je eigen bloemenzee en kaartengalerij. Of je 
vakantie waarin je heerlijk een week lang hele-
maal niets hoeft en eindelijk tijd hebt om lek-
ker te verspillen aan niets doen in het zonne-
tje. Natuurlijk pas nadat je die vakantie eerst 
tussen neus en lippen geregeld hebt, de koffers 
op het allerlaatste moment en gestrest volge-
propt, nog even snel de rekeningen betaald, 
de plantjes water gegeven, de koelkast leegge-
ruimd en gecheckt of het gas en de lichten echt 
uit zijn en alle deuren en ramen gesloten. 

Ik besluit voortaan het terugblikken over te 
slaan. Gedane taken nemen geen keer. Ik kijk 
alleen nog vooruit. Naar de leuke momenten 
die dit jaar gaan komen. De voldoening die alle 
klussen mij zullen brengen, zodra ze eenmaal 
zijn gedaan. Dat wordt mijn goede voornemen 
voor 2013.

Alleen eerst nog even belastingaangifte doen. 
Tenminste, zodra ik de ontbrekende bank-
afschriften getraceerd heb. t

Koor zoekt nieuwe leden

Enthousiast koor LaStage met gevarieerd 
repertoire, van klassiek tot swing, heeft nog 
ruimte voor nieuwe leden.
Meld je aan bij Marja Broersen, 
majama@xs4all.nl
of kom woensdag 13 februari voor een 
gratis proefles 
in de Meevaart van 20.00 tot 22.00 uur.

INGEZONDEN

Project Thuis voelen

Wij helpen het huis te veranderen naar een 
thuis. Voor mensen die het minder hebben 
en er zelf niet uit komen! Oud behang eraf 
en een frisse kleur erop bijvoorbeeld. Het 
doel is om de leefruimte zichtbaar te verbe-
teren. Het team van ‘Project Thuis voelen’ is 
in oktober met twee families begonnen. Het 
projectteam bestaat uit Ilona Kröber (de 
initiator) van interieuradviesbureau Set in 
Motion, stagiairs en het Samen Doen Team 
(samenwerkende zorginstellingen).

Dit is een maatschappelijk interieurpro-
ject voor kwetsbare families in de Indische 
Buurt. Het draait bij deze gezinnen vooral 
om het betalen van de vaste lasten. Het inte-
rieur is vaak bij elkaar geraapt en zonder 
logica ingedeeld. Door samen één of twee 
ruimtes op te knappen, leren de bewoners 
actief mee te werken en groeit hun gevoel 
van eigenwaarde en vertrouwen in eigen 
kunnen. Als gezinnen prettiger wonen, ont-
staat er ruimte voor persoonlijke ontwikke-
ling en het zetten van stappen in de maat-
schappij. 

Help mee! Om dit project goed lopend te 
houden, hebben wij ook hulp nodig van de 
buurt. Wij werken ook samen met de Mak-
kie:  klussen als schoonmaken en klusjes in 
huis staan op de Makkie-website. 

Vrijwilligers die ons willen helpen zijn wel-
kom! Ook meubilair dat je zelf niet meer 
gebruikt, maar waarmee je een ander een 
groot plezier kunt doen, is welkom. 
Kun jij helpen of weet jij iemand? 
Meld je dan aan via 
project.thuisvoelen@gmail.com 
of spreek een bericht in op 06-13 59 65 05. 
Je helpt niet alleen ons, maar ook de fami-
lies uit jouw eigen buurt!

Vintage markt

Tijdens het weekend van 23 en 24 maart 
wordt 24H in Oost georganiseerd als onder-
deel van 24H Amsterdam. Dit is een nieuw 
evenement ter gelegenheid van heel veel 
feestelijke gebeurtenissen die dit jaar 
plaatsvinden. Het heeft een blijvend karak-
ter en is door en voor Amsterdammers.
In januari was de eerste 24H in het Centrum 
en nu is Oost aan de beurt. 24 uur lang ope-
nen organisaties, instellingen en bedrijven 
hun deuren en vinden er een honderdtal 
verrassende activiteiten plaats.
Tijdens 24H in Oost organiseert Jansen Vin-
tage de eerste vintage markt in het leven-
dige centrum van de Indische Buurt: op het 
Javaplein om het Badhuis. 
In een twintigtal kramen willen we vintage 
meubels, kleding, schoenen, platen, kunst, 
sieraden en servies verkopen. De markt 
zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart van 
12.00 tot 17.00 uur.
Heb je belangstelling om een kraam te 
huren, neem dan contact op. Ook met vra-
gen en opmerkingen kan je terecht bij: 

