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IJopener gemist?

Kijk op pagina 38 voor adressen waar u een
exemplaar van de IJopener kunt ophalen (zo lang de
voorraad strekt).

De IJopener heeft een eigen Facebookpagina. U vindt ons als ‘IJopener’.
Like IJopener en in uw tijdlijn
verschijnt:
• Wanneer het nieuwe nummer eraan komt
• Wanneer de deadline is voor
ingezonden stukken
• Een link naar de online versie van
het laatste nummer
• Reacties van lezers
• Extra foto’s en materiaal
• Informatie over de redactie,
advertenties, afhaalpunten,
verschijningsdata en een link naar
onze website vindt u onder het kopje
‘info’.
Op onze Facebook-pagina kunt u natuurlijk
ook reageren op artikelen of eigen ideeën
aandragen. Onze redacteurs gaan graag met
u in gesprek.
Tot ziens op Facebook!

Isa van Bossé verkent cultuur

Bijna ieder stadsdeel heeft
er één: een jonge culturele
professional die in opdracht
van het Amsterdams Fonds
voor de Kunst (AFK) zo’n
acht uur per week besteedt
aan het bezoeken van voorstellingen, openingen en
afspraken met kunstenaars.
De zogenaamde cultuurverkenner bekleedt deze
vrijwilligersfunctie voor een
periode van twee jaar. Een
erebaantje voor de kunsten cultuurliefhebber.
TEKST EN ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

H

et Amsterdams Fonds voor de Kunst
verstrekt financiële bijdragen aan kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers. Het fonds steunt vooral
projecten en programma’s die de belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed
publiek aanspreken en de pluriformiteit van het
kunstaanbod in stand houden. Voor de periode
2013-2016 is er een jaarlijks budget van € 7,9
miljoen per jaar voor kunst- en cultuurprojecten
in Amsterdam.

Op de hoogte blijven

De cultuurverkenners houden het AFK op de
hoogte van de culturele en artistieke ontwikkelingen in de Amsterdamse stadsdelen. Daarnaast helpen en adviseren ze (beginnende)
kunstenaars. Isa van Bossé is sinds maart 2013
cultuurverkenner in Oost. Zij is ook creatief producent voor de NoorderparkKamer en vrijwilligersmakelaar bij Civic Zeeburg. Tijdens en na
haar studie Cultureel Maatschappelijk Werk aan
de Hoge School van Amsterdam deed zij ervaring op met diverse culturele instellingen als
Studio/K, Roest en het Jav’Arthuis. Isa bezoekt
wekelijks voorstellingen en presentaties van
door het AFK gehonoreerde projecten. Ook
gaat zij zelf op zoek naar interessante initiatieven waarop ze attent is gemaakt via mailings of
social media.

Advies en hulp

Ik spreek Isa in het café van Studio/K waar zij
kantoor houdt. ‘Een cultuurverkenner verleent
zelf geen subsidies, maar kan alleen advies
geven bij een aanvraag.’ Subsidies tot 10.000
euro kunnen worden aangevraagd en toegelicht
op het maandelijkse spreekuur van het AFK.
Aanvragers horen de volgende dag of hun project wordt gefinancierd. ‘Het is handig je aanvraag van tevoren met mij te bespreken, zodat
je goed beslagen ten ijs komt. Vaak ook spreek
ik kunstenaars waarvan de aanvraag is afgewezen. We kijken dan nogmaals naar het plan en
de begroting en ik help hen de aanvraag te verbeteren. Belangrijk om te weten is dat het AFK
alleen aanvullende subsidies verleent. Je moet
dus voor je project ook andere sponsors of mid-

delen zien te vinden.’ Ook voor advies over grotere subsidies kun je bij haar terecht. Ze schakelt
dan de hulp in van een adviseur van het AFK.
Isa probeert kunstenaars en instellingen aan
elkaar te koppelen zodat er samenwerking
ontstaat. Via LinkedIn maakte ze bijvoorbeeld
kennis met de oprichter van het kinderfestival
Wolfje (Cultureel Centrum Nowhere). Ze attendeerde hem op de regelingen bij het AFK. Nadat
zijn aanvraag was gehonoreerd, maakte zij hem
attent op de buitenschoolse activiteiten van
Civic om deelnemers te benaderen. Haar collega’s van Civic wees ze op de activiteiten voor
ouderen bij Museum Perron Oost.

Stadsdeel

Er is veel contact tussen het AFK en de stadsdelen. Kunst en Cultuurmakelaars Gijs Hendrix en
Nienke Bruin van Stadsdeel Oost houden iedere
vrijdag spreekuur. Een project als Museum Perron Oost ontvangt van beide instellingen ondersteuning. ‘Voor het stadsdeel is vooral het bereik
erg belangrijk. Bij het AFK telt als eerste de artistieke inhoud.’
Eén keer per maand komen alle cultuurverkenners bij elkaar om de ontwikkelingen in
de stadsdelen te bespreken. Oost is natuurlijk
een cultureel Walhalla, maar is er toch nog iets
wat mist? Isa: ‘Er mag iets meer gebeuren in de
amateurkunst, dus ik roep iedereen op voor een
goed project. Ook heb ik dit jaar de openluchtfilms gemist.’ t

oost@afk.nl
www.afk.nl
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De noodklok hangt stil
en de IJopener blijft
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: KEES HOOGEVEEN

I

n april van dit jaar lieten wij u weten dat de
IJopener niet zeker was van zijn bestaan,
vanwege de ingrijpende veranderingen in
de bestuurlijke structuur van de stad en de herschikking van subsidies. Wij moesten aan de
bak, ons oriënteren op alternatieve manieren
van financiering en ook in gesprek gaan met de
betrokken ambtenaren en politieke partijen om
via die weg te proberen het voortbestaan van dit
mooie buurtblad te garanderen.
Inmiddels zijn we zes maanden verder en is
duidelijk dat er minder verandert dan verwacht.
Wij – de vrijwillige redactie – zijn er nog en ook
in 2014 gaan we vijf mooie IJopeners maken.
Volgend jaar ontvangen wij wederom een subsidie van Stadsdeel Oost. Daarnaast hebben we
natuurlijk onze trouwe adverteerders. Er is nog
advertentieruimte vrij, en wij nodigen u van
harte uit daarover contact met ons op te nemen.
Draagt u de IJopener een warm hart toe,
dan kunt u ons ‘leuk vinden’ op facebook:
facebook.com/ijopener. Of stuur ons een e-mail:
vrienden@ijopener.nl.
Wij wensen u natuurlijk veel leesplezier!

De IJopener helpt ZZP’ers de winter door!
sen van 70 bij 50 mm voor 25 euro (excl. btw).
Dat betekent een korting van ongeveer 60%!
Stuur je advertentie vóór 3 december op naar
info@ijopener.nl. Wees er snel bij: er is ruimte
voor achttien advertenties!

Kijk voor de voorwaarden op onze website:
www.ijopener.nl
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Drie dames ontvangen
mij in de winkel. Ik heb
niks bij me, geld noch
spullen, maar mag toch
iets meenemen. Welkom
in de Weggeefwinkel.
TEKST: MARK VAN DER LAAN
FOTO: FRED VERMORKEN

50 mm

I

n de decembereditie van de IJopener ruimen we een hele pagina in voor ZZP’ers.
Die kunnen wel een steuntje in de rug
gebruiken, zo dachten we op de redactie. De
crisis slaat toe en de maatregelen die de regering heeft aangekondigd helpen ook niet mee
om het hoofd boven water te houden.
ZZP’ers kunnen een advertentie laten plaat-

Geven
en
nemen

E

erder dit jaar ruimde ze haar huis op. Ze
kwam allerlei spullen tegen die ze niet
meer gebruikte maar waar een ander
waarschijnlijk nog wel plezier aan zou kunnen
beleven. Zo kwam Marie-Louise Drost op het
idee om ook in de Indische Buurt – want het idee
is niet uniek – een Weggeefwinkel in te richten.
Marie-Louise werkt als teamleider participatie
bij Civic, een welzijnsorganisatie voor Amsterdam-Oost. Ze wist dat in het participatiecentrum VONK op het Ambonplein nog een ruimte
beschikbaar was.

Participatiecentrum VONK verzorgt o.a.
computerles, taal- en budgetteringscurssen.
Gerardus Majellakerk, Ambonplein 63
maandag t/m donderdag 9 - 17 uur

hh

Ruime keus

‘Het is voor mij een verrijking’, vertelt Nelly Kost
over het vrijwilligerswerk dat zij bij VONK doet.
Met een aantal andere vrouwen runt zij momenteel de Weggeefwinkel. Dit initiatief heeft in
korte tijd bekendheid gekregen. Naast de uitge-
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stalde kleding, boeken, cd’s, speelgoed en een tv
staan in een andere ruimte dozen met nog meer
spullen die op een nieuwe eigenaar wachten.
Het is niet nodig om wat te brengen wanneer je
iets uit de winkel wilt meenemen, want vooralsnog is er geen gebrek aan aanvoer. Wel houden
de medewerkers, zo’n tien in getal, een lijst bij
van wie wat meeneemt. Meer dan drie dingen in
één keer meenemen, daar steken zij een stokje
voor. En drie paar schoenen, zou dat mogen? Er
is in elk geval een ruime keus.

‘Dit is voor mij
een verrijking’

ter geen plaats meer voor haar jongste initiatief. Marie-Louise is daarom op zoek naar een
nieuwe ruimte. Wellicht kan een woningcorporatie hierin iets betekenen. Of een lezer van de
IJopener! t

Civic verzorgt in Stadsdeel Oost
uitvoering van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening.
Civic Amsterdam, Kramatplantsoen 101-h
tel. 665 80 01

www.civiczeeburg.nl
ADVERTENTIE

Op weg naar een baan

De vrijwilligers van de Weggeefwinkel, bijna
allemaal vrouwen, zijn vooral mensen ‘met een
afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat in het jargon van het welzijnswerk heet. Zij hebben soms
al lange tijd een uitkering, zitten in een sociaal
isolement of hebben een slechte beheersing van
het Nederlands. Hun inzet voor de Weggeefwinkel kan helpen bij het vinden van een reguliere
baan. Maar het werk geeft ook voldoening. ‘Ik ga
ook naar mijn werk’, zegt Nelly.

De toekomst

Als het gaat om voldoende aan- en afvoer van
spullen, dan zit het wel goed met de winkel. ‘Ze
komen met tassen vol. En veel mensen hebben
er baat bij’, zegt Marie-Louise Drost.
Alleen moet een winkel wel een winkelruimte hebben. Tot het eind van dit jaar is dat
nog bij VONK. Als VONK daarna zijn intrek
neemt in het voormalige postkantoor aan de
Wijttenbachstraat, heeft die organisatie ech-

Gratis inloopspreekuur
Vrijdag 9.00 - 10.00 uur
Panamalaan 112, Amsterdam
T 020 - 528 90 30 F 020 - 528 96 18
govers@amsteladvocaten.nl
www.amsteladvocaten.nl
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Kerkenpad
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

werkgever betaalt overigens meestal mee aan
de advocaatkosten die een werknemer moet
maken. In geval van het starten van een bedrijf,
het huren van een bedrijfsruimte of het tijdelijk
verhuren van je woning, is het raadzaam vooraf
een advocaat het contract te laten controleren.
Als je een huurder je huis niet meer uitkrijgt,
kost het veel geld als het tot een rechtzaak moet
komen. Annemarie: ‘Je moet als advocaat kunnen omdenken en weten hoe je uit een bepaalde
situatie kunt komen. Het is vaak zo dat een telefoontje met een wederpartij de boel doet kantelen. Alleen al omdat je de zaak vanuit een andere
hoek benadert. Het probleem wordt dan opgelost zonder dat er ook maar iets juridisch aan te
pas komt. Je moet soms de mensen bij de hand
kunnen nemen om de boel in goede banen te
leiden. Aan de andere kant moet je ook weer
niet te veel praten. Als het erop aankomt zijn wij
echte straatvechters.’

Amstel Advocaten gaan voor recht
‘Wij zijn geen strafrechtadvocaten, zoals je die vaak op
de televisie ziet’, stelt Annemarie Govers die samen
met haar man Heimo Govers en advocaat-medewerkster Sarah van der Salm een advocatenpraktijk heeft.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

S

inds april 2011 is het advocatenkantoor
Amstel Advocaten gevestigd aan de Panamalaan. Daarvoor zaten zij aan het Amstelveld, vandaar de naam.
Amstel Advocaten heeft als doelstelling iets
voor de buurt – en voor de hele stad – te betekenen. Alle drie de advocaten hebben hun eigen
specialiteiten. Die overlappen elkaar op sommige punten, maar volgens Heimo hebben ze
allemaal toch hun eigen zaken waar ze goed in
zijn en die ze ook leuk vinden om te doen.
Om echt in de buurt te integreren, besloten de
Amstel Advocaten een laagdrempelig en vrijblijvend spreekuur in het leven te roepen. Iedere
dinsdagochtend kan men op afspraak terecht
in het Wijk Servicepunt Sporenburg. Iedereen
is welkom. Aan de aanwezige advocaat kan
gevraagd worden hoe een bepaald probleem op
te lossen, wat lang niet altijd zal leiden tot het
in de arm nemen van een advocaat. Soms is het
voldoende als een vraag adequaat wordt beantwoord en de vraagsteller weet wat hij moet doen.

naamrecht en ontkenning of erkenning vaderschap.
Op de vraag of het zinvol is om tijdens een
echtscheiding één of twee advocaten in de arm
te nemen, antwoordt Heimo van mening te zijn
dat het beter is dat beide partners hun eigen
advocaat hebben. Tenzij beide partijen het zó
eens zijn dat er geen problemen kunnen ontstaan. Zijn ervaring is echter dat vaak toch een
addertje onder het gras blijkt te zitten en dat
het ogenschijnlijke harmoniemodel bij het uit
elkaar gaan toch barstjes vertoont. Bij scheiden,
maar ook bij het verdelen van erfenissen, komt
volgens Heimo vaak veel frustratie naar boven.
Helaas mondt het soms uit in een echte vechtscheiding. Het gaat bijna altijd over geld of de
kinderen. ‘Ik denk dat dit ook komt doordat de
mensen in vergelijking met toen ik begon als
advocaat, veel ‘wijzer’ en beter voorbereid aan
‘het gevecht’ beginnen. Alle informatie is op
internet te vinden, maar die wordt niet altijd op
de juiste manier gebruikt.’

Niet altijd leuk

Raad vragen helpt

Heimo houdt zich al twintig jaar bezig met familierecht. ‘Dat is niet altijd leuk en bij vlagen zelf
schrijnend, maar als het mij lukt de zaak goed
geregeld te krijgen voor de mensen ben ik een
tevreden mens.’ Bij familierecht wordt vaak
alleen gedacht aan scheidingen, maar er zit veel
meer aan vast. Zoals bewindvoering, curatele,
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Annemarie houdt zich veel bezig met huurrecht
en problemen die met vastgoed te maken hebben. Ze vertelt over een procedure tussen twee
huiseigenaren die achter elkaar wonen. Huiseigenaar A wenste een verlegging van de erfdienstbaarheid van een weg in verband met een
voorgenomen verplaatsing van zijn huis. Dat

Advocaten Annemarie Govers, Sarah van der Salm,
Heimo Govers en stagiaire Victoria Rakovitch in het
kantoor aan de Panamalaan

‘Je moet als advocaat kunnen
omdenken en weten hoe je
uit een bepaalde situatie
kunt komen’
Recht halen

deze verlegging tot gevolg zou hebben dat de
weg dan dwars door de voortuin van huiseigenaar B zou lopen, vond A geen probleem maar
B uiteraard wel. Annemarie: ‘In zo’n geval wordt
bijvoorbeeld besloten voor een descente. Dat
betekent dat de advocaten met de rechter naar
de plaats gaan waar het geschil ligt. Er wordt dan
ter plekke zitting gehouden. Vergelijkbaar met
de rijdende rechter. In deze zaak kon de rechter
zelf constateren dat de voorgestelde verlegging
van de weg een ernstige vermindering van het
woongenot voor huiseigenaar B opleverde. Dit
was ook terug te lezen in het vonnis.’
Bij zaken op burenrechtelijk vlak komen descentes regelmatig voor. Vaak lopen ruzies tussen
buren hoog op als het slepende kwesties zijn.
In buurten zoals de Indische Buurt gebeurt dit
nogal eens, omdat de woningen oud en gehorig zijn. In zo’n geval kan de rechter beslissen
dat de verhuurder moet zorgen voor deugdelijke geluidsisolatie, iets moet doen tegen de
stankoverlast of maatregelen moet treffen tegen
een overlast veroorzakende huurder. Maar het
gebeurt ook dat de mensen die overlast veroorzaken door de rechter tot de orde worden geroepen door hun huis te ontruimen. Soms is het dus
de verhuurder die het probleem moet oplossen
en soms de mensen die de problemen veroorzaken. ‘Je wilt niet weten wat mensen allemaal
doen om elkaar het leven zuur te maken’, zegt
Annemarie. In zo’n geval is het volgens haar
raadzaam om de problemen op het spreekuur
voor te leggen.
Ook is zij van mening dat je altijd om raad
moet vragen als het gaat om een arbeidsconflict. Bijvoorbeeld als je ontslagen wordt. De

Als je het woord advocaat noemt, roepen veel
mensen: ‘Die zijn schandalig duur, zelfs het likken aan een postzegel moet je betalen!’ Heimo
begrijpt dat mensen het uurtarief van sommige
advocaten hoog vinden, maar niet alle advocaten hanteren hetzelfde uurtarief en het is niet
altijd zo dat iemand dat ook moet betalen. Voor
on- en minvermogenden kan subsidie (een
toevoeging) worden aangevraagd bij de Raad
voor Rechtsbijstand. Deze mensen betalen dan
alleen een naar rato van het inkomen vastgestelde eigen bijdrage en een lager griffierecht.
Voordat je met een advocaat in zee gaat, wordt
besproken of je voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. En anders wordt uitgelegd hoe het honorarium in elkaar zit.
Als je gaat procederen moet je ook rekening
houden met deurwaarderskosten, dat er griffierecht moet worden betaald aan de rechtbank
en dat je bij verlies van een zaak ook in de kosten van de wederpartij veroordeeld kan worden.
Maar gelukkig hebben we in Nederland geen
Amerikaanse praktijken!
Wat Heimo behoorlijk stoort is dat er door de
overheid op de rechtshulp steeds meer bezuinigd wordt. Terwijl de meeste procedures worden aangespannen tegen de staat of het bestuur.
‘De eigen bijdrage is verhoogd, het griffierecht is
verhoogd. Mensen kunnen hun recht niet meer
halen omdat ze het niet kunnen betalen. De
staat snoept er steeds een stukje van af terwijl
je recht kunnen halen een fundamenteel grondbeginsel is dat zijn neerslag heeft gevonden in
de Grondwet, internationale verdragen en nationale wetgeving.’ t

