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In een serie workshops leer je over geluk
en samenleving. En dat ongelukkig zijn er
gewoon bijhoort.

Een overzicht van aanbieders van
activiteiten in onze buurt.
Foto: Compost voor buurttuintjes
Wijksteunpunt Oost: Woningruil en
‘indeplaatsstelling’
De kinderpychologen van Spurt
Manoushka Moesker en Jeanine Bosselaar
helpen kinderen om een psychologisch
sprintje te trekken.
Oostblok: theater aan weerszijden van
het Oosterpark
Het Muiderpoorttheater en het Pleintheater
trekken voortaan samen op.
Word een andere vrouw bij Vonk!
Zdenka Mijic heeft haar draai gevonden als
participatiecoach bij Vonk.
Luisteren met je ogen
Op IJburg vormt een groep doven en
slechthorenden een woongemeenschap.
Borneohof, kleurig baken voor de buurt
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Krom is het nieuwe recht
Kromme komkommers, tweebeenswortels en
dubbele tomaten veroveren terrein.
Nieuwe impuls voor Java en KNSM
De pas opgerichte ondernemersvereniging
Java & KNSM wil nieuw publiek over de
Verbindingsdam lokken.
Het zit ‘m in de glimlach

colofon

Wanneer is iets te gek? In Nederland wordt 5 tot 10% van de groente- en fruitoogst weggegooid
omdat het als te gek wordt beschouwd. Te gek vanwege een afwijkende ‘look’. Dat is een kwestie van gewenning en smaak. Kromkommer spant zich in om kromme komkommers, tweebeenwortels en dubbele tomaten een waardevolle bestemming te geven. Met de smaak is niets mis.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: TON VAN VLIET, JENTE DE VRIES & LISANNE VAN ZWOL

‘I

k zit veel op het internet. Zo kwam ik
Kromkommer tegen, een initiatief tegen
voedselverspilling’, vertelt Dayenne Bos.
‘Het is te gek wat er aan groente en fruit wordt
weggegooid. En waarom? Omdat alleen wat
glanzend, even groot en kaarsrecht of juist
helemaal rond is, in de schappen mag liggen.
Kromkommer brengt gekke groenten en vruch
ten terug in de keten, bij jou en bij mij op het
bord.’ Bos neemt plaats achter haar laptop en
muist een foto tevoorschijn van een aubergine
die aan Barbapapa doet denken. ‘Die is toch gei
nig? Zonde om weg te gooien!’ Ze scrolt verder.
Vier komkommers in een kratje verschijnen op
het scherm. ‘Overgebleven bij de supermarkt.
Alleen omdat ze krom zijn. Hoe krom kan het
zijn?’

de verkoop hier zelfs verboden. Nog altijd is er
niet makkelijk aan te komen. Bij natuurwinkels
maak je de meeste kans. En uiteraard bij telers.
Daar liggen ze voor het oprapen op de afvalberg.
Er is een omslag nodig om zo veel verspilling de
wereld uit te helpen.’

Omslag nodig
De IJopener heeft een eigen Facebook-pagina.
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 de
nieuwste editie
• Reacties van lezers
• Extra foto’s en materiaal
• Informatie over de redactie
• Advertenties en 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 aan
dragen. Onze redacteurs gaan graag met u in
gesprek. Tot ziens op Facebook!

Logisch dat Bos, die zichzelf karakteriseert als
een trotse inwoner van IJburg en een aanpak
ker die graag een steentje bijdraagt aan een
betere wereld, contact zocht met de oprichters
van Kromkommer. Nu zet ze zich in als project
ondersteuner. ‘Een leuke combinatie met mijn
activiteiten als natuurvoedingsadviseur’, zegt
ze. Na 121/2 jaar trouwe dienst als officier bij de
landmacht werd ze overtollig verklaard. ‘Nee,
niet fijn. Ik kreeg ook nog te maken met vage
gezondheidsklachten. Het viel me op dat ik
nogal heftig kon reageren op bepaalde voedings
middelen. Zo is mijn interesse voor voeding
ontstaan. Sinds ik geen tarwe en suiker meer
gebruik, voel ik me stukken beter. Ik laat eten
voor in plaats van tegen me werken, ik wil mijn
lichaam voeden en niet vullen.’ Ze heeft een
blog dat ze steeds aanvult met nieuwe verant
woorde gerechten die vooral ook erg lekker zijn.
‘Ik lever ook recepten waarin gekke groente en
gek fruit kan worden verwerkt.’ Een hartvormige
aardappel komt in beeld. ‘In Uganda ligt gekke
groente en gek fruit zo op de markt. Tot 2009 was