Dorien Jansen, Jansen Vintage
winkel@jansenvintage.nl
06-10 12 50 18

voor

na
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De voormalige Gerardus Majellakerk, die sinds het Nederlands Philharmonisch Orkest er vorig 
jaar zijn intrek nam NedPhO-koepel heet, in een winters jasje. Foto: Fred Vermorken.

R ioja is een streek in Spanje en een wijn 
natuurlijk. De streek staat goed bekend 
om de wijn , maar ook om de kwaliteit 

van zijn paprika’s. Vandaar dit potje lam met 
rioja uit de Rioja.

Misschien is het niet meer nodig, maar toch 
maar weer even de feiten. Lam is niet dat ont-
roerende huppelende wolletje. Dat heet zuig-
lam als het wat gegroeid is, maar nog wel aan 
de borst.  Daar doe je mij geen plezier mee, het 
heeft te weinig smaak. Lam is een volgroeid 
schaap, maar heeft nog geen kinderen. Als ze 
gelammerd hebben, heet het schapenvlees, te 
herkennen aan geel vet.

Dit lamspotje uit Spanje betreft vlees van een 
dier van minstens vier maanden maar min-
der dan een jaar. Uw favoriete exotische slager 
heeft het.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Als fi nancieel deskundig mediator kan ik u advi-
seren over alternatieven die het mogelijk maken 
toch ieder uw eigen weg te gaan. Ik ondersteun 
u bij het complete traject van uw scheiding, tot 
en met de juridische afwikkeling. Dit altijd met 
oog voor uw beider belang én dat van de even-
tuele kinderen. Mail voor meer informatie naar  
info@vandoornmfp.nl of bel 06 26534965.

mediation & fi nancial planning
vandoornUw onverkochte 

woning hoeft 
uw scheiding 
niet in de 
weg te staan.

Anne-Marie van Doorn
nmi mediator

woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 

www.vandoornmfp.nl

Pedicurepraktijk op IJburg

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

www.uit inbalans.nl
ook diabetische en reumatische voet

Koken met Neeltje

Prijswinnaars
kleurplaatwedstrijd

Wat heeft Winny Ros, die de kleurplaat 
voor de decembereditie van de IJopener 
tekende, zitten dubben met een heel pak 
inzendingen voor zich. Ze waren allemaal 
op hun eigen manier prachtig ingekleurd, 
de één met kleurpotlood, de ander met 
viltstift. Eén van de inzenders had er een 
mooie kartelrand aan geknipt, de ander 
had de plaat nóg feestelijker gemaakt met 
een kleurrijk stickertje. Maar ja, er moest 
gekozen worden. Nori Simons (7) en Nisrin 
Hader (5)  zijn de winnaars geworden. Zij 
mogen een boek uitzoeken bij Boekhandel 
Van Pampus. Van harte gefeliciteerd!

500 gram lamsvlees in blokjes
wat bloem

een rode ui in plakken
een kopje bouillon

2 tenen knoflook
1 eetlepel paprikapoeder

snufje gemalen kruidnagel
2 dl rioja

laurierblaadjes
tijm

2 rode paprika’s
olijfolie

zout en peper

Haal de blokjes vlees door de bloem, die je wat gekruid 
hebt met zout en peper. 
Bak in een koekenpan het vlees bruin. Schep het in een 
ovenschaal. 
Bak ui en knoflook in dezelfde pan en doe ze bij het vlees. 
Doe er nu de bouillon, de wijn, de paprikapoeder, kruid-
nagel, laurier en tijm bij. 
Voeg de paprika’s in grove stukken toe. 
Sluit de schaal af met deksel of folie en zet de pot een 
half uur  in een oven van 160 °C. t
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365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM

TRAITEUR

AFDELING

Lam uit Rioja



Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT
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M U Z I E K