E

r zijn veel gebedshuizen in de Indische
Buurt (IB). Maar gelooft men ook in het
geloof? Op een gezegende zondag ga ik
op een christelijke tijd op onderzoek uit.
Op de gevel van het Bavohuis in de Borneo
straat word ik getroffen door posters over
gebedskettingen. Die hebben het dochtertje
van een meneer genezen van een vreselijke
ziekte en een mevrouw is dankzij de kettingen
weer helemaal boven Jan. Ik loop naar binnen.
Een dame schiet me direct aan. Ik vraag infor
matie en krijg, behalve een krantje, een uitno
diging voor een dienst over negatieve energie.
Die laat ik, direct na de Troonrede, schieten.
In het krantje staan allemaal verhalen van
mensen die zelfmoord wilden plegen, maar nu
opeens rijk en dus gelukkig zijn. Maar daar
voor moet je toch niet in een kerk zijn, maar bij
Gaston van de Postcodeloterij?
Tijd om dat te onderzoeken heb ik niet, want
ik moet alweer naar de volgende kerk. Op de
deur van de Elthetokerk in de Javastraat hangt
een briefje dat ze met de hele gemeente een
gezellig dagje op stap zijn. Excuses voor het
ongemak, maar als u wilt, kunt u in de Mui
derkerk terecht. Maar... er vindt in de Eltheto
gewoon een kerkdienst plaats. Met een groot
koor en trommels en zo. Of zijn het toch de
leden van de band Trafassi, die al hun broer
tjes, zusjes, neefjes en nichtjes hebben meege
nomen? In ieder geval is het lawaai oorverdo
vend.
In de gigantische Gerardus Majellakerk op
het Obiplein én het Ambonplein zitten twee
welzijnsorganisaties. Voor maatschappelijke
steun na de dienst? Ook zit er het Nederlands
Philharmonisch Concert. Is een orgel bij een
kerkdienst tegenwoordig niet meer genoeg?
Maar kerkactiviteiten zie ik niet. Ik vraag aan
twee buurtvaders waar ik kan bidden. ‘Niet
hier, wel werken, hier zijn alleen maar kanto

ren’, zegt de een. ‘En misschien kun je er ook
wel lekker eten’, vult de ander aan.
Natuurlijk wist ik als ijverige journalist die
research doet allang dat de kerk al jaren niet
meer als zodanig gebruik wordt. Majella was
een Italiaanse volksheilige en kleermakers
zoon. Hij had als zodanig helemaal niets met
de IB. Logisch dus dat er in zijn kerk maar wei
nig mensen komen. Katholieken kunnen nu
terecht in de dependance in de Lombokstraat.
Die is zo groot als een crèche, maar kan met
gemak alle parochianen van de IB kwijt.
Het bisdom Haarlem zit met het moederge
bouw in de maag. Wat er nu in zit, levert onvol
doende op. Sinds kort zit in het kerkgebouw
ook een weggeefwinkel. Daar wordt waar
schijnlijk kerkmeubilair cadeau gedaan. Ver
der doet het gebouw vanwege de van kilome
ters afstand zichtbare koepel dienst als baken
om verdwaalde IB’ers weer veilig naar huis te
loodsen.
Tot besluit van mijn rondje kerkenpad loop
ik de Turkse Ulu moskee aan de Zeeburgerdijk
binnen. Ik zie nergens mensen richting Mekka
bidden, want ik sta in een restaurant. Ik bestel
dus maar een broodje döner. Ik krijg een half
Turks brood. Het is spotgoedkoop. ‘Doe er dan
ook maar een koffie bij!’ Het is heerlijk, ik eet
me helemaal ongans, ik hoef vanavond beslist
niet meer te koken.
Ik heb daarna geen puf meer om de moskee
zelf in te gaan. Wel zie ik dat er een uitvaartcen
trum aan verbonden is. Dat is waarschijnlijk
voor mensen met Pavlov die zich dood hebben
gegeten aan dönnr.
De conclusie van mijn rondje kerkenpad is
dat men niet zo gelooft in het geloof in de IB.
Bidden en biechten, de inwendige mens, rui
men het veld voor eten en drinken, de uitwen
dige mens. Misschien is dat ook wel logisch in
2013. t

www.amsteladvocaten.nl
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Een klik op het juiste moment
Z
Er komt wat voorbij op de
promenade van de Bert
Haanstrakade. Verliefde
stelletjes, mensen die hun
hond uitlaten, joggers,
skaters, vogelaars: het is
maar een greep uit alles
wat zich aandient op de wal
waarlangs IJburg oprijst uit
het IJmeer. Leo van der Noort
heeft er belangstelling voor.
Met het oog van zijn camera.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO’S: LEO VAN DER NOORT
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ijn hele leven heeft hij gefotografeerd.
Wat als hobby begon kreeg al gauw
een commercieel tintje. Als dertien
jarig jongetje maakte hij de klassenfoto’s voor
zijn school. ‘Het heeft bij mij altijd om mensen
gedraaid’, vertelt Van der Noort. ‘Mensen in ver
schillende situaties. En ja, ook mensen in een
speciaal moment. Zo’n moment moet ik soms
creëren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan recla
mefotografie.’ Hij pakt er enkele folders bij.
Wijst naar een foto die de indruk wekt van een
verhuizing. Twee sterke mannen dragen een
stoel naar boven waarop twee kinderen zitten.
‘Zo’n foto heeft een snapshotuitstraling. Alsof
hij snel is gemaakt met een klein cameraatje.
Maar er is het nodige brainstormwerk aan
voorafgegaan.’ Hij wijst naar een andere foto.
Een man en een vrouw in bespreking met een
bankmedewerker. De man houdt een pen tus
sen zijn mond en neus. ‘Een beetje ongein in
zo’n serieuze folder mag best.’

Van der Noort fotografeerde onder meer voor
ABN AMRO, KLM en RABO. ‘Daarvoor worden
modellen ingehuurd. Maar voor een opdracht
van Eurocamp reisde ik naar landen als Italië
en Frankrijk en fungeerden de campinggasten
als model. Dat vonden ze een leuke afwisseling
in de vakantiepret.’ Voor portretten van derde
wereldkinderen werd het vliegtuig gepakt naar
verre bestemmingen als Malawi, Tanzania,
Ecuador en de Dominicaanse Republiek. Een
kwestie van liefdewerk voor Cordaid Memisa
en Plan International. Dichter bij huis bracht
de autodidact als huisfotograaf van uitgeverij
Querido menig auteur in beeld. Enkele namen:
Doeschka Meijsing, J. Bernlef, Thomas Rosen
boom .
Leo van der Noort heeft altijd in hartje Amster
dam gewoond. Sinds een jaar huist hij samen
met zijn vrouw in de jongste wijk van de stad:
IJburg. ‘Het is hier niet minder multiculti dan

in het centrum’, zegt hij. ‘In IJburg zie je ook
een hele wereld voorbijkomen. Een groot ver
schil is dat je steeds huizen op de achtergrond
hebt staan als je in de binnenstad mensen foto
grafeert. Hier is er de leegte van het IJmeer, met
alle rust die in de rimpeling van het water zit.
Dat geeft een mooi decor.’
Zijn camera met telelens ligt voor de grijp.
‘Het uitzicht op de promenade zit voortdurend
in mijn ooghoek. Soms moet ik rennen voor
een foto. Ik zie bijvoorbeeld dat een meisje
valt. Op de foto die ik vervolgens maak loopt ze
luid snikkend naast haar moeder. En zie je dat
niet alleen de moeder maar ook de hond heel
begaan naar haar kijkt.’
Van sommige tafereeltjes staat Van der Noort
compleet versteld. Twee moslima’s zijn aan
de wandel op de promenade. Er komt een
hardloopster aan. Bruusk rent die tussen de
gehoofddoekte dames door. Op de foto die hij
maakte zie je de verbazing op het gezicht van
één van hen.

Nog een scène. Een oude negroïde man wil de
promenade verlaten. Alleen is de afstap nogal
hoog en heeft hij hoogtevrees. Enkele mensen
kijken toe, maar steken geen hand uit. Op de
foto die Van der Noort schoot, zie je de man
heel voorzichtig een voet naar beneden steken
terwijl hij zichzelf met zijn armen in balans
probeert te houden. ‘Het is echt te gek wat zich
allemaal voor mijn deur afspeelt’, aldus Van der
Noort.
Sommige vertoningen zijn echt grappig. Een
meisje dat haar hond vermanend toespreekt.
Een ander meisje dat uitbundige luchtspron
gen maakt om door haar partner te worden
gefotografeerd. Van der Noort: ‘Dat is leuk, dat
is lachen.’
Van de vele foto’s die hij vanuit zijn woonka
mer genomen heeft, wil hij via crowdfunding in
eigen beheer een boek uitgeven. In een demon
stratiemodel heeft hij de volgorde al bepaald.
‘Ik zal nooit een verhaaltje onder één van mijn

foto’s zetten, hooguit een plaats en een datum.
Een foto moet spreken en degene die hem ziet
moet er zelf zijn eigen verhaal bij maken,’ zegt
hij.
Nu hij na een operatieve ingreep zijn actie
radius weer kan uitbreiden, heeft hij zijn focus
op iets totaal anders gericht. ‘In opdracht van
Hemubo, een renovatiebedrijf, ben ik met mijn
camera op zoek naar bijzondere momenten in
kleine situaties, met stenen als decor. De foto’s
zullen gewoon spontaan zijn, zoals op de Bert
Haanstrakade. Zodra iemand weet dat hij wordt
gefotografeerd, gaat hij poseren. Daarom is het
ook lastig om vooraf toestemming te vragen.
Zolang je het redelijk belang van een geportret
teerde niet schaadt, is er niets aan de hand en
kan ik gewoon een foto maken. Klik. Als iemand
zichzelf op één van mijn foto’s herkent, kan hij
hem per e-mail bij mij opvragen. Gratis en voor
niets.’ t

leovandernoort@upcmail.nl
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Thé Dansant
Op woensdagmiddag 13 november organiseert seniorenkoor Zeeburg Zingt een gezellige middag met ouderwetse dansmuziek
om op mee te zingen of te neuriën en voor
de liefhebbers een dansje te wagen. Van een
zwierige Engelse wals via de Quick Step naar
de pittige Rock ‘n’ Roll. Wie heeft niet die herinneringen aan die spannende danslessen in
de jaren 50 en 60?
Dit is een uitnodiging om uw sociale leven
een oppepper te geven. Bij gebleken succes
gaan we het vaker organiseren.

Verenigingsgebouw Kindervreugd,
Kramatweg 31a
13 november, 14 uur
Toegang: €5, met stadspas € 4, inclusief thee,
koffie en ander lekkers

Braziliaanse voetbalweek bij
AFC IJburg
Tijdens de herfstvakantie (van maandag
21 t/m vrijdag 25 oktober) zullen de velden
van AFC IJburg volledig in het teken staan
van Braziliaans voetbal. Trainers van topclub Fluminense worden speciaal uit Rio de
Janeiro ingevlogen om kinderen van 6 t/m 16
jaar alles te leren over het wereldberoemde
samba
voetbal. Met thema’s als dribbelen,
passeren en scoren kunnen alle deelnemers
zich voor even Neymar voelen.
Brazilië is het land van de bal. Van sambavoetbal en van voetballende jongens en
meisjes. Altijd en overal. De allerbeste voetballers van de wereld komen uit Brazilië en
ze hebben daar zó veel goede voetballers dat
ze het Nederlands Elftal wel tien keer zouden
kunnen vullen: Neymar, Robinho, Kaká, Dani
Alves, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Pelé,
Thiago Silva. Allemaal wereldsterren van Braziliaanse bodem.
Volgend jaar wordt het WK Voetbal in Brazilië gespeeld. Maar waarom zou je zo lang
wachten, moeten ze bij AFC IJburg hebben
gedacht.
De club heeft ook rekening gehouden met
de ouders, want kinderen kunnen al vanaf
8.30 uur worden gebracht en tussen 17.00 en
17.30 uur gehaald.
Iedere dag heeft een ander thema en het is
mogelijk om per dag in te schrijven.
www.soccerid.nl
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Winny Ros is
steeds op zoek
Eén ding staat voor Winny Ros wel vast: ze heeft de
kunstzinnigheid van haar vader. Met trots wijst ze op
schilderijtjes die haar vader geschilderd heeft. ‘Boten in
de haven, die vind ik heel mooi. Stillevens vind ik wat
minder. En mooie portretten. Kijk dat is mijn oom.’
TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

FOTO’S SCHILDERIJEN: WINNY ROS

N

et als haar vader schildert Winny, maar
had, werd er gezegd dat ik dat maar moest leren.
ze begon met een grafische opleiding.
En dus ging ik er aan de slag.’ Daarna werkte ze
Haar vader had ooit als droom de kunstvoor Studio Leo Poelmeijer, naar haar mening
academie te volgen, maar hij werd zeeman. Tijeen van de weinige kunstenaars die zowel zakedens zijn reizen schilderde hij en maakte prachlijk als kunstzinnig was. ‘Dit soort kunstenaars
tige schetsen. Hij was dan ook reuze trots toen
tref je niet zo vaak.’
Winny koos voor de Rijksacademie, zoals die
Eurekagevoel
toen heette. Na de opleiding Grafische Vormgeving wilde Winny dolgraag beeldhouwen. Er
Winny’s loopbaan bleef steeds op het pad van
bleek op de academie echter een lange weg te
illustraties, voor bladen en ‘reclamedingen’,
gaan voordat er echt gebeeldhouwd kon worzoals zij dat noemt. Ze werkte ook als freelance
den. Na een jaar gaf ze die studie op – tot groot
illustratrice en maakte vrij werk.
verdriet van haar vader. Hoewel hij dacht dat
Door een gelukje werd ze ingeloot om naar
ze met illustreren haar brood niet kon verdieAmerika te gaan, waar ze samen met haar man
nen, werkte Winny twee jaar bij een bedrijf dat
twee jaar woonde. Daar wist zij haar illustratieve
lay-outs maakte voor folders. ‘Dat was een heel
kunstzinnigheid vaak te gebruiken.
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
leuke tijd. Ik leerde er zelfs technisch tekenen,
Na twee jaar kwamen ze terug naar Nederland,
want als er voor de folders geen werk was werd
maar waren eigenlijk van plan zich definitief in
ik naar de tekenkamer gestuurd met de mededeAmerika te vestigen. Er gebeurde echter zoveel
ling: ‘Ga daar maar even helpen.’ Als ik dan antin hun leven dat ze besloten hier te blijven.
woordde dat ik technisch tekenen nooit geleerd
Winny illustreerde veel en tussen de bedrijven
door werkte ze in het restaurant van haar man in
de Wolvenstraat.
Op een
bepaald moment was
beukenplein 23 amsterdam
020 6656310
www.janvanbeek.nl
ze er klaar mee om in opdracht te werken en
besloot
een sabbatical
in te lassen.
Ze ging
gelderland gispen leolux montis
pastoe spectrum
stokke/varièr
artifort little
tulip naar
het huis van vrienden in Frankrijk en liep drie
maanden te piekeren: hoe verder? Ze tekende
veel naar model en ze pakte het beeldhouwen
ook op. Een piekersessie aan de rand van een
maïsveld gaf haar het eurekagevoel: schilderen
werd naast illustreren haar tweede passie.
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
‘Vlakken en lijnen werden het, het maïsveld
was mijn grote inspiratiebron. Dat is voor veel
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
schilderijen mijn uitgangspunt geweest. Tot ik
ontdekte dat ik met stukken van mijn papieren
palet heel mooie collages kon maken. Die waren
meer abstract en voldeden nog meer aan de
vorm die ik zocht.’

Uitdagingen

De collages werden het uitgangspunt en mondden weer uit in schilderingen die dezelfde
gevoelswaarde en textuur hadden. ‘Grote collages zijn heel moeilijk te maken, maar schilderen
kan ik ze wel. Daarom besloot ik de collages klein
te houden, waardoor ze ook betaalbaar en verkoopbaar zijn. De schilderijen die dezelfde textuur en uitstraling hebben als collages hebben
een lekker groot formaat. Ooit heb ik een vogelachtig schilderij gemaakt, waarvan mijn moeder
erg gecharmeerd was en waar ze zo’n beetje de
hele dag naar keek. Toen ze was overleden, heb
ik een kartonnen kist besteld en dezelfde vogel
op haar kist geverfd. Dat was heel erg mooi.’
Winny houdt van uitdagingen. Gevraagd naar
waar ze zich op dit moment mee bezighoudt,

blijkt dat heel divers te zijn. Zij werkt meestal in
opdracht en houdt van uitdagingen. Ze maakt
zeer diverse illustraties, zoals dit jaar voor
onze IJopener. Daarnaast zijn schilderijen heel
belangrijk voor haar. Voor beeldhouwen heeft
ze geen plaats in haar prachtige woning in ‘de
Whale’ in het Oostelijk Havengebied. Maar dat
wil ze wel weer oppakken.
Verder maakt ze muurschilderingen. Op dit
moment heeft ze de opdracht voor een gigantisch schilderij van tweeënhalf bij anderhalve
meter. Haar probleem is echter waar ze dat moet
maken. In haar atelier thuis gaat dat niet en ze
hoopt eigenlijk dat iemand een ruimte heeft die
ze een paar maanden kan gebruiken. t

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

HAAR- EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)

gispen 412

KAPSALON VOOR HEREN
HUIDVERZORGING
MASSAGES (M/V)

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

www.gentleman.nl

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

pastoe base
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Nieuw!
Borneo
Architectuur
Centrum

Sinds jaar en dag is het Oostelijk
Havengebied een populaire bestemming
voor architectuurtoeristen. Onverminderd
komen ze aan gefietst op de bekende
rode huurfietsen of worden uit bussen
gezet en lopen rond met camera en
pamflet. Een groepje buurtbewoners
vond dat er ‘iets’ moest komen waar
deze toeristen wat meer te weten
kunnen komen over de buurt en haar
geschiedenis, en waar ze ontwerpers uit
de buurt kunnen ontmoeten.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

FOTO: FRED VERMORKEN

K

unstenaar en kunstdocent Sarai van den
Boel zag de toeristen komen en gaan en
bedacht dat het leuk zou zijn ze in de
buurt van informatie te voorzien. Haar eerste
idee was een espressokar met ansichten. Leuk
als de zon schijnt, maar heel onaantrekkelijk
in winter en storm. Het brainstormen begon,
samen met buurtgenoten Magda Westland,
kunstenares, architect Wim Key en project- en
communicatie-adviseur Helene Bothof.
Het idee groeide naar iets op een vaste plek.
En dat kon volgens de initiatiefnemers maar
één plek zijn: de al jaren leegstaande ruimte bij
de bushalte op het R.J.H. Fortuynplein. Ook de
ideeën over het doel van de plek kregen langzaamaan vorm, naar een plek voor ontmoeting en kruisbestuiving. Tussen buurtbewoners
en toeristen, tussen architectuurstudenten en
architecten, tussen scholieren en de architectuur van het gebied. Een plek waar van alles
gebeurt en die daardoor leeft.