Soeplijn en Award

Kromkommer is al enige tijd bezig van krom
het nieuwe recht te maken. ‘Dat doen we van
boer tot bord. In 2012 en 2013 hebben we geëx
perimenteerd met het verwerken van kromme
groenten en fruitsoorten. Dit resulteerde in een
frisse mosterd, spicy ketchup, unieke jam en
super-yummy gazpacho. Met onze pilots heb
ben we gekke groenten en gek fruit een nieuwe
plek gegeven in de voedselketen én mensen op
een leuke manier geïnspireerd minder te ver
spillen. En dat smaakt naar meer! Daarom is
het nu echt kromkommertijd geworden’, vertelt
Dayenne Bos niet zonder trots. ‘Ons kromme
voornemen is een productlijn te lanceren met
soepen, gemaakt van geredde groente.’ Omdat
daar geld voor nodig is, startte Kromkommer
een crowdfundingcampagne. Bos: ‘Een deel van
de soeplijn hebben we in samenwerking met
onder andere de Stichting DOEN kunnen finan
cieren. Voor het resterende bedrag is hulp nodig
van de gemeenschap, van de Krommunity dus.

Alle bijdragen, groot of klein, zijn welkom. Ieder
een die ons steunt, vinden wij een heldenstatus
waard. Bijkomende verrassing: voor elke nieuwe
held liggen Kromkommercadeaus klaar.’
Kromkommer wachtte zelf ook een verrassing.
Zij ontving bij haar deelname aan de Horecava
Innovation Award 2014, georganiseerd door de
grootste nationale vakbeurs voor professionals
in de foodservice industrie, de Karel de Vos
Award. Deze bijzondere prijs gaat jaarlijks naar
de meest gastgerichte innovatie, die de horeca
ondernemer ondersteunt in zijn bedrijfsvoe
ring en met respect voor mens, dier en planeet
wordt geproduceerd.
‘De natuur geeft ons geen eenheidsworst,
maar juist unieke groenten en fruitsoorten in
verschillende vormen en maten. Als het aan ons
ligt wordt het de gewoonste zaak dat ze worden
opgedist in restaurants, ziekenhuizen, verzor
gingshuizen, bij de voedselbank en bij iedereen
thuis’, aldus Bos en ze laat, o mjammie, een
plaatje zien van een ovenschotel met vis en
gekke groente. t

www.kromkommer.com
www.dayennefoodblog.com

Dayenne Bos, Jente de Vries, Lisanne van Zwol en Chantal Engelen
zetten gekke groenten en gek fruit op het menu.
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INGEZONDEN

Nieuwe impuls voor Java en KNSM
Rommelmarkt in Eltheto

Zaterdag 22 februari is er weer rommelmarkt
van 12 tot 15 uur in de Eltheto, Javastraat 118.
Deze keer als extraatjes de creatafel en de
grabbelton.
Hebt u geen zin om spullen te kopen, dan
kunt u gezellig koffie met gebak nemen of
een kop soep.
Hartelijk welkom!

www.facebook.com/elthetorommelmarkt

Voor de middenstand
op het KNSM- en Javaeiland is het nieuwe
jaar goed begonnen:
sinds 1 januari hebben
de eilanden een eigen
winkeliersvereniging,
Ondernemersvereniging
Java & KNSM.
TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

H
Haken tegen zwerfafval

‘Als ik op mijn balkon zit in Amsterdam, kijk
ik uit op prachtige bomen. Helaas wordt dit
zicht minder mooi door de plastic tasjes die
in de bomen hangen en daar lang, heel lang
blijven hangen. Altijd vraag ik mij af of er een
mogelijkheid is om die tasjes uit de bomen te
verwijderen en de natuur te redden van dit
afval…’
Het antwoord is simpel: we moeten voor
komen dat de tasjes daar terecht komen!
Een positieve oplossing is om ermee te gaan
haken! Zo krijgen de tasjes waarde.
Volg een cursus en Haak-In tegen het plastic
zwerfafval.