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
Woensdag 20 februari, 20.30 uur 
Trio Elf 
De Duitse drummer Gerwin Eisenhauer wordt 
omschreven als een levende drummachine. In 
Trio Elf koppelt hij standards als Off Minor en 
Take Five aan hedendaags werk van Aphex Twin 
en Kraftwerk. 
€ 18 / € 15

Woensdag 27 februari, 20.30 uur 
Stolpernova
‘Stolpern’ is Duits voor struikelen en op het eer-
ste gehoor lijkt de muziek dat ook te doen. Maar 
vergis je niet, de ingenieuze improvisaties zitten 
vol elementen van dubstep en andere elektroni-
sche dansmuziek. Met Omar Ka, Franz Hautzin-
ger, Hilary Jeffery, Raphaël Vanoli en Gerri Jäger.
€ 15 / € 12   

Vrijdag 1 maart, 20.30 uur 
Fábia Rebordão en Jorge Fernando, fado
De 22-jarige Fábia is het nichtje van Amália 
Rodrigues, de onbetwiste koningin van de 
fado. Ze treedt op met Jorge Fernando, gitarist 
van Amália Rodrigues. Kan ze de verwachtin-
gen waarmaken als ‘The future of Fado’? 
€ 21 / € 19   

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1
Vrijdag 22 februari, 20.15 uur
Bl!Ndman, Een levend orgel voor Sweelinck en 
Bach
De mooiste muziek van Jan Pieterszoon Swee-
linck (1562-1621) en Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) voor vier saxofoons. Door toevoe-
ging van elektronica klinkt het viertal als een 
menselijk orgel. En door de orgelwerken van 
Bach en Sweelinck over vier saxofoons te verde-
len, klinkt een wonder van meerstemmigheid.
€ 24 / € 19 / € 10

OBA, Oosterdokskade 143, entreehal
Zondag 24 februari, 12 uur
Dominique Vleeshouwer Lechaim en haar 
kwintet               
Licht klassiek lunchconcert door studenten van 
het Conservatorium van Amsterdam. 
Voorafgaand aan het concert een introductie 
en interview door Ton Meijer.
gratis

ORANJEKERK, Van Ostadestraat 151
Zondag 24 maart, 15.30 uur
Kamerkoor Ottava, Over de grens
Dit kamerkoor uit het Oostelijk Havengebied 
gaat letterlijk en figuurlijk over de grens. Letter-
lijk over de grens van het stadsdeel en figuurlijk 
in het programma, met werken van bekende en 
minder bekende Renaissance-componisten uit 
heel Europa. In die tijd reisden componisten 
door het gehele continent, van Zweden naar 
Italië, van Duitsland naar Spanje, op zoek naar 
inspiratie en naar opdrachtgevers. De keerzijde 
van dit avontuurlijke leven is ontheemding, een-
zaamheid en heimwee. 
€ 10

PAKHUIS WILHELMINA, Veemkade 576
Zaterdag 23 februari, 21 uur
Feest: Negen jaar Cafe Pakhuis Wilhelmina
Twee live acts, dj’s, champagne en bitterballen.
Prof. Nomads surprise sessie met support act 
en dj’s George & Peer Vos.
€ 7,50

Dinsdag 26 februari, 21 uur
Wanted, hiphop competitie door GRAP
Kweekvijver voor Amsterdams hiphoptalent. 
GRAP, de Amsterdamse poporganisatie, organi-
seert Wanted om Amsterdams hiphoptalent een 
kans te geven zich te presenteren aan publiek, 
media en muziekindustrie. Dat dat goed kan uit-
pakken, bewijzen de namen van bekende bands 
die ooit hier hun eerste schreden zetten.
€ 5

STUDIO/K, Timorplein 62
Woensdag 20 februari, 21 uur 
Femme Vanille & Eran Har Even
Net terug uit New York waar ze hun laatste plaat 
hebben opgenomen. Verwacht Madeleine Pey-
roux gepaard met Debussy, een beetje Miles 
Davis gekruist met Sufjan Stevens. En een klein 
scheutje Radiohead.
gratis

Woensdag 27 februari, 22 uur 
Jazz in /K
Rokerige jazz in een rookvrij café, voor de echte 
jazz cats! Met jamsessie na afloop.
gratis