Van de grond

Ideeën genoeg, maar hoe doe je dat als groep
betrokken buurtbewoners: een centrum opzetten zonder commercieel oogmerk en zonder
geld? Brenda Hunt, gebiedsmanager Oostelijk Havengebied van Stadsdeel Oost bleek een
ADVERTENTIE

waardevolle sparringpartner. Zij stelde vragen
als: ‘Voor wie doe je het, voor jezelf of de wereld?’
En zij raadde aan te gaan kijken hoe andere initiatieven in de buurt van de grond zijn gekomen.
Vele vrijwillige uren gingen zitten in het bijschaven aan de plannen en die uiteindelijk concreet
maken. BAC werd een stichting, er kwamen
meer mensen bij en er ontstond een vorm van
financiering: het BAC verhuurt werkplekken
aan een aantal vormgevers en (interieur)architecten, zoals Bouwstudio LukkienvanTill en
interieuradviseurs Girod&VanDoorn, en aan de
beroepsvereniging Nederlandse interieurarchitecten (bni). De huur die zo binnenkomt, is de
huur die er ook uit gaat. Eigenaar Bouwinvest
komt het BAC tegemoet door de huur van het
pand laag te houden.

Kruisbestuiving

In ruil voor de lage huur openen de huurders de
deur van het BAC voor bezoekers. Zo ontstaat
idealiter al snel de gedroomde kruisbestuiving:
tussen de bureaus onderling en tussen de lokale
ontwerpers en de gasten van het centrum. Ook
voor buurtbewoners wil het BAC een levende
en levendige plek zijn, met tentoonstellingen,
lezingen en workshops. Kinderen – de ontwerpers en buurtbewoners van de toekomst! – wor-

den bij het centrum betrokken middels educatieve projecten op scholen. Het eerste daarvan –
Ontdekkers van de IJ-landen – is intussen achter
de rug.
En wie weet is er wel ergens een ander buurt
initiatief aan het groeien dat af en toe ruimte
nodig heeft en aan kan kloppen.

Opening en tentoonstelling

Zaterdag 21 september werd het BAC feestelijk
geopend met een inspirerende toespraak van
Sarai van den Boel, een woord en een fraai lintknipmoment van wethouder Jeroen van Speijk,
en drank en spijzen. Bach klonk mooi in dat ene
stille moment tussen het officiële gedeelte en het
losbarsten van gesprekken. Buurtbewonende
architecten verzorgden rondleidingen naar een
door henzelf ontworpen huis en zo konden we
even ongegeneerd gluren bij de buren.
Er zijn op dit moment twee tentoonstellingen.
In de enorme etalage staat een rij bijzondere
stoelen in slagorde opgesteld (i.s.m. de bni).
Er hangen ook een paar mooie sfeerfoto’s van
het gebied van Monique Wilschut. In de grote
ruimte beneden is de tentoonstelling Het Oostelijk Havengebied, van stadsrand naar thuishaven te zien, gemaakt door grafisch vormgever
Paul Ouwerkerk en stedenbouwkundige Marjolein Peters, beiden werkzaam in het BAC. Er
hangen mooi vormgegeven informatiepanelen
over de geschiedenis van het gebied en er staan
maquettes van gerealiseerde en niet-gebouwde
projecten. Vooral die laatste zijn natuurlijk erg
leuk – zo had er hier uit kúnnen zien, en weet
u nog, het cineschip. Ook is er een filmzaal met
oud en nieuw materiaal. t

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
13.30-17 uur
www.bac-amsterdam.nl
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Een instelling waarbij kwaliteit van behandeling,
klantvriendelijkheid en servicegerichtheid centraal
staan. Auke van der Wal, zorgondernemer bij PoliDirect,
vertelt enthousiast over de nieuwe locatie op IJburg
waar mensen terechtkunnen voor maag-, darm- en
leveronderzoek, dermatologie en kleine chirurgie.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Het zijn de kleine dingen
W
achten. Geen mens die het leuk
vindt. Zeker niet in combinatie met
ziek en zeer. ‘Ziekenhuizen zijn grote
molochs waarin mensen verzuipen. Maanden
moeten wachten op een onderzoek is onmenselijk’, stelt Auke van der Wal die samen met Olivier
Mensonides al eerder in Tilburg een vestiging
van PoliDirect opzette. Daar is een goede relatie
opgebouwd met het St. Elisabethziekenhuis. De
verwachting is dat dit ook gebeurt met het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis.
De samenwerking met de huisarts wordt als
zeer belangrijk gezien. Van der Wal: ‘Hij is de
eerste schakel voor mensen die problemen met
hun gezondheid ervaren. Zo nodig verwijst hij
door. Is dat naar ons, dan kan hij ervan op aan
dat onze specialisten in nauw overleg met hem
samenwerken. Wat ons betreft is het prima als
de huisarts de uitslag van een onderzoek met
de patiënt bespreekt. Nog een optie is dat hij
dat samen doet met de specialist die de patiënt
heeft onderzocht.’
Het ligt in de verwachting dat niet alleen de
IJburgers de weg naar PoliDirect makkelijk zullen vinden. ‘Tussen Amsterdam en Het Gooi is
er een groot tekort aan capaciteit, dat we graag
aanvullen. De ligging van IJburg is fantastisch,

vanaf de snelweg ben je zo bij onze vestiging.’

Darmkankerscreening

Auke van der Wal vertelt dat in 2014 gestart wordt
met de nationale darmkankerscreening voor 55tot 70-jarigen. In 2018 moet iedereen van die
leeftijd een keer aan de beurt zijn geweest. Eerst
leveren mensen een poepmonster in bij hun
huisarts. Worden daarin bloedsporen aangetroffen dan volgt een uitnodiging voor een coloscopie. De maag-, darm- en leverarts speurt daarbij
via een kijkbuis in de dikke darm naar kanker
of poliepen. Darmkanker ontstaat vrijwel altijd
in de poliepen. De arts verwijdert die meteen.
‘Op de drukte die dit gaat geven anticiperen we
graag’, zegt Van der Wal.

volop internetten, we hebben hier gratis WiFi.’
Bij een scopie krijgt iedereen in principe een
roesje. Van der Wal: ‘Uiteraard laten wij de keus
aan de patiënt, maar sedatie komt de kwaliteit
van een onderzoek van het inwendige van de
mens ten goede.’ De zorgondernemer lacht.
‘Hopelijk vinden we snel een goede bakker. Het
is toch leuk om de patiënt koffie of thee met een
croissant aan te bieden zodra een onderzoek
achter de rug is? Het zijn de kleine dingen die
het hem doen.’

Ziektekostenvergoeding

Wie nu denkt dat PoliDirect enkel voor de rijken
is, vergist zich. ‘De patiënt wordt nooit met de
factuur geconfronteerd. Wegens de invoering
van een nieuw landelijk declaratiesysteem zijn
veel instellingen nog niet tot een overeenkomst
gekomen met alle zorgverzekeraars. Wij vinden
dat de patiënt hiervan niet de dupe mag worden.
Als iemand verzekerd is bij een zorgverzekeraar
waar PoliDirect nog geen contract mee heeft,
draagt PoliDirect hiervoor het risico’, verzekert
Van der Wal. t

www.polidirect.nl
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Een roesje en een croissant

Bij PoliDirect maken ze het de patiënt graag naar
de zin. ‘We werken met flexibele openingstijden, bijvoorbeeld ook na zessen. Ook hanteren
wij een SMS-service. Als een afspraak met een
andere patiënt onverhoopt uitloopt, waarschuwen we degene die na hem komt. Iemand kan
dus zelf besluiten of hij in dat geval een uur later
komt of zijn tijd hier in de wachtkamer doorbrengt. Valt de keus op het laatste dan kan hij
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BOEKEN
Stadse vogels

Harry Potterboek over IJburg

De Bond van Nederlandse Architecten biedt
handige tips en suggesties bij de hedendaagse trend dat steeds meer gezinnen in
de grote stad willen wonen.

U weet hoe IJburg eruitziet. Maar weet u ook hoe
IJburg eruithoort? Jean Poppers weet het als geen
ander. Fotografe Anaïs López liet zich door hem
inspireren en maakte een boek. Naar de foto’s in
dit boek kun je niet alleen maar kijken.

TEKST: TINEKE KALK

Nestelen in de stad

V

oor wie wordt er eigenlijk gebouwd? Er
was een tijd dat architecten voor zichzelf
bouwden. Een van de gevolgen van bouwen voor het oog maar niet voor het gebruik,
waren de vele strak in de gevel zittende appartementengebouwen zonder balkon. Dat je in
de stad niet allemaal een tuin kunt hebben is
logisch, maar ook geen balkon? In een nieuw
stadsgebied als het Oostelijk Havengebied
konden de ontwerpers zich uitleven. Het zou
immers toch een buurt voor een- en tweeverdieners worden die, als ze kinderen wilden, wel
zouden verhuizen. Het liep heel anders, zoals we
weten.
De tijden zijn veranderd. Veel geld is er niet
meer bij particuliere projectontwikkelaars en
woningcorporaties. De bouw ligt nagenoeg stil.
Tegelijkertijd willen hoe langer hoe meer jonge
gezinnen in de stad blijven wonen. Er zijn echter
veel te weinig goede en betaalbare woningen.
Schuldbewust constateert Nestelen in de stad
dat het bouwen voor gezinnen de afgelopen
decennia te weinig aandacht heeft gekregen.
Maar het zijn niet alleen de woningen zelf
waardoor gezinnen vertrekken. Ook de directe
omgeving is daar debet aan. Met name gezinnen
waarvan het eerste kind vier jaar of ouder is, verhuizen omdat de buurt hun kind(eren) te weinig
actieradius biedt, bijvoorbeeld in de vorm van
veilige speelveldjes.

Warme kaarten en koude plattegronden

Het boek is geen saaie wetenschappelijke studie,
maar biedt onder andere een verslag van archi-

tecten die met gezinnen gingen praten over hun
woning. Ze hoorden en zagen hoe de meeste
gezinnen danig in de weer waren geweest om
hun appartement ‘gebruiksklaar’ te maken.
Zowel deze ingrepen als hun ervaringen moesten de bewoners in een tekening weergeven: de
‘warme kaart’. Deze onderzoeksmethode confronteerde de architecten met ‘warme kaarten
‘in plaats van met ‘koude plattegronden’. Vervolgens bedachten de architecten allerlei oplossingen. Bijvoorbeeld de toverkasten die verschillende functies kunnen hebben, zoals de kast die
als boekenkast, als bedstede en als binnenwand
kan dienen.

Ontwerprichtingen

Zo is er ook een hoofdstuk over slimme plattegronden. Gezinnen hebben allemaal gebrek aan
ruimte. Alle gezinsleden hebben tegenwoordig
veel meer spullen dan vroeger, zodat een appartement al gauw ‘één grote inloopkast’ wordt.
Hoe kleiner het gezinsappartement, hoe meer
behoefte aan mogelijkheden om ruimtes een
andere functie te geven.
Hoe kun je de indeling van het huis mee laten
veranderen met de omvang van het gezin en de
leeftijd van de kinderen? De meegroeiwoning
wordt geïntroduceerd: van de loft voor de single man/vrouw tot een speelruimte voor één of
meer kinderen. Nadat die het huis hebben verlaten, claimen de ouders hun ruimte dan weer
terug.
In het boek wordt ook ingegaan op de gezinsvriendelijkheid van de buurt. Een van de gepor-

TEKST: MARK VAN DER LAAN

In the beginning no bird sang

tretteerde gezinnen woont in de Indische
Buurt. Hoewel de ouders tevreden zijn over alle
voorzieningen in hun buurt, zoals de bibliotheek, de speeltuin en het park, overwegen ze
toch om te verhuizen: hun directe omgeving
is kindonvriendelijk. Het appartementencomplex ligt aan een druk kruispunt waar kinderen
niet zomaar op de stoep kunnen spelen. Op de
begane grond van het complex zit een anoniem
kantoor en de woningen zijn niet naar de straat
gericht. Niemand houdt een oogje in het zeil als
er kinderen spelen. Hoe je veilige ‘in- en uitvliegroutes’ voor de jonkies architectonisch vormgeeft, is dan ook een van de onderwerpen van
de hoofdstukken Tussen binnen en buiten en De
gezinsvriendelijke woonomgeving. In het hoofdstuk Steden die van gezinnen houden worden
de corporaties gemaand om een opknapbeurt
niet te beperken tot de woningen zelf. Mensen nemen nog wel genoegen met een kleine
woning ‘maar de woonomgeving heeft vaak een
veel grotere invloed op de tevredenheid van een
gezin’.
Is dit nu alleen een boek voor architecten, politici en woningbouwverenigingen? Nee, beslist
niet. Daarvoor staan er te veel leuke en uitvoerbare slimme tips en suggesties in.

O

p een dag werd Anaïs López (Haagse
Kunstacademie, 2006) op straat aangesproken door Jean Poppers. Jean (66)
woont al negen jaar op IJburg. Sinds zijn 28e is
hij blind. Met zijn blindengeleidehond maakt hij
dagelijks lange wandelingen. Hij nodigde Anaïs
uit om met hem mee te lopen. In het anderhalve
jaar daarna heeft zij dit vele malen gedaan. Zo
heeft zij IJburg door de oren van Jean leren zien.

Interactief

De wandelingen die Anaïs en Jean samen maakten, hebben geleid tot een bijzonder fotoboek.
Het bevat voor een belangrijk deel afbeeldingen
van vogels. Vandaar ook de titel van het boek.
Niet elke foto is adembenemend. Maar dat was
ook niet de insteek bij het maken van dit boek.
De lezer ziet wat Jean Poppers hoort. En wat dit
boek bijzonder maakt: de lezer kan ook horen
wat Jean hoort. Hiertoe moetje de app LAYAR op
de smartphone installeren. Na het scannen van
de pagina’s met een oscillogram klinken vogelen andere geluiden. Er schijnen nog meer effecten te zijn maar ten tijde van het schrijven van
dit artikel waren deze nog niet actief. Gaan de
beelden soms bewegen?

Nestelen in de stad
Uitgave BNA, Amsterdam, 2013
179 pagina’s, € 19,95, ISBN 978-94-6190-301-3

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

www.sensoor.nl/amsterdam

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

Hajo
de
Boer

Een dorp, maar geen dorpelingen

Het boek bevat twee pagina’s waarop Jean aan
het woord is. Hij vertelt onder meer hoe IJburg
wat hem betreft een dorp is waar geen dorpelingen maar stedelingen wonen. ‘De mensen zeggen elkaar geen gedag op straat.’ Verder geeft hij
aan dat vanwege de ruimte op IJburg geluiden er
minder hard klinken dan in dichter bebouwde
delen van de stad.
Zijn favoriete vogel is de merel. Het gefluit van
die vogel komt u dan ook als eerste tegen in het
boek.

In the beginning no bird sang (Engelstalig)
Bevat veertig foto’s, waaronder vier met de hand
ingeplakt, en elf interactieve pagina’s met geluid.
Gebonden met zes stofomslagen als cover.
170 x 214 mm, 112 pagina’s, € 32
Bestellen: stuur een e-mail met uw naam en adres
aan postanais@gmail.com. Zolang de voorraad van
500 strekt.
www.anaislopez.nl
De bij dit boek behorende video- en geluidsinstallatie is tot en met de Museumnacht van 2 november
te zien bij Arcam, Prins Hendrikkade 600. In 2014
verhuist de tentoonstelling naar IJburg.

Vrijwilligers in Oost gezocht

ADVERTENTIES

Wie echt luistert, ontdekt meer!