et idee ontstond eind vorig
jaar toen initiatiefnemer Carel
van Pampus, van Boekhan
del Van Pampus, een kerstmarkt wilde
organiseren op de KNSM-laan. De aan
vraag voor een vergunning was net te
laat, waardoor het feest niet doorging.
Maar het idee om samen te werken en
de buurt en de winkels een impuls te
geven was geboren.
De vereniging heeft als doel de buurt
als hoogwaardig en interessant winkel
gebied neer te zetten. Het gezamen
lijk organiseren van evenementen op
het KNSM- en Java-eiland staat daar
bij centraal. Carel hoopt zo de eilan
den nieuw leven in te blazen en meer
publiek over de Verbindingsdam te lok
ken.
Op 15 maart start het Oostveer: de
pont die vanaf het Azartplein recht
streeks naar het Vliegenbos in Noord

vaart. Voor de nieuwe winkeliersvereniging is
dit een mooie eerste aanleiding voor een groot
feest. Maar ook een voorjaarsmarkt, zomer
festival en een evenement waarbij de winkels
zich presenteren op oldtimer pick-uptrucks
zijn ideeën die schreeuwen om uitwerking. De
vereniging gaat zich ook actief opstellen bij de
organisatie van evenementen zoals Sail. Geen
dranghekken meer waardoor de lokale midden
stand onbereikbaar is, maar de stroom bezoe
kers op zo’n manier door de buurt leiden dat de
bewoners er zo min mogelijk last van hebben
en ook de ondernemers niet aan het zicht ont
trokken worden. Er komt een eigen krant in een
grote oplage waarin lokale winkels zich presen
teren en activiteiten aangekondigd worden.

Driemanschap

De komende maand staat in het teken van groei.
Alle ondernemers uit de buurt worden uitgeno
digd zich aan te sluiten. De animo vooraf was
groot, dus Carel verwacht dat alle ondernemers
meedoen. Met de verhuizing van Jerry’s Gym –
nu Fit aan ’t IJ geheten – naar het KNSM-eiland
heeft hij al een enthousiaste partner gevonden
in Jerry Lopies, die ook al jaren actief was in win
keliersvereniging Brazilië. Jerry kan niet wach
ten om de energie die voelbaar in de eilanden
zit meer tot uiting te brengen. ‘Het borrelt, maar
een eiland dat maar aan een kant ontsloten is,
loopt het risico een suburb te worden.’ Hij is
dan ook blij met zijn kersverse voorzitterschap
van de vereniging. Carel neemt zelf het secre
tariaat op zich en als derde bestuurslid hebben
ze een goede gevonden in Diederik Janssen van
de Kompaszaal. Een driemanschap dat borg
staat voor veel reuring in de buurt. Er zijn goede
samenwerkingsverbanden met Ina Pronk, de
verhuurder van Loods 6, en met winkeliers
vereniging Brazilië die het winkelcentrum en
omliggend gebied bedient.
De nieuwe vereniging participeert in het pro
ject Keurmerk Veilig Ondernemen, een inten
sief samenwerkingsverband van het stadsdeel,
politie, brandweer, ondernemersverenigingen,
beheerders en eigenaren in het Oostelijk Haven
gebied. Deze vereniging maakt zich sterk voor
een veilige, aantrekkelijke en nette buurt. Het

bestuur heeft dus ook een signaleringsfunctie
en nauw contact met het Stadsdeel en buurtre
gisseur Désirée Geritz. ‘Buurtbewoners kunnen
bij het bestuur terecht met al hun grieven en
suggesties’, aldus Jerry.

Verbinding

Voor de buurt is de komst van de vereniging
goed nieuws, want het is de laatste jaren erg stil
op de eilanden. ’s Zomers zitten de terrassen vol
en bruist het op straat, maar zodra het mooie
weer voorbij is, lijkt de buurt ondergedompeld
in een algehele winterslaap. De crisis heeft haar
sporen nagelaten en het verloop onder de lokale
middenstand is groot. Veel nieuwkomers redden
het op termijn niet. Het zichtbaar maken van
een onderneming is het grootse probleem. Het
KNSM-eiland loopt dood en de middenstand
moet het dus niet hebben van doorgaand ver
keer, maar van lokale bewoners en publiek dat
gericht de gang over de Verbindingsdam maakt.
Alleen actieve ondernemers die zich goed pre
senteren houden stand. En samen gaat dat een
stuk gemakkelijker dan alleen.
Het standbeeld van de zeegodin Amphitrite
op het Azartplein is het logo van de vereniging.
Zij staat symbool voor de rijke ondernemende
geschiedenis van de eilanden en is een land
mark met een verbindende functie, pal tussen
de twee eilanden.
Voor de buurt is het wachten op het eerste
festijn in maart. Want niet alleen de midden
stand vaart wel bij onderlinge verbinding, ook
de bewoners kunnen een hernieuwde dosis
eilandse saamhorigheid goed gebruiken. t