T H E A T E R  E N  D A N S

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
Maandag 4 maart, 20.30 uur    
Monday Match, dans en muziek 
improvisatievoorstelling
Voor elke editie van Monday Match kiest een 
danser een musicus als partner, of omgekeerd. 
Dit tweetal bedenkt de invalshoek voor een 
uniek improvisatiestuk. Deze maand met Manu-
ela Tessi (dans) en Ava Mendoza (muziek). Na 
afloop dj Philippona. 
gratis

MUIDERPOORTTHEATER 
Tweede van Swindenstraat 26
Zaterdag 23 februari, 20.30 uur
Destroy//
Choreografe Leyya Mona Tawil vraagt zich af 
of dans vernietigd kan worden. Zij doet in deze 
voorstelling een dappere poging om een in één 
dag gemaakte choreografie om zeep te helpen. 
Of het lukt zult u zelf moeten gaan zien.
€ 11 / € 9 / € 5

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
Zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 maart, 
14 uur
Een fantastische ruïne
Over de ontmoeting van een vrouw van middel-
bare leeftijd met de 30 jaar jongere minnares van 
haar man. Haarscherp, vilein en met veel humor 
over liefde, wanhoop, eenzaamheid en de pijn 
van een onontkoombare situatie. 
€ 11 / € 9 / € 5

F I L M

STUDIO/K, Timorplein 62
Maandag 18 februari, 15 uur 
Klassiekers in /K: Last Tango in Paris
Romantische film van Bernardo Bertolucci uit 
1972, over de affaire tussen een Amerikaanse 
zakenman (Marlon Brando) en een jonge parisi-
enne. Valentijntip!
€ 9 / € 8

Woensdag 27 februari, 21.45 uur
De Keuze van /K: Fish Tank
Als tegenhanger voor Bertolucci ook wat rauwe 
liefde: Fish Tank, een Britse film uit 2009 van 
Andrea Arnold. Over Mia, een 15 jarig meisje 
wier leven drastisch verandert als haar alleen-
staande moeder een nieuwe vriend mee naar 
huis neemt.
€ 9 / € 8

ADVERTENTIE

THEATER VRIJBURCHT, 
Jan Olphert Vaillantlaan 143
Vrijdag 22 februari 2012, 20.30 uur
Detachment
Op een probleemschool in een buitenwijk van 
New York probeert invalleraar Henry Barthes 
de studenten iets bij te brengen. Hoewel hij zijn 
collega’s en scholieren steeds op afstand heeft 
weten te houden, wordt zijn geïsoleerde leven 
dit keer volledig overhoop gehaald.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

Vrijdag 1 maart,  20:30 uur 
The hunger games 
Gevechten op leven en dood, waar het volk in de 
VS in de nabije toekomst gedwongen naar kijkt. 
Katniss neemt vrijwillig de plaats in van haar 
zusje, die geselecteerd was om deel te nemen. 
Peeta, een man zonder enige gevechtsvaardighe-
den, zal haar vergezellen. 
€ 6, gratis kopje koffie/thee

B E E L D E N D E  K U N S T

CBK, Oranje Vrijstaatkade 71
Tot en met 16 maart, di-za 11-17 uur, do 11-20 
uur
Kijk nu!
Twintig leden van Nederlands oudste fotogra-
fenvereniging exposeren hun werk. De uiteenlo-
pende thema’s en benadering geven een treffend 
beeld van de hedendaagse niet-professionele 
fotografie. Elke fotograaf geeft een kort state-
ment bij zijn of haar foto’s, en er is een tafel met 
documentatiemateriaal. In de expositie staan 
ook twee flatscreens, waarop ruim zestig leden 
in zes fotokettingen zes wonderlijke verhalen 
vertellen.

GALERIE DE RIETLANDEN 
Rietlandpark 193
Tot en met 5 mei, za-zo 13-17 uur
Ruud Venekamp en Piet van de Kar
Voor schilder Venekamp is de natuur zijn voor-
naamste inspiratiebron. Beeldhouwer Van de 
Kar zoekt het in de materie zelf. Want waar 
anders dan in de materie waaruit het beeld is 
opgebouwd zou je de ziel kunnen vinden?