FOTO’S: ANAÏS LÓPEZ

Digitally signed
by Hajo de Boer
DN: cn=Hajo de
Boer,
o=Gummo, ou,
email=hajo@gu
mmo.nl, c=NL
Date: 2012.06.05
17:25:47 +02'00'

BOEKHANDEL

van Pampus
open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303 telefoon 419 30 23 www.boekhandelvanpampus.nl
boeken laten thuisbezorgen? info@boekhandelvanpampus.nl
Nieuw filiaal voor kinderboeken: De Beestenwinkel, IJburglaan 559

14

15

Zo nu en dan lezen we iets over het interneringskamp voor collaborateurs dat direct na de Tweede
Wereldoorlog op de Levantkade zou zijn ingericht.
Wat is daar eigenlijk gebeurd?
TEKST: GUUS DE MOL

FOTO’S: ARCHIEF

Interneringskamp aan de Levantkade
T

ijdens de Tweede Wereldoorlog, al in
1943, begon de Nederlandse regering
in ballingschap in Londen na te denken over de gevolgen die de bevrijding zou
hebben voor diegenen die in het vaderland
met de Duitsers hadden meegewerkt. De vrees
bestond dat de bevolking wraak zou willen
nemen op deze ‘foute’ Nederlanders, dat er een
volksgericht zou kunnen volgen. Men besloot
daarom direct na de bevrijding alle al dan niet
vermeende collaborateurs voor hun eigen veiligheid onder te brengen in interneringskampen waar ze moesten wachten op hun berechting.
In Amsterdam werden hiervoor vier kampen
ingericht. Daarvan was dat aan de Levantkade
verreweg het grootste. De plek, gelegen op een
eiland in het IJ, was ideaal. Het werd omgeven door water en het was direct beschikbaar,
de aanwezige opslagloodsen stonden leeg.
Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Het
hele gebied was verwaarloosd, daken lekten,
verlichting en sanitair ontbraken of werkten
gebrekkig. Materiaal om reparaties uit te voeren was er niet.
Voor de arrestatie en de bewaking van de collaborateurs werd geen beroep gedaan op de
politie. Veel politiemensen hadden zich tijdens
de bezetting zodanig gediskwalificeerd door
samenwerking met de Duitsers dat men afzag
van hun diensten. Hun taak werd overgenomen door de Binnenlandse Strijdkrachten, een
samenwerkingsverband van de in Nederland
opererende verzetsgroepen waarvan een speciale afdeling moest zorgen voor herstel van
het gezag na de oorlog.
Het kamp aan de Levantkade heeft gefunctioneerd van mei 1945 tot juli 1946. Het aantal
‘politieke delinquenten’ varieerde tussen de
drie- en zesduizend, mannen en vrouwen. In
het begin werden vier van de zes loodsen op het
eiland gebruikt als onderdak voor de gevangenen. Daarnaast werden de kantoorgebouwen
ingericht voor de bewaking en de administratie. Het SHB-gebouw deed dienst als hospitaal. De KNSM kreeg de beschikking over de
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loodsen 1 en 2, drie maanden later kwam daar
loods 5 bij. Er is zowel in de genoemde periode als in de jaren erna een en ander bekend
geworden over de leefomstandigheden in het
kamp. Over een ding waren alle berichten het
eens: in het begin, zeker gedurende de eerste
drie maanden, werden de gevangenen er heel
slecht behandeld. Dat raakte pas later, in 1949,
bekend bij het gewone publiek toen er een verslag verscheen van een ex-bewoner van het
kamp waarin hij de wantoestanden beschreef
die in het kamp heersten. Mishandeling en
vernedering waren aan de orde van de dag
schreef hij, de behuizing en behandeling van
de gedetineerden noemde hij mensonwaardig.
Er vielen ook doden.
De autoriteiten waren echter al snel na de
opening van het kamp op de hoogte. Toen werd
het al duidelijk dat een deel van de bewakers
zich misdroeg en bezig was wraak te nemen
voor het leed dat hen was aangedaan tijdens
de bezetting. Al in juli 1945 stelde men een
militair met de rang van majoor aan als commandant van het kamp met de opdracht orde
op zaken te stellen. Dat bleek geen eenvoudige
taak. Gebrek aan materiaal en voedsel, overbevolking, maar ook tegenwerking van een deel
van de bewakers zorgden voor de nodige vertraging. Pas na maanden kreeg men greep op
de situatie, mede door het ontslag van wraaklustige en zich misdragende bewakers, en ontstond een regime dat meer aanvaardbaar werd
geacht. Daar kwam nog bij dat de berechting
van de gedetineerden op gang kwam. Velen
werden zonder rechtsvervolging ontslagen,
anderen veroordeeld tot een gevangenisstraf
gelijk aan hun voorarrest of verdwenen na
berechting in de gevangenis. Het kamp raakte
dus leger en het aantal sterfgevallen nam snel
af. Er kwamen ook geen nieuwe delinquenten
meer bij.
Halverwege 1946 werd het kamp ontmanteld. De nog aanwezige gevangenen werden
verdeeld over andere kampen in het land. De
KNSM kreeg daarna weer de beschikking over
het hele eiland.

Hoe denken we er nu over?

B

ij het beschrijven van het verleden komen we vaak
het punt tegen waar de feitelijke gebeurtenissen
ophouden en de beoordeling ervan begint. De
discussie die op dit moment in Nederland wordt gevoerd
over onderwerpen als de slavernij en de politionele acties
in Nederlands Indië zijn daar een voorbeeld van. Daarbij wordt hetgeen is gebeurd in het verleden bekeken
met de opvattingen van nu. We komen dit ook tegen in
de geschiedenis van het interneringskamp op de Levantkade. Het artikel hiernaast is een min of meer droge
opsomming van de feiten. Het zou uitgebreid kunnen
worden met de beoordeling ervan.
Het moge duidelijk zijn dat toen de bezetters Nederland
in mei 1945 verlieten de Nederlandse regering voor een
bijna onmogelijke opgave stond. Hoe en waar moesten
in een leeggeplunderd en uitgehongerd land waar geen
wettelijk gezag meer was, deze kampen ingericht en
bemand worden? Op welke gronden en door wie moesten de vermeende collaborateurs worden opgepakt, door
wie moesten ze worden bewaakt, beschermd en gevoed
en vooral: wat moest men met ze. Het waren er zo verschrikkelijk veel – men spreekt over aantallen van 120.000
tot wel 150.000 – dat van een reguliere rechtsgang geen
sprake zou kunnen zijn. Zeker niet in een land waar het
gerechtelijke apparaat vrijwel geheel was ontmanteld.
Dat het toch lukte om in heel korte tijd de genoemde
kampen in te richten en er een groot aantal al dan niet
vermeende collaborateurs onder te brengen is een prestatie van formaat. Het wantrouwen jegens de politie
zorgde er voor dat de uitvoerende taken waren toevertrouwd aan de Binnenlandse Strijdkrachten maar daardoor had men over het algemeen niet te maken met
geschoold personeel maar met onervaren burgers die
net een terreurbewind en de Hongerwinter achter de rug
hadden. Toch werd het beoogde doel bereikt: er vonden
in Nederland geen massale vergeldingsacties plaats en
er werden niet op grote schaal landverraders vermoord.
Dat de geïnterneerden, vooral in het begin, slecht werden behandeld moeten we proberen te plaatsen in de
tijd waarin het zich afspeelde. De bezetters hadden, vaak
met de medewerking van ‘foute’ Nederlanders, tienduizenden gedeporteerd, mishandeld en vermoord. Nederland bleef bij hun vertrek berooid, beschadigd en uitgehongerd achter. Het was niet mogelijk de Duitsers zelf ter
verantwoording te roepen maar met hun helpers lag dat
anders. Desondanks, dankzij de interneringskampen,
werden deze landverraders beschermd tegen de volkswoede en probeerde men ze te berechten.
Het is te begrijpen dat we in de huidige samenleving met gemengde gevoelens terugkijken naar wat er
is gebeurd op de Levantkade. Maar het is een oordeel
van nu onder omstandigheden waarin we nu verkeren.
Onderzoek in de jaren 70 heeft bevestigd dat dit kamp
tot de meest beruchte kampen heeft behoord. Maar ook
dat er al na korte tijd is gewerkt aan veranderingen. Dat
de gezondheidstoestand van de gevangenen en het eten
verbeterde, evenals de huisvesting. En dat de mishandelingen afnamen en ten slotte stopten. En dat was toen, zo
vlak na de oorlog, een wonder. Dat men zijn best heeft
gedaan om onze rechtstaat te herstellen en niet te vervallen tot de zelfde soort wandaden als die van de bezetters
is iets waarvoor we ons niet hoeven te schamen.
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Scheiden: een nieuw begin?
Scheiden is niet alleen een einde maar ook een nieuw begin. Het is dan ook van groot belang dat uw scheiding
goed en zorgvuldig geregeld wordt. Zeker als er kinderen zijn. Maar ook als er grote financiële belangen
zijn, zoals de vaststelling van alimentatie of de verdeling van uw vermogen. De familierechtadvocaten en
mediators van Abma Schreurs Advocaten en Notarissen kunnen uw echtscheiding van het begin tot het einde
professioneel begeleiden. Dit doen wij al jaren, en nu ook in Amsterdam-Noord.
Wij verlenen onze diensten aan ondernemers en particulieren. Onze service is allround: de uitvoering van
de gemaakte afspraken over de verdeling, bijvoorbeeld de echtelijke woning of uw bedrijf, kan door onze
notarissen in een notariële akte worden vastgelegd. Voor uw gehele scheiding kunt u dus op één adres
terecht. Wel zo gemakkelijk.
Voor meer informatie:

Adres:

T. 088-433 43 33

Hilversumstraat 324, Amsterdam-Noord

E. info@abmaschreurs.nl

Net over de Schellingwouderbrug
Ingrid Vledder

Amsterdam
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Zingen is bewegen
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Wat is er gebeurd?
In 1925 was de Gerardus Majellakerk in de Indische Buurt klaar. Hij werd genoemd naar Majellus. Dat was een Italiaan die omstreeks 1750 voor
de armen zorgde, maar ook met wonderen mensen genas. Veder zag hij visioenen en voorspelde
de toekomst. Na zijn dood werd Majellus heilig
verklaard.

Monnickendam

www.abmaschreurs.nl

O

‘M

ajellus, ga je mee kijken bij de
bouw?’ Marcus is er wel aan
gewend dat hij Majellus wordt
genoemd. Net als de heilige Majellus ziet hij dingen die anderen niet zien. ‘Geeft niks, jongen,
laat kletsen’, zegt moeder altijd. ‘Toch mooi, dat
je visioenen ziet? Zo heet dat als je dingen ziet
die anderen niet zien. Had oma ook. En zo gaat
die nieuwe kerk ook een beetje naar jou heten!’
Marcus en Pieter lopen de Obistraat uit, naar
het Ambonplein. Daar zijn de bouwers druk
bezig. Overal hoor je getimmer en heimachines
geven verschrikkelijk harde klappen op zware
palen die met schokjes de grond ingaan.
‘Opzij, jongens!’, roept de machinist. ‘Straks
krijg je hete stoom of olie op je kop!’
De koepel van de kerk staat al overeind. Hoog
is dat… Pieter knijpt zijn ogen dicht tegen het
felle zonlicht. Marcus heeft er geen last van. Die
ziet de leidekkers hun duizenden leisteentjes op
het dak leggen. Maar wat is dat, daar achter die
ene leidekker? Marcus gilt: ‘Kijk uit, achter je!’
Pieter kijkt verschrikt naar boven. Wat ziet die
rare Majellus nou weer, denkt hij.
Opeens, een schreeuw en dan rolt het lichaam
van een leidekker langs het dak naar beneden.
Een paar tellen later valt het met een doffe dreun
op de grond. Vlak naast hen! Pieter rent erop af.
Marcus niet. Hij kijkt snel weer omhoog. Zag hij
dat goed, wat er vlak voor het vreselijke ongeluk
gebeurde? En wie duikt daar zo vlug weg, achter
een van de hoeken van het dak?

Als de politie hen later als getuigen oproept,
vertellen beide jongens over de schreeuw en de
val van het dak. Als Pieter opstaat, blijft Marcus
zitten.
‘Is er nog iets, ventje?’, vraagt de agent ongeduldig.
‘Ik zag een hamer neerkomen, die een gat in
zijn schedel sloeg’, zegt Marcus aarzelend.
‘Voor hij op de grond viel of daarna?’, vraagt
de agent en begint te lachen. ‘Je ziet ze toch niet
vliegen, jongen?’
‘Voor hij neerstortte, agent. Hij werd boven op
het dak neergeslagen.’
‘Onzin, zeker een van je Majellusstreken! Hoe
kan dat nou. Weet je hoe hoog het dak wel niet
is?’
Stilletjes lopen ze terug naar huis. Pieter is er
beduusd van. Als Marcus gelijk heeft, was dit
geen ongeluk, maar een moord… Of is het weer
zo’n visioen?
Die avond kunnen beide jongens niet slapen.
Pieter denkt steeds maar aan Marcus die dingen
ziet die niet bestaan. Marcus houdt zijn ogen en
oren goed open. Sluipt er iemand door de straat?
Zoekt hij de jongens die getuigen waren? Weet
de moordenaar wat Marcus heeft gezien?

•

Nooit moeilijker dan het is.

VO

TEKST: IDZARD VAN MANEN
ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Hoorn
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Moord op de Majellakerk

•

KINDE

De koepel van de kerk lijkt op die van de Aya
Sofia in Istanboel. Dat was eerst een kerk en later
een moskee. Dat vond de architect van de Majelluskerk een mooi gebouw.
De leidekker werd inderdaad door zijn baas
doodgeslagen. Die had een levensverzekering op
hem afgesloten. De verzekering keerde hem wel
50.000 gulden uit, maar vertrouwde het toch niet.
Toen het lichaam van de arme leidekker werd
opgegraven, zag de politiearts het gat in zijn
achterhoofd. Bewezen werd dat de baas het had
gedaan. Hij kreeg levenslang.
En die Marcus die Majellus werd genoemd? Ach,
gewoon een verhaaltje… Of zie jij ook wel eens
dingen die anderen niet zien? t

De IJopener op de radio
De IJopener is regelmatig te gast bij Radio
Dieperick. In het programma Gast van de
Week vertellen we over de nieuwste editie
van onze buurtkrant en aanverwante zaken.
Het programma Gast van de Week wordt
elke vrijdag van 10 tot 11 uur uitgezonden. U
kunt het programma beluisteren via SALTOkanaal 1 StadsFM.

Op de radio: Kabel 103.3, FM 106.8
Internet: www.salto.nl
Heeft u het programma gemist, dan kunt u
het beluisteren via www.salto.nl, StadsFM on
demand.

Meer informatie: www.ijopener.nl/lesbrief.html

ADVERTENTIES

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep

Lesbrief Geschiedenis voor Kinderen
Wilt u de creatieve vaardigheden van uw leerlingen in de bovenbouw op een leuke manier
stimuleren, zonder dat dit ten koste gaat van
uw budget?
Schrijver en illustrator van de rubriek Geschiedenis voor Kinderen geven gratis workshops schrijven en illustreren op uw school. Zij hebben veel
ervaring met educatie voor het basisonderwijs
en dragen graag hun steentje bij aan het leuker
maken van de lessen voor de leerlingen.

Wat wordt er veel over geschreven, dat bewegen zo goed is voor de ouder wordende mens. En dat is
ook terecht. Maar hetzelfde geldt voor zingen. Bent u een badkamerzanger(es) of heeft u jarenlang
op een koor gezeten? Beide types zijn meer dan welkom bij ons seniorenkoor Zeeburg Zingt. We
zijn ons aan het voorbereiden voor het midwinterconcert. Daarbij zullen niet alleen kerstliederen,
maar ook sfeervolle musicalfragmenten ten gehore worden gebracht. Komt u gerust eens kijken
en luisteren op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur in verenigingsgebouw Kindervreugd aan de
Kramatweg 31a. Inlichtingen: tel. 665 49 89 of 06-45 09 65 18

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

Verhuizing Civic
Civic is verhuisd van het Obiplein naar het
Kramatplantsoen 101-hs.
Het telefoonnummer is ongewijzigd:
665 80 01

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

19

IJburg door de lens en ogen van Kees Hoogeveen

Kleine VvE’s en bezwaarschriften
Kleine VvE’s

Wijksteunpunt Wonen Oost biedt naast ondersteuning aan huurders sinds kort ook advies aan
eigenaar-bewoners (VvE-leden). Zo kunnen ook
zij op onze wekelijkse spreekuren terecht voor al
hun vragen omtrent het reilen en zeilen van de
VvE. Daarnaast worden er in opdracht van het
Wijksteunpunt Wonen dit najaar diverse voorlichtingsavonden gegeven door het bureau VvEgemak. Deze avonden zijn in eerste instantie
bedoeld voor leden van kleine VvE’s met maximaal 12 leden. Kleine VvE’s kunnen zich tevens
aanmelden voor een individueel begeleidingstraject, waarin concrete hulp geboden wordt bij
het op orde krijgen van de VvE.
De avonden worden gegeven op 9 oktober, 30
oktober en 13 november, aanvang 19.30 u. De
avond van 9 oktober vindt plaats in de Meevaart,
Balistraat 48A, de avonden van 30 oktober en 13
november aan het ’s Gravesandeplein 19.
Het programma is alle avonden hetzelfde.
Aan de orde komen onder meer het beheer, het
voeren van de administratie, het maken van
een begroting, het opstellen van een meerjaren
onderhoudsplan en het vormen van een reservefonds. Ook wordt aandacht besteed aan de
besluitvorming binnen uw VvE, met uitleg over
de daarbij behorende wet- en regelgeving.
U dient zich voor zowel de avonden als het

akkoord te gaan en kan dit aan de verhuurder
laten weten door een bezwaarschrift in te dienen of de huurverhoging gewoon niet te betalen. Is de verhuurder het niet met het bezwaar
van de huurder eens, dan is het aan de verhuurder om verdere actie te ondernemen. De verhuurder vraagt dan aan de Huurcommissie om
een uitspraak te doen over het bezwaar (of de
bezwaren).
Zo lang er geen uitspraak door de Huurcommissie is gedaan hoeft de huurder de huurverhoging niet te betalen. Er is dan dus geen sprake
van een huurachterstand. Overigens kan het wel
zo zijn dat als de huurder de procedure verliest,
hij de huurverhoging met terugwerkende kracht
moet betalen.
De meeste huurders hebben een voorstel per
1 juli ontvangen. Verhuurders hadden dan zes
weken, dus tot 12 augustus, de tijd om ontvangen bezwaarschriften aan de Huurcommissie
voor te leggen. Wanneer dit is nagelaten, hoeven
de huurders die bezwaar hebben gemaakt de
huurverhoging niet te betalen.

begeleidingstraject op te geven. Er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u
snel aan! Stuur een e-mail naar w.luttikhuizen@
wswonen.nl onder vermelding van uw naam,
adres en telefoonnummer, de naam van uw VvE,
met hoeveel personen u wilt komen en welke
datum uw voorkeur heeft. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op 462 03 30.

Fouten bij bezwaarschriften

Dit jaar viel de jaarlijkse huurverhoging voor
vrijwel alle huurders hoger uit dan voorgaande
jaren. Bovendien is de huurverhoging dit jaar
inkomensafhankelijk gemaakt. Veel meer huurders dan andere jaren hebben dit jaar bezwaar
gemaakt tegen de huurverhoging. Aan de vele
fouten die verhuurders bewust of onbewust
maken bij de afhandeling van deze bezwaarschriften, is te zien dat veel verhuurders (zowel
corporaties als particulieren) zich niet goed raad
weten met de stroom aan bezwaarschriften. Zo
proberen sommige verhuurders hun huurders
te bewegen een bezwaarschrift in te trekken en
de huurverhoging gewoon te betalen. Huurders
ontvangen onterechte aanmaningen wegens
huurachterstand of zelfs dreigementen met een
deurwaarder.
Een aankondiging van huurverhoging is altijd
een voorstel. Een huurder hoeft daarmee niet
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In verband met een verbouwing is
Wijksteunpunt Wonen Oost tijdelijk verhuisd.
Tot – waarschijnlijk – begin december zijn wij
gevestigd in het dienstencentrum Oosterpark,
’s Gravesandeplein 19. Als de verbouwing
gereed is, verhuizen wij weer terug naar de
Wijttenbachstraat 34-H. t

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

DEUREN

Jerry’s is verhuisd naar KNSM-eiland
Jerry’s Gym zit niet langer boven de Albert Heijn in
winkelcentrum Brazilië, maar heeft een nieuwe plek
gevonden in de voormalige AMP-kelder, direct over de
verbindingsdam op de kop van Loods 6 aan het Azartplein. Voor het restaurant is op de nieuwe locatie aan
de KNSM-laan 11-13 vooralsnog geen plek, maar de
gym en koffiebar zijn na een grote verbouwing weer
geopend voor publiek. De IJopener kunt u daar net als
voorheen rustig lezen onder het genot van een drankje
of gewoon gratis afhalen.

ADVERTENTIE

www.kindertherapieamsterdam.nl
Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren
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KASTEN

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

S C H U I F WA N D E N

MEUBELBESLAG

SLEUTELS

ZONWERING

ZONNESCHERMEN

GEREEDSCHAPPEN

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

S A N I TA I R

Wijksteunpunt Wonen
Tijdelijk adres: ’s-Gravesandeplein 19, tel. 462 03 30
e-mail: oost@wswonen.nl
website: www.wswonen.nl
Inloopspreekuur: ma 19-20 uur , wo 9-12 uur

IJZERWAREN

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

TEKST: RENÉ ARNOLDI

Verhuizing

ADVERTENTIE

Rogier Schravendeel is een
creatieve geest en zeer
betrokken bij de Indische
Buurt. Hij is de man achter
de website over de historie
van deze wijk.

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19

FOTO: KEES HOOGEVEEN

Geschiedschrijving Indische Buurt
R
ogier Schravendeel is in het dagelijks
leven conceptontwikkelaar binnen de
infrastructuur. Dat wil zeggen dat hij iets
bedenkt, wat soms door hemzelf en soms door
anderen uitgevoerd wordt. Hij was als projectmanager bij het Westerdokseiland betrokken.
Zijn meest in het oog springende succes tot nu
toe is een nieuwe onderhoudsstrategie voor
de gigantische pieren van IJmuiden. Dit idee is
geaccepteerd door Rijkswaterstaat en zal worden uitgevoerd.

Concepten

In zijn vrije tijd is Rogier ook bezig met het
bedenken van concepten. Zo heeft hij jaren
geleden het bekende Buurtonline bedacht,
een online platform met regionaal nieuws dat
ingebracht wordt door buurtbewoners. De site
bestrijkt heel Nederland. Na ingebruikname liet
hij het project los en liet het beheer aan anderen
over.
Rogier is verbonden aan de van oorsprong
Nederlands Hervormde Elthetokerk in de Java
straat. Van daaruit kreeg hij het idee om de Indische Buurt ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan in 2000 een cadeau aan te bieden. Het
werd een nieuwswebsite over de Indische Buurt.
Iedereen kon via de blogsoftware reageren. Dat
kwam de site niet altijd ten goede. Sterker nog:
de discussies liepen steeds verder uit de hand.
Daaraan ging deze website ten onder.

Doorstart website Indische Buurt

Rogier ontdekte dat er behoefte is aan een echte
geschiedeniswebsite over de Indische Buurt.

In 2012 begon hij daarmee. De site bestaat uit
objectieve, goed uitgewerkte verhalen over de
historie van de wijk. Per verhaal worden verschillende bronnen gebruikt. De input haalt hij
uit de Koninklijke Bibliotheek, die beschikt over
kranten vanaf 1600. Deze manier van optekening is het verschil met een site als Het Geheugen van Oost, die uit mondelinge verhalen wordt
samengesteld.
Intussen staan er al heel veel historische verhalen op de IB-site. De zeer recente historie heeft
hij niet verwerkt. ‘Dat staat mij te dichtbij om
objectief te kunnen zijn’, zegt Rogier. Het concept lijkt op Wikipedia, met als verschil dat niet
iedereen de teksten kan wijzigen. Met zijn vorige
website heeft hij daarvan geleerd. Mensen kunnen wel reageren via Geef een reactie. Behalve via
mond-tot-mondreclame geeft Rogier bekendheid aan de site door middel van stickers.

‘De Indische Buurt is een beetje
ondoorgrondelijk vanwege zijn
kleine subculturen, dat maakt het
spannend’

historisch besef te vergroten, het is een erg rijke
buurt’, zegt hij. Een boekje met wandelingen
waarin deze plekken zijn opgenomen heeft hij
onderhanden. De wethouder is enthousiast over
zijn plannen. Wordt dus vervolgd.
Rogier is verankerd met de Indische Buurt,
maar woont inmiddels op de Sumatrakade. ‘Het
voordeel van ergens anders wonen is dat je met
deze projecten objectiever naar de buurt kunt
kijken’, vindt hij. Hij vindt de Indische Buurt
een heel leuke buurt vanwege het rijke culturele
palet. ‘En een beetje ondoorgrondelijk vanwege
zijn kleine subculturen, dat maakt het spannend’, lacht hij. t

www.indischebuurt.nl
ADVERTENTIE

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

Historisering

Rogier is nog lang niet klaar met de Indische
Buurt. Hij is nu samen met Stichting Buurts
museum in gesprek met stadsdeelwethouder
Nevin Özütok over uitbreiding van dit project.
Zo wil hij bijvoorbeeld op plekken waar historie is geschreven, of bij historische panden,
informatiebordjes laten plaatsen. ‘Dit om het
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Ideologie en commercie

Ze wordt er wel eens op aangesproken dat ze
eigenlijk ook gratis naailessen zou moeten
geven, bijvoorbeeld aan kansarme vrouwen.
Maar daar begint ze niet aan. Hoewel Marieke
ideologisch is ingesteld, is iek een commercieel bedrijf. ‘Mensen denken soms dat alles mij
aan is komen waaien. Het klinkt wel als een
succesverhaal, maar ik doe er ook veel voor. Ik
ben de nodige obstakels in mijn leven tegengekomen, het gaat heus niet allemaal van lalala.’
Wel wil ze zich inzetten voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor wat voor cursus dan
ook. Ze denkt ook over een samenwerking met
een hulpverlenende instantie, waardoor meiden
geholpen worden een plaats op de arbeidsmarkt
te veroveren door een eigen commercieel modelabel te beginnen.

‘Naaien werkt therapeutisch.
Je doet iets met je handen,
dat praat makkelijk’
Uithalen en opnieuw beginnen

Maatwerk

Marieke Hendriks helpt een cursist
bij het spelden van een rokje.

Alles past precies in naaischool iek. De kast die de schoon
vader van eigenaresse Marieke Hendriks maakte, de op straat
gevonden deur waarop de klossen aflockgaren geprikt zijn, het
bureautje, eveneens op straat gevonden, in de vintage-etalage
en de tafels die ze uit de inboedel van Casa 400 kon mee
nemen. Marieke voelt zich helemaal op haar plaats in het pas
gerenoveerde pand aan het Makassarplein.
TEKST: ELLY VAN DER MARK

O

FOTO’S: FRED VERMORKEN

p de werktafels staan tien naaimachines klaar voor gebruik. Klosjes garen
zitten op kleur gesorteerd in glazen
potten. Tientallen kleurige mandjes, voorzien
van naamlabels, staan in de stellingkast. Cursisten kunnen het kledingstuk dat ze onderhanden hebben in het lokaal achterlaten. ‘Kunnen
ze ook niks vergeten bij de volgende les’, licht
Marieke Hendriks toe.
Marieke voltooide een imponerend aantal studies, van MBO voor kleding via mode en vormgeving aan de kunstacademie tot de Pabo. Toen
ze tijdens deze laatste studie een baantje in de
horeca had, realiseerde ze zich dat het tijd werd
om een keuze te maken en naar een serieuze
baan uit te kijken . Maar het was inmiddels 2008
en de crisis deed zich voelen: er was geen werk
te vinden.
Om nog meer kans te maken op de arbeidsmarkt, begon ze aan een studie sociologie aan
de Universiteit van Amsterdam, terwijl ze een
bijbaantje had op een school in Amsterdam-
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Zuid. Maar eigenlijk wilde Marieke van jongs af
aan iets in de mode doen. En ze had tenslotte
haar klein- en grootvakdiploma. Ze ging weer
kleding maken en kreeg er steeds meer plezier
in. ‘Die studiepunten blijven wel een paar jaar
staan’, dacht ze en begon thuis naailes te geven
aan volwassenen. Iemand vroeg of ze ook les
aan kinderen wilde geven. En zo kwamen de
eerste twee meisjes op les. Daarna volgden al
snel meer aanmeldingen. Marieke: ‘Er was helemaal geen aanbod aan naaicursussen voor kinderen, terwijl er veel vraag naar is. De kinderen
– ook jongens trouwens – komen niet alleen uit
Amsterdam, maar ook uit bijvoorbeeld Amersfoort en Nieuwegein.’
In 2011 werd Mariekes dochter geboren. Ze
laat op haar iPhone foto’s zien van een schattig
meisje, haar ‘muze’, in een vintagejasje met twee
rijen grote knopen. Een zoon had ze net zo leuk
gevonden, echt waar, maar nu het een meisje is
kan ze zich natuurlijk wel helemaal uitleven op
kledinggebied.

Marieke maakt lange dagen. Elke werkdag
worden ’s avonds cursussen voor volwassenen
gegeven. Die kunnen bovendien op maandagen vrijdagmorgen terecht. Vrijdags kunnen ze
voor een tientje mee-eten met de daghap. Op
woensdagmiddag en zondag zijn er lessen voor
kinderen vanaf acht jaar. Tijdens de eerste les
maken de kinderen een kort kokerrokje met
figuurnaadjes voor en achter, met een band
erop en een knoop eraan. Marieke: ‘Kinderen
hebben heel snel door hoe een naaimachine
werkt. Ze zijn niet bang om fouten te maken. Als
het niet goed gaat, halen ze het uit en beginnen
opnieuw.’
De kinderen kunnen uit een aantal stoffen
kiezen. Het materiaal voor het eerste rokje is bij
het lesgeld inbegrepen, evenals de snoepjes en
drankjes. Aan het einde van een cursusblok van
zes lessen wordt een modeshow voor het thuisfront georganiseerd.
In het atelier ligt een serie mooie stoffen van
bekende Amerikaanse ontwerpers op voorraad.
Maar cursisten kunnen ook hun eigen stoffen
meenemen. Ze kunnen patronen kiezen uit de
vele boeken die in het atelier staan.
Er wordt niet klassikaal lesgegeven. Marieke
gruwt bij het idee. ‘Beginners en gevorderden
zitten bij elkaar in een groep, iedereen is bezig
met z’n eigen project. Ze kunnen bij elkaar kijken en elkaar inspireren. Dat werkt het beste.’
Gepraat wordt er veel tijdens de lessen. ‘Naaien
werkt therapeutisch. Je doet iets met je handen,
dat praat makkelijk’.
Naast de reguliere cursussen, waarbij iedereen op elk moment in kan stromen, zijn er ook
cursussen voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld de ‘Mad-men-vintage-cursus’. Geïnspireerd door de gelijknamige televisieserie kunnen cursisten hun eigen fifties outfit maken.
Er wordt gewerkt met authentieke jaren 50 en
60 patronen. Voor zwangere of net bevallen
vrouwen is er een ‘New-mama-cursus’. Je kunt
niet alleen babykleertjes maken, maar ook een
boxkleed, een inbakerzak of een slaapzakje.
En zoals voor alle cursussen bij iek geldt: eigen
ideeën zijn altijd welkom. t

www.iektextiles.nl
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Ik noem je naam
Allerzielen op IJburg 2013

‘De doden niet verzwijgen
maar vieren om wie ze waren
en wat ze te vertellen hebben’
Op Allerzielen worden over de hele wereld
de overledenen herdacht. Wij nodigen je uit
om jouw dierbare overledene(n) te komen
gedenken door een gedenkplek in te richten,
door vorm te geven aan wat er in je omgaat
en door stil te zijn. Door dit ieder voor zich
maar toch met elkaar te doen, hopen we
IJburg te bezielen. Er is ruimte voor een foto,
bloemen, een kaars. Kinderen kunnen wat
maken van mozaïeksteentjes en een kaarsje
te water laten. Jij kunt wat voor jou belangrijk
is uitdrukken in tekst of een woord, in steentjes, in gedichten of een verhaal. Je kunt het
labyrint lopen en de expositie ‘de porseleinkast van het leven’ bekijken. Je kunt ook stil
zijn en luisteren naar de muziek.
Er is wat te eten en te drinken, maar neem
voor jezelf en elkaar ook wat mee (wijn, limonade, hapje).
Om half zes beginnen we met een prachtig
slotritueel: ‘Ik noem je naam’.
Je bent van harte welkom!

Datum: zaterdag 2 november
Tijd: 15.30-18 uur
Plaats: in en om Omega, oostzijde van het Theo
van Goghpark,
E.D. Kahlenbergstraat 66
Allerzielen op IJburg wordt georganiseerd door:
• Stichting tempel van alledag (Marcel Elsenaar,
tel. 06-23 09 15 15, info@tempelvanalledag.nl)
• De Binnenwaai, Kerk op IJburg (Arni Hubbeling: tel. 470 43 49, allerzielen@debinnenwaai.nl)
ADVERTENTIE

Java-eiland

Openingstijden
ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur
wo.
13.00 - 19.00 uur
do.
09.00 - 17.00 uur
Behandeling volgens afspraak
tel. (020) 41 93 583
Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam
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Apotheken en de
24-uurs economie

Met je lipdub op IJburgTV

TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

O

ost heeft sinds 1 juni van dit jaar geen
dienstapotheek meer. Hoe zit dat? Lang
geleden ben ik weleens naar een apotheek geweest in het midden van de nacht. Je
ging dan naar je eigen apotheek om te kijken wie
er nachtdienst had. Daarna ging je op weg naar
die apotheek. Daar moest je aanbellen. Dan kon
je met de voorgeschreven medicijnen terug naar
huis.
Dat blijkt allemaal veranderd te zijn. Al jaren.
Mij heeft dat dus niet gedeerd al die tijd. Maar
je weet niet wanneer je ermee te maken krijgt.
De situatie is als volgt: Amstelveen, Centrum
en Zuid-Oost hebben een dienstdoende apotheek, dat wil zeggen dat ze dagelijks open
zijn van 8.30 tot 23.00 uur. Oost had er een in
de Oosterparkstraat, maar die is eerder dit jaar
gesloten.
Waarom is de apotheek van het Onze Lieve
Vrouwen Gasthuis niet open voor mensen in
Oost? Het ziekenhuis is per slot van rekening
een 24-uurs bedrijf. Behalve die in het centrum
behoren de dienstdoende apotheken allemaal
bij een ziekenhuis. Het lijkt logisch.
West is het enige gebied met een 24/7 apotheek: de apotheek van het Lucas Ziekenhuis in
de Jan Tooropstraat is alle dagen van de week 24
uur open. Tussen 11 uur ’s avonds en 8.30 uur ’s
ochtend is dat dus het enige adres waar Amsterdammers terecht kunnen.
Een telefoontje met de dienstdoende apotheek
Centrum leerde mij dat die het in elk geval druk
heeft buiten de reguliere openingsuren, maar
getallen kon men niet geven. ‘Dus u gaat niet
sluiten?’ vroeg ik. ‘Maar dat mogen we helemaal niet’, was het antwoord. Wie regelt dat dan
eigenlijk, wie heeft het voor het zeggen? ‘Belt
u maar naar de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie.’
Aldus gedaan. De heer die mij te woord stond
vond het een goede vraag, maar hij had er geen
antwoord op en dus verwees hij mij door naar
het Platform voor Dienstapotheken. De voorzitter van het platform gaf aan dat er op het ogen-

blik een landelijke discussie gaande is over de
gewenste maximale afstand tot een dienstapotheek. Ik hoop dat de discussie leidt tot het herinstellen van een dienstapotheek in Oost.
Dienstapotheek Amsterdam Noord
in het Bovenij Ziekenhuis
Statenjachtstraat 1, 1034 CS. Amsterdam
tel. 020 - 634 66 13
Maandag t/m vrijdag: 17.30 - 23 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 8.30 - 23 uur
Poliklinische apotheek Academisch Medisch
Centrum
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost
tel. 020 - 566 36 77
7 dagen per week: 7.30 - 23 uur
Sint Lucas Andreas Apotheek
Jan Tooropstraat 164. 1061 AE Amsterdam
tel. 020 - 510 88 26
7 dagen per week, 24 uur
Dienstapotheek Amstelland
in Ziekenhuis Amstelland
Laan van de Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen
tel. 020 – 345 50 00
Maandag t/m vrijdag: 17.30 - 23 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 8.30 - 23 uur
Dienstapotheek Centrum
in Apotheek Leidsestraat
Leidsestraat 74-76, 1017 PD Amsterdam
tel. 020 - 422 02 10
Maandag t/m vrijdag: 18.00 - 23 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 8.30 - 23 uur
Op koningsdag gesloten!
Dienstapotheek Amsterdam Oost is met ingang
van 1-6-2013 gesloten. Cliënten uit Amsterdam
Oost kunnen bij de andere dienstapotheken
terecht voor spoedmedicatie. t

Stel je bent jong en je wilt
wat. Iets met theater. Geen
saaie lessen maar iets
maken. En niet iets waar
je het hele jaar heen moet
maar iets dat niet al te lang
duurt. Dan kun je nu terecht
bij Theatraal IJburg,
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: FRED VERMORKEN

T

heatraal IJburg organiseert De Broedplaats, een serie workshops voor jongeren (12+) met als eindproduct een lipdub die op IJburgTV te zien zal zijn. Op kantoor
aan het Ed Pelsterpark leggen Thea Pruim en
Inge Wannet uit wat er zoal op het programma
staat voor de broedende jongeren.

Jongeren maken in acht
workshops een
videoclip voor IJburgTV
dan een videoclip maken die ook nog eens op
tv komt?’

‘Tot nu toe vertellen jullie over de vorm en
de disciplines die aan bod komen. Hoe zit
het met de inhoud? Waar gaat de lipdub
over?’

‘De inhoud gaan de jongeren zelf bedenken.
Waar zij iets over willen maken, gaat bepalen wat
het precies wordt, en ook hoe de clip er uit gaat
zien. Wij gaan dat niet voor ze invullen, want
jongeren, en trouwens kinderen ook, hebben
genoeg ideeën en weten heel goed wat ze willen.

Dus het zijn geen lessen waarin de docent met
geheven vinger vertelt hoe het allemaal moet,
maar het is een gezamenlijk maakproces. De
docent stuurt en regisseert, de jongeren dóen:
spelen, dansen, zingen, het decor maken, opnemen en monteren.’
Als deze IJopener verschijnt, is de cursus al
begonnen. Maar als je er snel bij bent kun je nog
meedoen vanaf de tweede workshop! t

www.theatraalijburg.nl

Theatraal IJburg bestaat bijna tien jaar, en
organiseert kunst- en cultuureducatie voor
kinderen en jongeren. Dit doen ze op hun
eigen jeugdtheaterschool, maar ook op
scholen en bij de naschoolse opvang.

ADVERTENTIES

‘Wat gaan jullie doen?’

Thea: ‘Alles wat je nodig hebt voor een goede
lipdub: theater, spel, dans, zang, video en decormaken. In dit afwisselende programma krijgt
ieders talent een plek. Docente Desiree van
Haaren geeft les, en ook een filmer en een beeldend kunstenaar komen langs. Samen met hen
werken de jongeren toe naar de videoclip.’