GALERIE PIEN RADEMAKERS 
KNSM-laan 291
Tot en met 2 maart, wo-zo 11-18 uur
(In)Visible  / Drawings
Groepstentoonstelling van tekenkunstenaars uit 
Nederland en België. (On)zichtbaarheid speelt 
in al het werk een rol. Met Rob Visje, Hanne Van 
Rompaey, Michiel Ragnar Nonnekes, Bruno 
Hardt, Joachim Devillé, Joost Bakker en Sam 
Drukker.

TA A L

OBA, Oosterdokskade 143 
Zondag 17 februari, 16 uur, 
Haasse/Vestdijkzaal
Poëzie op zondag, Jana Beranova
‘Poëzie is voor iedereen’ is een hartekreet van 
Jana Beranova die onlangs haar 80e verjaardag 
vierde. Ze is dichter, prozaïst en vertaler van 
Milan Kundera en Miroslav Holub, en was stads-
dichter van Roterdam.
€ 7,50 / € 3,75, gratis kopje koffie/thee 

Zaterdag 23 februari, 15 uur 
Cultuurplein 2e etage 
Open Podium met gebarentolk 
Voor iedereen die wil voorlezen uit eigen werk en 
voor iedereen die daar naar wil komen luisteren. 
Door de aanwezigheid van tolken ook toeganke-
lijk voor dove en slechthorende poëzieliefheb-
bers.
gratis 

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
Dinsdag 19 februari, 20 uur  
Maand van het reizen, Tosca Niterink en Anita 
Janssen: Klimmen naar kruishoogte
Amateurpelgrim Tosca Niterink en haar dans- en 
wandelpartner Anita Janssen liepen, gewapend 
met potlood, papier en zwaar camerageschut, 
de zilverroute. Een 1200 kilometer lange uitput-
tingsslag die begint in Granada en die dwars 
door het barre, eenzame, verzengend hete 
Spanje omhoog klimt naar Santiago. Klimmen 
naar kruishoogte is het persoonlijke, doldrieste 
en zeer filosofische verslag van deze uitputtende 
voetreis. 
€ 10 / € 5

J E U G D

OBA, Oosterdokskade 143
Zondag 17 februari, 15 uur
Theater van ’t Woord
Candida Thompson en Amsterdam Sinfonietta, 
Open je oren!
Candida Thompson is violiste. Samen met de 
andere orkestleden laat zij horen hoe mooi 
strijkinstrumenten kunnen klinken. Ook vertelt 
ze over haar liefde voor de viool, en hoe je samen 
met anderen in een strijkorkest speelt. 
Vanaf 8 jaar.
€ 11,50 / € 9 / € 7,50 

Elke zaterdag, 16 uur en elke zondag, 15 uur, 
Annie M.G. Schmidt theater 
De Bibliobios 
Behalve voor boeken, cd’s en dvd’s kun je ook in 
de bibliotheek terecht om een filmpje te pakken. 
Op zaterdag voor kinderen van 9-12 jaar, op zon-
dag voor kinderen van 5-8 jaar.
€ 5 / gratis

Zondag 17 februari, 15 uur
Theater van ’t Woord                                              
Kiezel
Grote en Kleine zijn samen op weg. Op zoek 
naar een piepklein plaatsje voor hen alleen. Net 
groot genoeg om je schoenen uit te trekken en 
je voeten op een kleedje te zetten. Ze ontmoeten 
kikkers en moeders, de maan en de sterren. En 
al die tijd worden ze gevolgd door een kleine 
kiezelsteen. Want wie kiezelstenen strooit, vindt 
altijd weer de weg naar huis. Sprookje over 
opgroeien, avontuur en samen verhalen beden-
ken, op zoek zijn naar een plek om je thuis te 
voelen en lief te zijn voor een ander. Vanaf 5 jaar.                                                                                                    
€ 15 / € 7,50 

Zondag 24 februari, 15 uur, Kinderlab
Kinderkunstworkshop: Stop motion filmpje
Script schrijven, tekenen en fotograferen, 
geïnspireerd door de kunstenaar William Ken-
dridge. Op het eind heb je een filmpje! 
Vanaf 7 jaar.
€ 7,50 / € 3,75 

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
Dinsdag 26 februari, 10.30 uur
Boekstart, lezen met je baby
Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling 
van je kind wisten we natuurlijk allang. Maar 
voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kun-
nen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op 
de taalontwikkeling van je kind te hebben. Neem 
je baby mee!
€ 5 / gratis 
      