‘Jullie werken al jaren met kinderen, de
broedplaats is nieuw. Hoe komt dat zo?’

‘Veel jongeren gaan weg van het eiland als ze
naar de middelbare school gaan en zijn heel
druk. Daardoor is het moeilijk voor ze om zich
toe te leggen op een lange cursus. Wat we nu
doen – acht bijeenkomsten met een duidelijke
afsluiting – sluit beter aan. En wat is er leuker
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Fred’s Tabakshop
25 jaar in de Javastraat

D

FOTO: FRED VERMORKEN

ertig bossen bloemen, drie flessen rode
wijn, twee flessen cognac en een Boeddhabeeld. Dat is nog maar een deel
van de cadeaus die Fred kreeg van zijn trouwe
klanten. Eigenlijk was hij van plan het feest
voor het 25-jarig bestaan van zijn winkel over te
slaan, maar zijn vrouw wilde er toch wel wat aan
doen. Fred vertelt: ‘Toen dacht ik: als we er iets
aan doen, laten we het dan groots aanpakken.
Knabbel en Babbel hebben aan kinderen snoepjes uitgedeeld, iedere klant kreeg een sleutelhanger en de hele dag door werd er champagne
geschonken. Het was ontzettend druk. Ik had
het eigenlijk niet zo erg verwacht, ook omdat de
buurt toch wel wat veranderd is, maar ik heb nu
zoveel waardering van de klanten gekregen. Ik
ben echt in het zonnetje gezet.’
De naam van de winkel staat onopvallend op
de gevel. Fred: ‘Doordat het woord tabak in de
naam zit, mag hij niet in grotere letters vermeld
worden.’ Hij is wel eens door Primera gevraagd
om franchiseondernemer te worden, maar daar
ziet hij het nut niet van in. ‘Iedereen kent me in
de buurt als Fred.’
Op de foto: Erna en Fred Smit met de oorkonde
die ze van de winkeliersvereniging en het stadsdeel kregen.

Jubilerend MS Fonds zoekt
collectanten in de collecteweek
18 - 23 november

Samenwerking Haak-in en Atelier
Kunst & Koken

Tussen Haak-In en Atelier K&K is een samenwerking ontstaan: met de dames van de
Gouden Handen is de Lamp Hollands Glorie
gemaakt. Een lamp voor en door de buurt!
De Indische Buurt die bol staat van ‘Hollands
Glorie’ en vermengd wordt met het hier en
nu!
De Haak-In heeft als missie: laten we met
elkaar zorgen voor het schoonhouden
en leefbaarder maken van de buurt. Geef
gebruikte plastic tasjes waarde en er ontstaan
de mooiste creaties.
De lamp Hollands Glorie is te bewonderen in
de bibliotheek op het Javaplein 2.
www.haakin.nl / www.atelierkunstenkoken.nl

Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is opgericht
door vijf mensen met Multiple Sclerose (MS).
MS werd toen een spierziekte genoemd en op
de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag
MS nog steeds verward met een spierziekte.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken, bij de
een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks
aan mensen met MS. Zij lijken normaal te
functioneren. Maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het
niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met
MS een beter leven te geven? Collecteren is
niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator
in uw woonplaats de collectebus en overlegt
in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld
zet u zich 1 avond per jaar in.
Bel voor informatie tel. 010-5919839
of kijk op www.nationaalmsfonds.nl
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NAUTIEK VAAROPL EID IN GE N WWW.NAUTIEK.COM

Zeilschool
Zaalverhuur
Jachthaven Piet Hein

Veemkade 267
28

020 - 419 30 05

Wielrenners gezocht
Was u wielrenner in de jaren 50, 60 of 70?
Amateur of professional?
Fotograaf/documentairemaker Marthein Smit
komt graag met u in contact met als doel uw
wielerverhalen uit die tijd vast te leggen in
een boek.
Stuur svp een email naar :
wielrennen@martheinsmit.com
info@martheinsmit.com
www.martheinsmit.com

CEA Fiscalediensten
Op zoek naar
een boekhouder en belastingconsulent?
Maak een afspraak voor een gratis gesprek.
Adres: Veembroederhof 105

Voor meer informatie bel:
020 - 623 39 32
www.cea-fiscalediensten.nl

Spelevaren zonder nat pak
Nog voordat ook maar iets
over Oost Het Water Op wordt
verteld, ligt de flyer van Echt
Amsterdams onder mijn neus.
Of ik het ken en weet waar het
voor staat: het is dé onderscheiding voor mensen of organisaties die iets betekenen voor de
stad. Maar bovenal of ik weet
dat het project Oost Het Water
Op dit eervolle predicaat heeft
gekregen.
TEKST: LIDA GEERS

R

FOTO: OOST HET WATER OP

ob van Zanten en zijn vrouw Beda Berenbroek zijn de eigenaars van de Salve, de
boot die afgemeerd ligt aan de Veemkade. Daar is hun zeilschool Nautiek gehuisvest.
Zij houden zich al lange tijd bezig met het vraagstuk: hoe krijg je meer kinderen het water op en
hoe ziet de toekomst van de watersport er uit?
De toekomst van de watersport is volgens Rob
zorgelijk, omdat de gemiddelde leeftijd in de
verschillende disciplines steeds hoger wordt.
Rob en Beda zijn zich ervan bewust dat de oorzaak te zoeken is in het feit dat veel kinderen
geen idee hebben hoe leuk watersporten zijn,
omdat ze er nooit mee in aanraking komen. Voor
ouders die zelf van watersporten houden, is het
niet moeilijk hun kinderen hierin te stimuleren.
Maar als je zelf nog nooit iets dergelijks gedaan
hebt, komt het er niet zo van. Rob vindt dat het
zijn taak is de jeugd het water op te krijgen en
beschouwt zichzelf als ambassadeur. Hij zal
dan ook geen moment ongebruikt laten om zijn
ideeën hierover aan de man te brengen. Of dat
nu is op de HISWA, bij de organisatie van Sail of

bij het stadsdeel, hij weet het onderwerp ‘kinderen het water op’ altijd wel ter tafel te brengen.
In het sportcafé, dat een paar keer per jaar door
Stadsdeel Oost wordt georganiseerd om de 139
sportaanbieders uit het stadsdeel bij elkaar te
brengen, hoorde Rob dat vanuit NOC*NSF een
nieuwe ronde Sportimpuls uitgaat. Goede plannen zouden door deze organisatie gefinancierd
worden.

Geld van NOC*NSF

Geïnteresseerde watersportorganisaties gingen
met elkaar om de tafel zitten en besloten het
platform Oost Het Water Op in het leven te roepen. Binnen drie weken moest er een plan worden ingediend bij de NOC*NSF. Voorwaarde was
dat het geen nieuw project mocht zijn, maar
een vervolg op een bestaand plan. Er werd flink
gegoogled om iets te vinden wat paste bij de
indoor/outdoor-gedachte van Oost Het Water
Op. Het project Lisso bleek er perfect bij te passen.
De kans dat het plan gehonoreerd zou worden
werd als redelijk klein ingeschat: er was elf miljoen te vergeven en aan ongeveer 65 miljoen aan
aanvragen ingezonden. Geen wonder dat de initiatiefnemers een gat in de lucht sprongen toen
bleek dat het ingediende plan werd ingewilligd.
De belangste reden was het plan zelf, maar ook
de synergie tussen de aanbieders, de scholen en
de overheid, die vooraf hun handtekening onder
de aanvraag hadden gezet, speelde een belangrijke rol. Volgens Rob was het helemaal bijzonder omdat het de eerste keer was dat het geld
naar een commerciële instelling ging.

Zeilen in de gymzaal

Hoe dit unieke plan in elkaar zit doen Rob en
Beda heel enthousiast uit de doeken. In twee
jaar tijd – de looptijd van het project – is het de
bedoeling dat 4.500 kinderen meerdere keren in
contact komen met de watersport. Eerst onder
schooltijd, op het droge in de gymzaal, waar
materialen voor alle disciplines staan opgesteld. De kinderen leren van een watersportle-

raar hoe je moet kanoën, roeien, zeilen, surfen
en suppen. Zonder strand, water en wind maar
met echte watersportbewegingen op hightechtrainingsmaterialen, simulatoren en ergometers. Door videoprojectie van helmcamerabeelden en aan apparaten gelinkte wedstrijdbanen
lijkt het allemaal reuze echt. Daarna wordt het
geleerde in het echt gedaan.
Inmiddels is het project van start gegaan. In
de gymzaal van de basisscholen Het Gouden Ei,
Piet Hein en de Achthoek, waar leerlingen normaal gesproken gymles krijgen, hebben kinderen hun watersportles gehad. Daarop aansluitend zijn ze het ook al het water op gegaan. Als
het project voor deze drie scholen is afgesloten,
gaat de hele karavaan door naar een volgende
gymzaal en begint alles weer opnieuw.

Hopelijk een olievlek

Rob: ‘Het is de bedoeling dat alles zich als
een soort carrousel door de wijken van Oost
beweegt. Wij nodigen de kinderen uit via school
en niet via een onpersoonlijke flyer of artikeltje
in de krant. Onze gedachte is dat gymleraren
de ambassadeurs van ons project zullen zijn.
Wij willen alles zo dicht mogelijk bij de scholen laten gebeuren, dus ook op het water. Om
wat geleerd is niet te laten verzanden, wordt er
voor de kinderen vier keer een instuif georganiseerd. De afsluiting zal tijdens de Sail 2015 zijn,
dat wordt dus een groots spektakel. Wat ik echt
hoop is dat ook kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond de weg naar het water zullen vinden. De enige voorwaarde voor iedereen
is een zwemdiploma.’ Beda heeft ook een wens.
Zij hoopt dat als dit project na twee jaar wordt
afgesloten, er voldoende draagkracht vanuit de
samenleving zal zijn, om het project als een olievlek uit te laten breiden over heel Amsterdam.
De benoeming voor Echt Amsterdams zal dan
meer dan terecht blijken te zijn. t

www.oosthetwaterop.nl
www.echtamsterdams.nl
www.nautiek.com
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‘Gelukkig is een van
mijn schoonzoons ook
glazenwasser. Dus we lappen
samen rustig verder’

ADVERTENTIES

op bed: hij was overvallen. Kennelijk ook gewond
want hij werd per ambulance afgevoerd. Had ik
mijn kwartje weer verdiend die dag.’

Ongein

Verhalen

Op zijn vijftiende lapte hij zijn eerste raam: Bankastraat 68hs. Hij was er bijna
toe voorbestemd. Grootvader: glazenwasser. Diens vijf zoons: glazenwasser.
De drie dochters: getrouwd met glazenwassers. Enzovoort.
TEKST: RONALD BOONSTRA

FOTO’S: ARCHIEF & RONALD BOONSTRA

Ton van Kampen met het schaalmodel van de glazenwasserskar van zijn vader

Andere tijden op de ladder
T

on van Kampen was vier toen zijn vader
overleed. Hij stapte samen met zijn
broer, die 19 jaar ouder was, in het glazenwassersvak. Mensen op een bovenwoning
lieten een mandje met het geld zakken, want
giro was er nog niet. Als ze geen mandje hadden,
liepen de broers naar boven om op drie hoog
pas te horen dat ze volgende week wel betaald
kregen.
Ze lapten vier straten, vlak bij elkaar: Madurastraat, Atjehstraat, Molukkenstraat tot de
Insulindeweg en de Balistraat. Ze lapten om de
vier weken en op vrijdag de winkels.

Mores van een andere tijd

Op Madurastraat 11, waar nu de J.P. Coenschool
is, had de familie Van Kampen een loods onder
het huis waar de glazenwasserkar stond. Op dat
adres werd Ton in 1947 geboren. Alvast boven
de kar, en nog net niet op de stoep die zijn
moeder aan het boenen was. Het was immers
zaterdag.
In de jaren die volgden zag hij heel wat en
maakte heel wat mee in de Indische Buurt.
Ton van Kampen: ‘Vroeger was het uiterlijk van
je huis belangrijker dan nu. Net als het uiterlijk van jezelf, zeker op zondag. Je lapte als glazenwasser dan ook praktisch elk raam. Nu niet
meer, er zijn een andere mores, en bovendien
heeft niet iedereen er het geld voor over. Sommigen doen het zelf. In dat verband maakte ik

30

eens iets vreselijks mee. Heel af en toe word ik
nog weleens wakker met dat beeld.
In 1975 lapte ik in de Eerste Atjehstraat. Daar
woonde een vrouw van pakweg veertig jaar, die
geen klant bij me was, maar het lappen om een
of andere reden altijd zelf deed, precies als ik
in de buurt was. Ze haalde dan het onderraam
eruit en stond op de vensterbank te lappen.
Ik was bij het huis ernaast toen het fout ging.
Ze viel van tweehoog en werd gespietst op een
puntig hekje van een voortuintje. Ze overleed ter
plaatse. Verschrikkelijk. Gelukkig komt zo’n vreselijk ongeval niet vaak voor, en tegenwoordig al
helemaal niet. Zoals ik al zei: de mores is anders,
men doet wat minder z’n best. En laten we wel
wezen, er zijn belangrijker dingen dan schone
ramen. In de wereld van de glazenwassers kwamen wel regelmatig ongelukken voor. Door
onverschilligheid, zoals het omklappen van je
ladder om naar het volgende raam te gaan terwijl je op een vensterbank stond. Hoefde je niet
helemaal naar beneden en weer naar boven.
Ik deed ook wel erger dingen. In het kleinste
straatje in de Indische Buurt, de Haroekoestraat,
had je vensterbanken die niet uitstaken, ze liepen gelijk aan de gevel. Dan tilde ik mijn broer
met ladder en al naar het volgende raam.
Spaarde tijd. Drie hoog plus twee meter. Gelukkig heb ik mijn verstand teruggevonden voordat
het fout kon gaan.’

Materiaal

‘Je kocht ladders altijd van Ruwaard. Niet te
zwaar, mooi Amerikaans grenen, met hardhouten sporten. De meest gangbare was de drie
maal negen. Dat zijn drie ladders van negen
sporten, waarbij twee sporten overlappen. Zo
had je een ladder die op je schouder precies in
evenwicht bleef. Wissers kon je nog niet kopen.
In 1963 nam je een metalen pijp, sloeg het topkantje plat en boorde daar twee gaatjes in. Twee
stukjes hardhout erop, iets dunner dan kleppers
– als je dat wat zegt – en daartussen een stuk rubber. Zette je vast met boutjes en moertjes. Verder
had je een spons voor innatten, een voor drogen
en een zeemleren lap. Houten emmer, plankje
erop. Water, meestal koud, met een scheut azijn,
dat haalt het vet eraf.’

‘Op erotisch gebied valt er
niet veel meer te beleven
tegenwoordig. Terwijl ik
vroeger om elf uur al acht
koppen koffie op had, is er nu
nooit meer iemand thuis’

‘Op erotisch gebied valt er niet veel meer te
beleven tegenwoordig. Terwijl ik vroeger om elf
uur al acht koppen koffie op had, is er nu nooit
meer iemand thuis. Ik moet teruggaan tot 1970,
toen een dame op de Zeeburgerdijk vroeg wie de
baas was. Mijn broer, helaas. Of de betaling ook
in natura kon!
Zelf maakte ik wel mee dat ik sta te lappen. In
de voorkamer staat een telefoon – nog aan een
draad – die ik hoor overgaan. Uit de slaapkamer
achterin het huis komt een blote vrouw, die me
vriendelijk toezwaait, rustig opneemt en gaat
bellen zonder zich verder aan mij te storen. Nu
overkomt zoiets me eigenlijk nooit meer. Ach, ik
ben zesenzestig.
Ik sta op de ladder in de Boeroestraat, een jaar
of zes geleden. Help, help, hier! hoor ik roepen.
Ik breek de boel open en sla de ramen in. Er
stond een raam op een kier, maar ik kon niets
zien en kon er niet in. Ik aarzelde, ging naar de
achterkant: boxen en gemeenschappelijke tuin.
Het lukte me niet binnen te komen. Om zenuwachtig van te worden. Politie erbij, mijn ladder
op, over het balkon heen, niets lukte. Toen de
brandweer kwam, lag er een man vastgebonden

‘Ik had een neef die weleens mee ging lappen,
als bijverdienste. Haalde altijd stomme geintjes
uit, zoals beneden de sporten aan elkaar binden als je boven op de ladder stond. Op een dag
ging ik niet mee koffie drinken in de Balistraat,
want ik had nog iets af te maken. Toen heb ik
de sponzen van m’n neef helemaal ingesmeerd
met witte vaseline en dat aan iedereen verteld
die in de buurt was, behalve aan mijn neef. Hij
is vijf uur bezig geweest die vaseline weer van
de ramen af te krijgen. Hij heeft nooit meer een
grap uitgehaald.
We konden goed lappen maar ook onze snor
drukken. Op de maandag: Ambonplein, koffiedrinken met collega’s, bus 11 nemen naar de
Nieuwmarkt, over de wallen naar de Cineac aan
het Damrak. Eerste film om half tien. Dan naar
de bocht op de Nieuwendijk, de Parisien. Eind
van de dag: over de Wallen terug, bus 11, ladders
in de loods en rustig op huis aan, naar moeders.
Is nog nooit een raam van doodgegaan.
Of ik niet eens met pensioen moet? Nee, dat
gaat niet gebeuren. Maar de glazenwasserdynastie loopt wel op z’n eind. Ik heb vier prachtige dochters die allemaal in de gezondheidszorg werken. Die beginnen ongetwijfeld hun
eigen dynastie. Maar gelukkig is een van mijn
schoonzoons ook glazenwasser. Dus we lappen
samen rustig verder.’ t
De vader van Ton van Kampen

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

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

uitgebreid rooster, zie site
WWW.IYENG ARYOG AZEEBURG.NL

KNSM-laan 303
bel voor proefles
06 - 25 47 16 15

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.
Lijsten
- hout
- aluminium
- kunststof

Opspannen van
- canvas
- schilderij
- borduurwerk

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

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

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

Lamineren
- lustre
- glans
Passe partouts

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
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Een ekster scharrelt zijn eigen kostje bij elkaar. Wormen, insecten en soms etensresten vormen zijn menu

Jonge ekster

De Tsjakka-vogel
Je kunt niet om hem heen. Met zijn strakke zwartwitte verenkleed, zijn luide tèkke-tèkke-tèk-roep en zijn
ongeremde onderzoeksdrift is de ekster een duidelijk
aanwezige vogel. En hij is meestal niet alleen; hij
houdt ervan samen met andere leden van de ekstergang de omgeving af te struinen op zoek naar voedsel
of bijzondere voorwerpen. Of luidruchtig met zijn
maatjes in een boom te ‘vergaderen’.
TEKST: HANS VAN DER GAARDEN

FOTO’S: PHILIP FRISKORN

D

e ekster is bepaald niet schuw. Maar
om hem nou brutaal te noemen. Hij is
gewoon altijd op onderzoek uit. Kordaat wandelt hij over graslandjes in bijvoorbeeld het Flevopark, her en der pikkend en met
zijn lange staart omhoog zodat zijn pak niet vuil
wordt. Zijn witte buik en schouders contrasteren scherp met zijn zwarte kop. Over het zwart
van zijn staart en vleugels ligt een prachtige
blauwgroene glans.
Zoals alle kraaiachtigen is hij slim en dat zie je
aan hem af. Bij alles wat hij doet lijkt hij zich af te
vragen ‘what’s in it for me?’. Hij heeft iets van een
Hollywoodmaffioso; zelfverzekerd, goed in het
pak en met een sterk familiegevoel. Daarbij zou
hij ook nog eens van bling-bling houden; het
verhaal gaat dat hij zijn nest van binnen versiert
met gekleurde en glinsterende voorwerpen.

Ekstertuinkabouter

Met zijn neef de kraai is de ekster verwikkeld in
een nooit eindigende familievete over het territorium. Hoewel de kraai een slag groter is, deinzen eksters er niet voor terug hem uit te dagen.
Ze gaan dan met zijn vijven of zessen in een
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boom om hem heen zitten, druk ‘Tsjakka’ roepend. De kraai weet niet wie hij het eerst moet
verjagen. Provocerend plukken ze aan takken,
quasi om te gebruiken als nestmateriaal. Als de
kraai niet oplet, stelen ze kant-en-klare takken
uit zijn nest. Overigens is de kraai geen doetje,
ook hij vernielt nesten van andere kraaiachtigen
door hun materiaal te stelen.
Eksternesten zijn goed te herkennen. Het
zijn grote bolvormige bouwsels, waar de ekster
via een opening naar binnen gaat. Van binnen
bekleedt hij het met gras en misschien wel een
verdwaald theelepeltje. In de Madurastraat
woonde dit voorjaar een ekster die zijn versierdrift ook buitensnests toonde; op de balkonranden van de woningen in de buurt van zijn nest
had hij om de twee meter een kiezeltje gelegd,
als markering van zijn territorium. Een soort
tuinkabouters van de ekster dus.

Boef

Het imago van boef kleeft hardnekkig aan de
ekster. De Italiaanse componist Rossini schreef
de opera De diefachtige ekster, waarin een
dienstmeisje valselijk beschuldigd wordt van

Yavaş, yavaş
TEKST: SIMONE SLOTBOOM

N
Hangjongeren bij het ouderlijk nest

diefstal van een zilveren lepel, een diefstal die
de ekster op zijn geweten heeft. Eksters gaan in
het volksgeloof door voor onheilsprofeten en
een eksteroog is een onaangename aandoening.
Sommige mensen nemen aanstoot aan het
luide gekekker van de eksters. In mijn straat
liep eens een aangeschoten man, die met onsamenhangende uithalen blijk gaf van een kwade
dronk. Toen hij bij een boom arriveerde waar
hoog in de top een troepje eksters luid zat te
kakelen, riep hij ‘Hou toch eindelijk eens je bek!’
en sloeg met zijn vlakke hand tegen de boom. De
eksters namen hier uiteraard geen notitie van.

Jonge eksters

Blanke pit

Een ekster is niet te lokken met voedsel; hij
scharrelt zijn eigen kostje bij elkaar. Wormen,
insecten en soms etensresten vormen zijn
menu. En inderdaad ook wel eens een ei of kuiken van een ander vogeltje. Het ekstergezin blijft
tot aan de zomer bij elkaar. Daarna trekken de
jongeren nog tot hun derde levensjaar in groepen op met leeftijdgenoten. Pa en ma blijven
elkaar hun leven lang trouw.
En ook de fiere ekster heeft een soft spot. Zoals
alle kraaiachtigen is hij een zangvogel en soms
kun je, diep verborgen in het loof van een boom
of struik, een ekster betrappen die zachtjes voor
zichzelf een liedje zit te murmelen. De blanke
pit van de ruwe bolster. t

hansvandergaarden.blogspot.com
Philip Friskorn: www.skylark.nl
Een ekster neemt een bad

FOTO: FRED VERMORKEN

a een lange, hete zomer in ons huisje
in Turkije is de herfst in Nederland
een koud welkom terug. Niet alleen
het weer is even wennen, maar ook het levens
tempo. Een barstensvolle agenda wacht en kan
alleen overeind gehouden worden door flink
trappen op de fiets in weer en wind. Mijn buur
tje heb ik gemist, maar de regen zeer zeker niet.
Zoonlief zit weer in het keurslijf van school
en heeft heimwee naar de vakantie. ‘Ik mis Tur
kije, kunnen we daar niet gaan wonen?’, klaagt
hij al in de eerste schoolweek. Ik snap wat hij
bedoelt. Ik mis het Turkse tempo ook. Turken
roepen standaard yavaş, yavaş: ‘rustig aan’. En
overal komt thee bij en een goed gesprek. Je
kunt geen straat doorlopen zonder gevraagd
te worden hoe het met je gaat. En met je vader,
moeder, broer of zus of kinderen. Toch wordt
ook daar keihard gewerkt, vaak van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat, en komt alles uitein
delijk voor elkaar. Zonder agenda’s en strakke
planningen. Alles wordt face to face geregeld
en besproken waardoor iedereen elkaar kent.
Vrienden en kennissen schuiven spontaan aan
zonder afspraak als ze je ergens zien zitten en
eigenlijk is dat veel leuker dan weken van te
voren plannen.
Is er een probleem van welke aard dan ook,
dan komt de mobiel te voorschijn en zijn
hulptroepen zo gearriveerd en is de crisis snel
bezworen. Samenwerken is sowieso de norm.
Helpen en geholpen worden. Iedereen doet wat
hij of zij kan. Ook degenen met een beperking
worden volop ingezet. Een oude vader bemant
de kassa, een bejaarde moeder zit op de bank
met de baby op schoot, broertjes en zusjes
helpen in de bediening en een neefje met een
duidelijke verstandelijke handicap staat vro
lijk af te wassen in de keuken. En samen heb
ben ze plezier. In het werk en in elkaar. Het
doet mij altijd denken aan hoe het vroeger was
met mijn eigen familie op de Dappermarkt in
Oost. Saamhorigheid, gezelligheid en arbeids
vreugde. Mijn oma smeerde broodjes en mijn

opa deed klusjes. Mijn vader verkocht groen
ten en fruit achter de kraam en mijn moeder
maakte gesneden groenten en salades in de
bedrijfsruimte achter de stal. Mijn broer en ik
werkten van jongs af aan gewoon mee. Fami
lie en vrienden kwamen langs voor een praatje
en koffie onder het werk en in geval van nood
sprongen ze even bij.
Hoe anders dat tegenwoordig in Amsterdam
is, merk ik al snel. Mijn kind krijgt de griep en
daar is mijn strakke planning totaal niet op
berekend. Tussen de bedrijven door haal ik
ladingen snotlappen weg rondom het bed en
draaf af en aan met versgeperste jus en thee
met honing. Turkse appelthee, want dat is zijn
favoriet. Al snel ben ik zelf aan de beurt en loopt
het schema helemaal in het honderd. Yavaş,
yavaş, spreek ik mezelf toe, maar hier helpt het
niet erg. Want iedereen heeft een druk schema
en de griep, dus even bellen levert geen assis
tentie op, maar alleen eenzelfde soort relaas
aan de andere kant van de lijn.
Dus spring ik half balans toch maar weer
zelf op de fiets. Ik stop bij de Turkse winkel op
de Van Eesterenlaan voor wat noodzakelijke
boodschappen en word meteen begroet met
een vrolijk: Nasılsın? ‘Hoe gaat het met je?’
Erachteraan volgt meteen: ‘En met je zoon?’
Haar ontwapenende glimlach vrolijkt me op.
Ze wenst ons beiden van harte beterschap en
helpt me met de boodschappen. ‘Yavaş, yavaş’,
roept ze me bezorgd na. Als ik weer terug fiets
over de Verbindingsdam voel ik me stukken
beter. De oprechte interesse doet me goed.
Alsof ik de warme Turkse zon zojuist heb zien
opkomen. Ik neem me voor om snel weer wat
te gaan eten in hun restaurant een paar deu
ren verderop. Lekkere Turkse gerechten en
gezonde linzensoep geserveerd met een lach,
een praatje en natuurlijk Turkse thee. Daar
komen we de winter wel mee door. Want zoveel
als ik van Amsterdam houd, zo fijn is het ook
om het Turkse gevoel ook in mijn eigen buurtje
even op te kunnen roepen. t
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Koken met Neeltje

Nabil Ou-Aissa is een
bekend gezicht. De meeste
Amsterdammers kennen
hem van AT5, waar hij
als woordvoerder van de
Amsterdamse politie regelmatig op het scherm is te
zien. Maar op IJburg kent
men hem als Sensei Nabil.

Vegetarisch Indiaas
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: KARATESCHOOL FIGHTIN’ NABIL

Lessen voor het leven
I
n de dojo van het Centrum voor Vrije Tijd
(CVT) aan het Ed Pelsterpark heeft de meervoudig Nederlands kampioen, voormalig
lid van de Nederlandse selectie en oud-bondscoach van Jong Oranje dit jaar een nieuwe vestiging van Karateschool Fightin’ Nabil geopend.
Jong en oud bekwamen zich daar in Wado-Ryu,
een traditionele karatestijl die harmonie van
lichaam en geest nastreeft en het leerproces
centraal zet om intuïtie, concentratie, weerbaarheid, zelfdiscipline en respect te bevorderen.
Als wij Nabil spreken, is hij net terug van het
WK Wado-Ryu karate in Londen waar de zes
deelnemende karateka’s van zijn school maar
liefst acht medailles binnenhaalden.

Fightin’ Nabil is opgericht in 2010, maar de
dependance op IJburg is nieuw. Waarom heb je
voor IJburg gekozen?

‘In november 2012 raakte ik in gesprek met
stadsdeel Oost. Ze zochten nog een sport ter uitbreiding van hun aanbod in het CVT. Die locatie
paste precies in onze visie. We zitten namelijk
graag midden in de wijk. De drempel naar het
verenigingsleven is daardoor zeer laag. En niet
alleen de IJburgse jeugd, ook kinderen uit Oost
die in de buurt van lijn 26 wonen, kunnen dicht
bij huis komen sporten, zo was het idee. En dat
bleek te kloppen: binnen twee maanden zaten
alle jeugdlessen bomvol. Inmiddels werken we
zelfs met wachtlijsten voor de jeugd.’

Je bent altijd aan de gang voor jongeren. Wat
inspireert je zo om met de jeugd te werken?

‘Voor mij is lesgeven eigenlijk een manier om
iets terug te doen voor de sport die mij ontzettend veel heeft gegeven en mede heeft gevormd
als mens. Mijn belangrijkste drijfveer is om –
met plezier als basis – bij te dragen aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd. In de lessen
zie ik hoe kinderen hun eigen mogelijkheden en
beperkingen leren kennen en daar op natuur-
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lijke wijze overheen groeien. Kinderen die bijvoorbeeld worden gepest of faalangst hebben,
krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Karate
helpt hen aantoonbaar bij het stellen en verleggen van grenzen. Aan de andere kant zie je hoe
drukke kinderen juist leren hoe ze zich kunnen
beheersen.’

‘Door de structuur van
de karatesport trainen
kinderen vooral hun sociale
vaardigheden’
Je hecht veel waarde aan de opvoedkundige
en sociaal-maatschappelijke rol van de karatesport. Wat kan karate voor jongeren betekenen?

‘In onze visie is karate veel meer dan een sport.
Door de structuur van de karatesport trainen
kinderen vooral hun sociale vaardigheden. Elementen als samenwerking, respect voor elkaar,
doorzettingsvermogen en behulpzaamheid zijn
heel belangrijke waarden in de ontwikkeling van
elk kind. Daarnaast leren ze ook omgaan met
winst en verlies. Dat zijn lessen voor het leven!’

Je komt oorspronkelijk uit Ede en je hebt
journalistiek in Utrecht gestudeerd. Nu ben
je landelijk bekend als woordvoerder voor de
Amsterdamse politie. Welke band heb je met
Amsterdam en, meer specifiek, met IJburg?

‘Amsterdam is wel mijn stad geworden. Ik zou
niet meer zonder de reuring van de grote stad
kunnen. Amsterdam bruist altijd en ademt tegelijk diversiteit, dat vind ik fantastisch. Het bijzondere is dat ik Amsterdam eigenlijk heb leren
kennen door mijn werk en aan de hand dus van
plaatsen delict her en der.
IJburg is een dorp in de stad. Met de nadruk
op dorp, want er hoeft maar iets te gebeuren

Nabil Ou-Aissa (2e van links) tussen drie van de zes de
karateka’s van zijn school, die gezamenlijk acht medailles
wonnen bij het WK Wado-Ryu karate in Londen

en iedereen weet het en heeft een mening. Dat
zegt natuurlijk vooral iets over de betrokkenheid van de bewoners. Maar IJburg is voor mij
vooral water, oevers en strand Blijburg. Door de
jeugdige, vrolijke uitstraling kom ik heel graag
op IJburg. En niet alleen voor de karatelessen,
maar ook om op zondagmiddag een lekkere
cappuccino te drinken of heerlijk uit te waaien
langs het water.’

Waar haal je de tijd en de energie vandaan voor
de karateschool en alle evenementen en projecten die daaruit voortvloeien naast je drukke
baan als politiewoordvoerder?

‘Dat is een kwestie van plannen en vooral ook
de juiste mensen om je heen verzamelen. De
karateschool heeft nu voldoende lesgevers en
tientallen vrijwilligers in huis die allemaal hun
steentje bijdragen. Dankzij al die hulp is onze
karatefamilie in korte tijd heel snel gegroeid.
Ik zeg bewust familie, omdat de sfeer binnen
de karateschool heel familiair is. Plezier staat
centraal, maar wel met duidelijke piketpalen
en afspraken. Die structuur hoort nu eenmaal
bij de sport. We merken dat kinderen en hun
ouders zich juist door die structuur enorm thuis
voelen bij ons.’

Naast de trainingen zijn er regelmatig leuke
evenementen waar Fightin’ Nabil aan meedoet.
Staat er de komende tijd nog iets in de buurt op
stapel?

‘We zoeken voortdurend naar kruisbestuivingen
om verbinding met de buurt te realiseren. Voor
de zomervakantie hebben we met onze ‘buren’
van BSO Windkracht 10 twee leuke evenementen georganiseerd voor de wijkbewoners. Zulke
evenementen blijven we natuurlijk organiseren.’

Is er verder iets wat je graag nog met onze
lezers wilt delen?

‘Wat zeker noemenswaardig is, is dat ook een
aantal enthousiaste volwassenen met karate is
gestart bij ons op dinsdag- en donderdagavond.
Karate is echt een sport voor iedereen. Ons jongste lid is amper vier jaar, het oudste lid 63. Waarmee ik maar wil zeggen dat je nooit te jong of te
oud bent om ermee te beginnen.’ t

www.fightinnabil.nl

In het Aziatische wordt veel vegetarisch gegeten.
Vaak uit religieuze overwegingen. Toen ik een
eeuwigheid geleden naar Vietnam vertrok met
de eerste toeristische groepsreis na de oorlog,
was een van de deelnemers een vegetariër. Zij
vroeg of dat problemen zou opleveren. O nee
hoor, absoluut niet: alle boeddhisten zijn vegetariër! Het bleek een andere opvatting van vegetarisme te betreffen. Alles wat niet op vier poten
loopt mag wel: vis, kip...
Echte vegetariërs vind je in India. Vandaar dat
ik veertien dagen Indiaas kook, zonder vlees,
zonder kip. Kijken of het lekker kan zijn. En ja
hoor!
Toegegeven, de kruiden moeten van ver
komen. Maar ze zijn niet zwaar, dus dat is maar
een ecologische babyvoetstap.
Het meest verrast was ik door de witte kerrie
van bloemkool, wortel en paprika. Ik ben niet
dol op bloemkool, dus des te verrassender was
dit resultaat.

Nodig:
• 1 bloemkool
• paar wortels
• 1 paprika
(of andere groenten die je in huis hebt)
• 1 tl korianderzaad of -poeder
• 1 tl chilipoeder
• 5 macadamianoten (kemiries in Indonesië)
• ½ tl trassi
• 3 tenen knoflook
• 1 ui, gesnipperd
• 250 ml kokosmelk
• citroensap
• basmatirijst
Koop een grote, hagelwitte Nederlandse bloemkool. Ontdoe hem van de stronken en verdeel
hem in roosjes. Snijd de wortels in stukjes en de
paprika in dunne repen.
Maak in een vijzel of in keukenmachine een
pasta van de koriander, chilipoeder, macadamia
noten, trassi, knoflook en ui. Voeg wat olie toe.
Bak deze pasta in wat olie gaar en voeg dan de
kokosmelk toe. Doe de groente er bij en stoof ze
tot ze gaar zijn, maar nog wel wat beet hebben.
Maak op smaak af met zout en citroensap.
Serveer met basmatirijst.
Het wordt een tamelijk hete witte curry, dus
neem minder chilipoeder als je niet van erg heet
houdt. Je kunt het er altijd later nog bij doen als
het toch wat al te braaf is geworden. t

ADVERTENTIE

WWW.AVONDVERKOOP.COM

Je doet regelmatig acties. Op de Facebookpagina van de IJopener hebben we bijvoorbeeld
recentelijk gedeeld dat er de hele maand september gratis getraind kan worden ter kennismaking met de school. Kunnen we binnenkort
nog nieuwe acties verwachten?

‘Die actie was ter gelegenheid van ons driejarig jubileum als karateschool. Binnenkort is de
vriendjes- en vriendinnetjesweek, dan mogen
bestaande leden een vriendje of vriendinnetje
meenemen naar de les. Daarnaast komen er ook
open trainingen, waarbij ouders in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen met de les
van hun kind.’

E

r zijn veel problemen in de voedings
wereld. Eigenlijk moeten we allemaal
vegetariër worden. De bio-industrie, daar
wil je niet medeschuldig aan zijn. De klimaatverandering wordt er ook niet minder van als je
groenten en verse kruiden aanschaft die van de
andere kant van de wereld aangevlogen worden.
De vis wordt overbevangen en is dus ook geen
echt verantwoord alternatief.
Vooruit, zoek eens naar alternatieven, Wiedemeijer, maar dan wel lekker.