Zondag 24 februari, 16 uur
Scratch Marionetten, Circus Topsy 
Circusdirecteur Tommy Tops vertelt iedereen 
over zijn bijzondere paard Pepermunt. ‘Komt 
dat zien!’ Maar Pepermunt weigert op te treden. 
Gelukkig weten Pip de clown, Poekie de poes 
en een dansende theepot het publiek goed te 
vermaken. Gaat Pepermunt nog optreden? Daar-
voor moet je zelf gaan kijken. Poppenvoorstel-
ling met muzikale begeleiding van jazzpianist 
Pieter Klop. Vanaf 3 jaar.
€ 7,50



Praktijk voor stressbehandeling 
en psychosociale therapie
- coachen en counselen met mindfulness
- lichaamsgerichte therapie
- focussen
- homospecifieke hulpverlening
www.stressbehandelingamsterdam.nl 
info@stressbehandelingamsterdam.nl

Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
06-40556196
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Telefoonnummers en gratis spreekuren

ADVOCATEN

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

VAN	DOORN	CS	ADVOCATEN
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

VEEM	ADVOCATEN
Pedro de Medinalaan 12, Gebouw HVO Querido,  
tel.	664	08	48
Gratis juridisch spreekuur:  
elke	vrijdag	van	16.00-17.00	uur

ALGEMEEN

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

STADSDEELHUIS
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres:	Postbus	94801,	1090	GV	Amsterdam
Algemeen telefonnummer: 14020
website: www.oost.amsterdam.nl

CONFLICTBEMIDDELING

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

MEDIATIONBUREAU.NET
Bemiddeling bij arbeidsconflicten, echtscheiding, 
zakelijke geschillen e.d. 
Gratis spreekuur op afspraak: 
dinsdag 9.00-10.00 uur,  
Tel.	820	22	07	
e-mail: info@mediationbureau.net

MAATSCHAPPELIJK WERK

WMO LOKET
Weet je niet waar je moet zijn met een vraag of een 
probleem inzake overheids- of gemeentelijke voor-
zieningen? Er is een gratis nummer, dat je verbindt 
met een helpdesk die je kan zeggen waar je met je 
probleem of vraag heen moet.
WMO	helpdesk,	tel.	0800	0643
WMO loketspreekuren: 
Indische	Buurt,	Flevohuis,	Kramatplantsoen	263:	
maandag	14.30-16.00	uur	en	woensdag	14.00-
15.30	uur,	
Oostelijk	Havengebied,	Sporenburg,	C.J.K	van	
Aalststraat	4:	donderdag	13.30	-	14.30	uur
Telefonisch	spreekuur	maandag-vrijdag	13.00-
16.00	uur,	tel.	462	03	99

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

MELDPUNTEN

OVERLAST	HORECA
tel.	421	45	67

EXTREME OVERLAST
tel.	567	06	61

WONEN EN BUREN

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

FLEX WERKPLEK te huur in Zeeburg
voor ZZP’er, thuiswerker, freelancer

• Wilt u dichtbij huis een ruime, rustige en betaalbare FLEX
 werkplek huren om prettig te werken?
• Wilt u klanten of zakenrelaties in een representatieve ruimte 
 kunnen ontvangen?

Voor informatie mail naar info@tanarboconsultant.nl of bel op 
dinsdag, woensdag of donderdag op telefoonnummer 020-8202207
Website: www.denieuwevaart.info

ADVERTENTIES

De twee winnaars van deze puzzel 
ontvangen een compleet babypakket, 
bedrukt met naam. Voor zichzelf of om 
weg te geven. (Of één van de andere 
bedrukte artikelen naar keuze).
Deze prijs wordt ter beschikking 
gesteld door The Photo Factory.