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

@avondverkoop

EUR
TRAIT
ING
AFDEL

35

Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

MUZIEK
BIMHUIS, Piet Heinkade 3
maandag 14 oktober, 21.30 uur
BIMLAB 14, curatoren: Eric Boeren &
Monica Akihary

BimLab is een impro-serie in het café van het
Bimhuis met onverwachte muzikale ontmoetingen. Iedere editie heeft twee curatoren, leden
van de Beroepsvereniging voor Improviserende
Musici (BIM), ooit de naamgever van het Bimhuis. Dit keer zijn dit zangeres Monica Akihary
en kornettist Eric Boeren
€6

zaterdag 19 oktober, 20.30 uur
Sex Mob plays Fellini/Rota, Circus, Cinema
and Spaghetti

twee heldere en vitale Hollandse werken die
speciaal voor het debuutconcert van het ensemble in 1981 waren gecomponeerd. De sterke
invloed van Igor Stravinsky op het Nederlandse
componeren in de jaren 80 is overduidelijk. Het
ensemble speelt dan ook zijn ongeëvenaarde
suite Histoire du soldat.
€ 27 / € 21,50

PAKHUIS WILHELMINA, Veemkade 576
donderdag 17 oktober, 22 uur
Vroar,
The 24 minutes of Le Mans

Vroar speelt racewave. Na een succesval optreden op The Great Wide Open nu in Wilhelmina.
Niet te missen!
€5

donderdag 24 oktober, 20 uur
Motel Aurora en Chin-Up

Motel Aurora is een alter ego van Laura Schuster
(gitaar, zang) in samenwerking met Michiel van
Leeuwen (bas) en Sybren Woudstra (drums). De
muziek klinkt als stoner country: melodisch en
grillig, soms onheilspellend.
€5

dinsdag 29 en woensdag 30 oktober, 20 uur
ROC Amsterdam, studentenwerk

Dinsdag tweedejaars met de opdracht ‘disco’,
woensdag eerstejaars met ‘blues’
gratis

Circus, Cinema and Spaghetti is een explosieve
ode aan de films van Fellini en de bijbehorende
muziek van Nino Rota. Niets is veilig in de handen van Sex Mob. De band uit de New Yorkse
downtown-scene gaf eerder een eigenwijze
draai aan James Bond-soundtracks en sprong op
oneerbiedige, maar briljante wijze om met songs
van Prince, Abba en Nirvana.
€ 20

zondag 27 oktober, 20.30 uur
Maartje Meijer trio, feat. the New Amsterdam
Voices & guests, Cd-presentatie Virgo

Van eigentijdse fuga’s tot melodieuze pop en
rauwe jazz. De jonge pianiste, zangeres en componiste treedt op met haar trio, het achtkoppige
koor New Amsterdam Voices, gitarist Jesse van
Ruller en saxofonist Joris Roelofs.
€ 16

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, Piet
Heinkade 1
donderdag 17 oktober, 20.15 uur / 19.15 uur
inleiding door Thea Derks
Amsterdam Sinfonietta, The Hours

‘Philip Glass op harp: hallucinerend mooi’,
schreef Trouw over Lavinia Meijer. Naast haar
favoriete Glass-nummer The Hours speelt zij
met Amsterdam Sinfonietta twee Franse werken
uit de vorige eeuw. Na de pauze klinkt Stravinsky’s Apollon Musagète.
€ 35 / € 28

donderdag 31 oktober, 20.15 uur / 19.15 uur
inleiding door Joël Bons
Nieuw Ensemble, Soldaat op weg naar huis

In 2012 kwam door het wegvallen van de subsidie een einde aan een tijdperk voor het Nieuw
Ensemble. Ze beginnen van voren af aan met
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Het Amsterdam Dance Event (ADE, 16-20
okt) is het grootste internationale clubfestival
ter wereld, met 350 activiteiten op 75 locaties
in de stad uit het hele spectrum van electronische subgenres. Elk jaar trekt dit festival
200.000 bezoekers. In onze eigen wijken doen
de volgende locaties mee:
PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinkade 179
woensdag 16 oktober, 15 uur
ADE Beamlab, Next VJ

Gratis introductie in de wereld van live video
performance. Met presentaties van ontwerpers,
live video operators, beeldend kunstenaars en
motion graphic ontwerpers. Workshops camera,
live mixing en 3d projection mapping. Als afsluiting een video jamsessie.
gratis, aanmelden via www.dezwijger.nl/79299/nl/adebeamlab-next-vj-by-veejays-com

PASSENGERTERMINAL, Piet Heinkade 27
vrijdag 18 oktober, 22 uur
Hardwell presenteert Revealed
Prijswinnende dj, producer, muzikant, labelmanager en liefhebber van alles wat muziek is.
€ 29,50

STUDIO/K, Timorplein 62
vrijdag 18 oktober, 22 uur
Vunzige deuntjes XL

Hiphop, R&B en Dancehall zijn de stijlen voor
vanavond met classics en de nieuwste hits. Ontvlucht de electronische dancetunes voor een
nacht en dans je benen uit je lijf.
€ 10

zaterdag 19 oktober, 23 uur
Cartel & VBX night festival

Dansen tot het ontbijt, met de hele nacht door
de beste nationale en internationale house DJ’s
door het hele pand.
€ 18,50 / € 16,50 / € 14,50

T H E AT E R E N D A N S
MUIDERPOORTTHEATER, Tweede van
Swindenstraat 26
vrijdag 25 oktober, 20.30 uur
DEGASTEN, Stuck in the middle with you

De jongens en de meisjes van DEGASTEN gaan
op zoek naar overeenkomsten en verschillen.
Zijn de jongens altijd sterker en sneller dan de
meisjes? En moeten meisjes daarom slimmer
zijn? Door en voor jongeren uit alle culturen.
€ 11/ € 9 / € 5

BEELDENDE KUNST
CBK, Oranje Vrijstaatkade 71
tot en met 17 oktober, di-wo en vr-zo 11-17 uur,
do 11-20 uur
Jan Theun van Rees, Verborgen Stad

vrijdag 1 november, 20.30 uur
Tandem, Eva’s Appel & Anuradga en Ravish
Gopal

Werk van nieuwe makers en experiment van
gevestigde makers. Deze keer Manwijven van
theatergroep Eva’s Appel, over de scheidslijn tussen de sexen. Korte uit het leven gegrepen situaties met een gezonde dosis zelfspot.
In de dansvoorstelling van Anuradha Pancham
en Ravish Gopal wordt met dans, muziek en
gedichten de oorsprong van creativiteit nader
bestudeerd.
€ 11 / € 9

FILM
STUDIO/K, Timorplein 62
donderdag 24 en zondag 27 oktober, 17.30 uur

Indrukwekkende film over wilde paddenstoelen
en de liefde voor het koken. Met een speciaal
weekgerecht geïnspireerd op de film.
€9/€8

Voor iedereen die wil voorlezen uit eigen werk,
voor iedereen die daar naar wil komen luisteren.
gratis

JEUGD
BIMHUIS, Piet Heinkade 3
zondag 27 oktober, 13.30 uur
Tin Men & The Telephone

Ringtones, de stem van de TomTom of een spannende voetbalwedstrijd: Tin Men & The Telephone maken overal muziek van: alledaagse geluiden, televisiebeelden en korte filmpjes. Superleuk concert voor iedereen vanaf 10 jaar die iets
nieuws wil horen... en zien, want voor Tin Men &
The Telephone horen muziek en beeld gewoon
bij elkaar.
€ 10

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
donderdag 17 oktober, 19.30 uur
Laura Minderhoud, Thomas de Bres e.a., Georg
Aondvullend programma vanwege de geboortedatum van schrijver en wetenschapper Georg
Büchner, 200 jaar geleden. Thomas de Bres leest
Lenz, Büchners novelle. Enkele van zijn brieven
worden gelezen en er is een gesprek over mensenrechten, vrijheid en revolutie.
€ 26 / € 24 / € 20, inclusief diner

zondag 27 oktober, 15 uur
Open Podium

Het afgelopen decennium transformeerde vrijwel elk Amsterdams museum en theater door
een ingrijpende verbouwing, renovatie of ambitieuze nieuwbouw. De foto’s van Van Rees tonen
een wereld die al die jaren aanwezig was, maar
verborgen voor het publiek. Alsof er een geheime
stad bestond, verborgen achter de schuttingen
van de bouwplaatsen.

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, Piet
Heinkade 1
zondag 27 oktober, 13.30 en 15.30 uur
Theater De Spiegel, Bramborry

GALERIE DE RIETLANDEN, Rietlandpark
193
tot en met 12 januari 2014, za-zo 13-17 uur
Ad van Liempt en Leen Bastiaans

P/////AKT, Zeeburgerpad 53
tot en met 20 oktober, do-zo 14-18 uur
Lotte Geeven, There Is A Hole Inside Your Eye
deel 1

Treed in de voetsporen van bekende grafisch
ontwerpers als Anthon Beeke en Rene Knip met
een alfabet van eigen ontworpen letters! Je drukt
het af op stoffen tasjes om mee te nemen.
€ 7,50 / € 3,75

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
woensdag 23 oktober, 10.30 en 15 uur
Theatergroep Pop, Knofje op visite

Knofje en Oma Gooi komen deze herfstvakantie
op visite in het Pleintheater. Oma Gooi neemt
een spannende uitvinding mee. Misschien is het
een machine om pannenkoeken mee te bakken? Of heeft het iets te maken met de komst
van Knofjes zusje? Voorafgaand aan en na afloop
van de voorstelling kunnen de kinderen kleuren,
lezen, luisteren en Knofje en oma ontmoeten!
Vanaf 3 jaar.
€ 7,50 / € 6

Een blik voor én achter de schermen van een van
de modernste concertzalen ter wereld. Brunch in
restaurant Zouthavenvanaf 11 uur, rondleiding
om 13.30 uur.
€ 19,50

PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinkade 179
maandag 18 oktober, 20 uur
Stadmakers van toen #2

THEATER VRIJBURCHT, Jan Olphert
Vaillantlaan 143
vrijdag 18 oktober, 20.30 uur
Broken

Margarethe van Trotta maakte deze prachtige
film over de Duits-Joodse filosofe Hannah
Arendt.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

zondag 27 oktober, 15 uur
Kinderkunstworkshop letters maken

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, Piet
Heinkade 1
zondag 20 oktober, 13.30 uur
Rondleiding en brunch

Nederlandse klassieker van Fons Rademakers
€9/€5

vrijdag 25 oktober, 20.30 uur
Hannah Arendt

Wim krijgt voor zijn verjaardag een mooie rode
driewieler. Hij besluit om met de fiets naar
Spanje te gaan. Omdat het een verre reis is, vult
hij zijn fietsmandje met eten en drinken uit de
ijskast. Dan gaat Wim op pad. Voorbij het roze
tuinhek, dwars door de stad, langs de snelweg,
de velden in. Alsmaar rechtdoor. Een nachtmerrie voor de ouders, maar voor Wim één groot
avontuur. Vanaf 4 jaar.
€ 15 / € 7,50

VA R I A

Zoals altijd bij de Rietlanden werk van een schilder naast werk van een beeldhouwer. Bij beiden
ontstaat de betekenis uit het materiaal dat ze
gebruiken.

vrijdag 25 oktober, 15 uur
Als twee druppels water

Film over de elfjarige Skunk, wiens leven van
de ene op de andere dag verandert wanneer ze
getuige is van de brute mishandeling van haar
buurjongen Rick. De plekken waar ze zich ooit
zo veilig waande, zijn verraderlijk en onvoorspelbaar geworden. Verward zoekt ze troost bij Rick,
de vriend bij wie ze altijd terecht kon. Maar ook
die zekerheid lijkt niet meer te bestaan.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

OBA, Oosterdokskade 143
vrijdag 25 oktober, 15 uur
Het laagland, Wim is Weg

Lotte Geeven maakt de bewegingen van ruimtes
die inert lijken waarneembaar. Hiervoor reisde
ze af naar een gat van 9101 meter diep aan de
Tsjechische grens – het diepste toegankelijke gat
op aarde, gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek – en liet hierin een hypersensitieve microfoon afdalen om de bewegingen in de diepste
lagen van de aarde op te nemen. Dit materiaal
vormde de aanleiding voor een ruimtevullende
installatie en een film over de broze data van
beweging buiten ons waarnemingsveld.A A L

OBA, Oosterdokskade 143
vrijdag 18 oktober, 16.30 uur
De Parelduiker, Couperus in bioscoop en
theater

Thom Hoffman houdt een korte lezing over zijn
ervaringen als acteur in Couperusvoorstellingen
en -films, Yvonne Keuls vertelt over de tv-bewerkingen die zij heeft gemaakt van het werk van
Couperus en er worden een aantal filmfragmenten vertoond.
gratis

Drie saxofonisten gaan op ontdekkingstocht in
een reuzenprentenboek. Met wonderlijke klanken, heldere kleuren en grillige vormen maken
ze een bijzonder muzikaal schilderij, geïnspireerd op het werk van de Tsjechische kunstenares Kveta Pacovská. Haar magische en kleurrijke
kunstobjecten verschijnen in deze voorstelling
levensgroot op het podium. Van 2 tot 4 jaar.
€ 15 / € 12

zondag 27 oktober, 13.30 uur
De Schilderijententoonstelling

Victor gaat met zijn vader en moeder naar het
museum. Als hij ze kwijtraakt blijft hij helemaal
alleen achter in een zaal vol schilderijen. Hé,
zag hij nu echt iets in dat schilderij bewegen?
Dan begint een razend spannend avontuur. Met
geprojecteerde tekeningen en een nieuw verhaal van Maitta Tegenbosch komt het beroemde
muziekstuk De Schilderijententoonstelling van
de Russische componist Modest Moesorgski tot
leven. Vanaf 4 jaar.
€ 15 / € 12

Voor en na bovenstaande voorstellingen zijn
er op allerlei plekken in het gebouw activiteiten
voor kinderen van verschillende leeftijden. Van
spelen en schminken tot muzikale speurtocht tot
muziekinstrumenten knutselen.

Amsterdam heeft in haar recente geschiedenis
roerige tijden beleefd. In verschillende perioden
van crisis moest steeds opnieuw de afweging
worden gemaakt: verder bouwen of niet? Deze
vraag lijkt actueler dan ooit. Aan de hand van
een verzameling inspirerende verhalen uit
andere tijden gaan wij in twee afleveringen Stadmakers van toen op zoek naar continuïteit en
verandering in de ontwikkeling van Amsterdam.
gratis, aanmelden via www.dezwijger.nl/83241/nl/
stadmakers-van-toen-2

ADVERTENTIE

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN

WMO LOKET

Panamalaan 112, tel. 528 90 30
Gratis spreekuur op afspraak:
Panamalaan 112: elke vrijdag 08.30-10.00 uur
Voor particulieren en ondernemers: Wijkservicepunt
Sporenburg, C.J.K. van Aalststraat 4: elke dinsdag
11.30-13.30 uur

Weet je niet waar je moet zijn met een vraag of een
probleem inzake overheids- of gemeentelijke voorzieningen? Er is een gratis nummer, dat je verbindt
met een helpdesk die je kan zeggen waar je met je
probleem of vraag heen moet.
WMO helpdesk, tel. 0800 0643
WMO loketspreekuren:
Indische Buurt, Flevohuis, Kramatplantsoen 263:
maandag 14.30-16.00 uur en woensdag 14.0015.30 uur,
Oostelijk Havengebied, Sporenburg, C.J.K van
Aalststraat 4: donderdag 13.30 - 14.30 uur
Telefonisch spreekuur maandag-vrijdag 13.0016.00 uur, tel. 462 03 99

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

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

TARIEVEN

Wereldpuzzel

Weet je waar deze mensen vandaan komen? Om je een handje te helpen staat het aantal
letters van het land waar ze thuishoren achter het fotonummer. Alle continenten zijn
vertegenwoordigd.
Zet zo veel mogelijk nummers en bijbehorende landen op een rijtje en stuur je oplossing vóór
3 december naar info@ijopener.nl of naar IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.

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

Losse advertenties per cm2
€ 1,95
Halve pagina
€ 800
Hele pagina
€ 1.500
Hele pagina achtercover
€ 1.750
Toeslag vaste plaats		
10%
Korting minimaal 5 nummers aaneen		
10%
Website startpagina, 200 pixels breed,
per pixelhoogte
€
1
Website overige pagina’s, 200 pixels
breed, per pixelhoogte
€ 0,75

-

020 - 419 72 00

De twee winnaars van deze Wereldpuzzel
krijgen een complete portretsessie (maximaal
4 personen) aangeboden door The Photo
Factory, met het resultaat op 50 x 50 cm
canvas.
De drie winnaars van de lentepuzzel in de
juni-editie van de IJopener zijn Antonio de
Boer, Thilde Derkman en M.J.L. Wouters.
De oplossing luidt: Eindelijk is het voorjaar.

3 (7)
1 (9)

AFMETINGEN
STICHTING ViiA

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

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

Breedte
Hoogte
Hele pagina

70, 145 of 220 mm
variabel
260 x 360 mm + 5 mm afloop

5 (7)

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
MELDPUNTEN

ALGEMEEN

€
€

Nieuwe advertentie opmaken
Advertentie wijzigen

OVERLAST HORECA
POLITIE BALISTRAAT

2 (11)
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tel. 421 45 67

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

ADVERTENTIES AANLEVEREN
EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61
WONEN EN BUREN

Advertenties dienen aangeleverd te worden in PDFformaat (200 dpi, cmyk-kleuren). De redactie draagt
geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van door
adverteerders aangeleverde advertenties.

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

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST

Bezorging

Voor alle zaken betreffende huur en woning.
Tijdelijk: ‘s-Gravesandeplein 19, tel. 462 03 30
Inloopspreekuren: maandag 19.00-20.00 uur
woensdag 9.00-12.00 uur

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

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

ADVERTENTIE

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
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BURENNETWERK
tel. 623 97 71

Klachten over de
bezorging
kunt u melden via
e-mail:
info@ijopener.nl

8 (9)

9 (7)

10

Indische Buurt
•
•
•
•
•
•

Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
Cybersoek, Timorplein 22
Jansen Vintage, Javaplein 31hs
Java Bookshop, Javastraat 145
Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
De Meevaart, Balistraat 48A

(9

)

11 (4)
12 (6)
13 (5)

Oostelijk Havengebied:
•
•
•
•
•
•

Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
Boulevard Café, Cruquiusweg 3
Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
Jerry’s, KNSM-laan 11-13
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

14 (8)
15 (9)

16 (6)

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

17 (9)

18 (8)

19 (5)

20 (5)
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