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

v e r k l e e d p a r t i j t j e

De winnaars van de Rijksmonumenten-
puzzel in de decembereditie zijn 
J.E. Kortbeek-Hallie en Reinoud van 
der Zee. Zij winnen een beschrijfbare 
sticker voor op de muur of deur met een 
eigen foto, collage of verjaardagskalen-
der.
De oplossing luidt: Stadsdeel Oost is 
blij met zijn rijksmonumenten.
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Met deze puzzel gaan we een stapje verder 
dan de vorige puzzel: we kijken niet meer 
naar monumenten in Oost, maar naar 
wereldmonumenten in het hele koninkrijk. 
Misschien herkent u ze alle negen al op de 
foto’s. En zo niet, dan kunt u ongetwijfeld 
zowel de naam van het monument als de 
plaats of het gebied waar ze te vinden zijn 
met behulp van de genummerde hokjes 
invullen.

Stuur uw oplossing vóór 2 april a.s. per 
e-mail naar info@ijopener.nl of per post 
naar IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 
1095 AB Amsterdam.

Wereldmonumentenpuzzel XL
DOOR ERIK HAAN

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

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

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

makelaars 

Lisdoddelaan 106
Zeer luxe villa, 5 slaapkamers, 2 badka-
mers, 4 wc’s, ligging zuidwest, aan het 
water met eigen steiger, tuin 130 m2. 

Ca. 260 m2

Vraagprijs: € 1.385.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 54
Gezinshuis met tuin  
op het zuidwesten. 

Ca. 130 m2

Vraagprijs: € 399.500 k.k.

Steve Bikoplein5-IV
Prachtige locatie in het hippe en popu-

laire Amsterdam-Oost. 
Ca. 76 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Bogortuin 17
Prachtig 3-kamer appartement direct 
aan de IJ-Haven op het Java-eiland. 

Ca. 115 m2

Vraagprijs: € 419.000 k.k.

Kratontuin 55
Wonen in een oase van groen en rust 

naast het centrum van Amsterdam!
Ca. 80 m2

Vraagprijs: € 289.000 k.k.

Hoofdweg 857
Schitterend 3-kamer appartement met 
parkeerplaats en ruim balkon op het 

zuidwesten. Ca. 82 m2

Vraagprijs: € 275.000 k.k.

KNSM-laan 505
Hoekappartement op 19e verdieping 

van complex Skydome op het 
KNSM-eiland. Ca. 90 m2

Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Eva Besnyöstraat 101
Mooi verbouwde eensgezinswoning 

met 3 slaapkamers en tuin. 
Ca. 100 m2

Vraagprijs: € 299.000 k.k.

IJburglaan 502
Unieke loft, gelijkvloers. 
Ca. 235 m2 incl. terras

Vraagprijs: € 575.000 k.k.

IJburglaan 518
Licht design appartement met fantastisch 

uitzicht over Diemerpark. 
Ca. 215 m2

Vraagprijs: € 679.000 k.k.

Johan van der Keukenstraat 206
Ruim en licht appartement met groot 

balkon op het noordwesten. 
Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 206.000 k.k.

VERKOCHT

Cas Oorthuyskade 238
3-kamer appartement met zonnig bal-

kon en prachtig uitzicht. 
Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000 k.k.

VERKOCHT

Zwanebloemlaan 106
3-kamer appartement met eigen opgang 

en royaal dakterras op ZW. 
Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

VERKOCHT

Stuurmankade 284
Woonhuis aan het water met groot  

en zonnig dakterras. 
Ca. 160 m2

Vraagprijs: € 599.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 10
Unieke helft van grachtenpand 

met eigen steiger! 
Ca. 106 m2

Vraagprijs: € 439.000 k.k.

Panamakade 30
Ideaal familiehuis midden in  

Amsterdam.  
Ca. 138 m2

Vraagprijs: € 475.000 k.k.

Bataviastraat 52 C
Top afgewerkt 2-kamer appartement, 
bovenste verdieping & balkon op het 

zuiden! Ca. 60 m2

Vraagprijs: € 179.000 k.k.

Dick Greinierstraat 8
Veel zon en licht! Prachtig gelegen aan 

het water van de Nieuwe Vaart.
Ca. 56 m2

Vraagprijs: € 189.000 k.k.

Bert Haanstrahof 16 
Schitterend bovenhuis met balkon en 

dakterras! Uitzicht over het IJsselmeer!
3 grote slaapkamers. Ca. 144 m2

Vraagprijs: € 449.000 k.k. incl. p.p.

IJburglaan 975
3-kamer appartement met groot  

balkon/terras. Perfecte zonligging!
Ca. 90 m2

Vraagprijs: €225.000 k.k.
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