Meer informatie of aanmelding als lid van de winkeliersvereniging: info@boekhandelvanpampus.nl

www.haakin.nl
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Opbouwwerk
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Kitty Saal en Mandy
van Eijk gaan er eens
goed voor zitten als
gevraagd wordt over
hun werk in de thuiszorg op IJburg te vertellen. Ze zijn er allebei zeer enthousiast
over. Hun stelling: We
lossen de problemen
op en de cliënten zijn
blij. Zij blij, wij blij: het
zit ’m in de glimlach.

is en verschoond moet worden, is het natuur
lijk niet zo dat we hem gewassen in een vuil bed
achterlaten. Dat zou een beetje vreemd zijn.’
Volgens Kitty laat je een volle vuilniszak, nadat
je een wond hebt verzorgd, ook niet staan. Maar
toch, soms wordt dat een beetje uit het oog ver
loren en vindt bijvoorbeeld de familie dat de
thuiszorg dat er wel even bij kan doen. Degene
die verzorgd wordt, heeft sturing over de zorg
die hij ontvangt. Het zorgteam daarentegen
heeft de regie. De doelen die gesteld worden,
gaan dus altijd in overleg.
Het gebeurt wel eens dat de teamleden niet
weten hoe een bepaalde patiënt verzorgd moet
worden, omdat ze die specifieke zorg al lange
tijd niet meer hebben verleend of omdat er
nieuwe hulpmiddelen voor zijn. In dat geval
kunnen ze altijd een beroep doen op het gespe
cialiseerd verpleegkundig team van Amstelring.
Soms is één korte les voldoende, soms worden
ze aan het bed bekwaam gemaakt. Dat komt
echter niet zo heel vaak voor.

TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

Kitty Saal en Mandy van Eijk

Het zit ’m in de glimlach
K
itty Saal en Mandy van Eijk maken deel
uit van een team van acht personen,
zeven vrouwen en een man, dat geza
menlijk het thuiszorgteam van Amstelring op
IJburg vormt. Dit team is volledig zelfsturend,
van de sollicitatieprocedure voor nieuwe mede
werkers tot alles wat nodig is voor een optimale
cliëntenzorg.
Vijf jaar geleden is Amstelring als wijkteam
op IJburg begonnen. Daar beschikt het inmid
dels over een eigen kantoor. Amstelring is
voortgekomen uit Osira. Het betreft een over
koepelend orgaan voor Amsterdam en omstre
ken, bestaande uit veertig wijkteams. Doordat
het allemaal kleine, zelfsturende, wijkgerichte
teams zijn, krijg je steeds dezelfde handen aan
het bed. Zelfs de uitzendkrachten die het team
aanvullen, hebben vaste adressen.

Doordat het allemaal kleine,
zelfsturende, wijkgerichte
teams zijn, krijg je steeds
dezelfde handen aan het bed
Geen babyverzorging

Zeven dagen per week is er bereikbaarheids
zorg van 7 tot 23 uur. Als een cliënt belt, neemt
iemand van het team de telefoon op en regelt
wat er geregeld moet worden. Er komen geen
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tussenschakels aan te pas. Dit is niet specifiek
voor het team van Amstelring: bijna alle thuis
zorgteams doen dit zo.
In het weekend wordt er gewerkt met zogehe
ten looplijsten. Het gebeurt dan wel eens dat een
van de teamleden een cliënt moet helpen die zij
nog niet eerder ontmoet heeft. De verleende
hulp is heel divers en varieert van het aandoen
van steunkousen en het begeleiden van medi
cijngebruik tot wondverzorging van iemand die
net uit het ziekenhuis is.
De jongste cliënt is 21 en de oudste 92. De
meesten zijn echter onder de 75. Dat komt
doordat IJburg een jonge wijk is waardoor veelal
jonge mensen in het cliëntenbestand zitten.
Mandy vertelt dat het team ook graag baby’s of
kinderen zou willen verzorgen, maar dat mag
niet. ‘Als de moeder hulp nodig heeft, mag alleen
zij worden geholpen. De familie of de kraam
hulp moet zich om de baby bekommeren. Het
gebeurt natuurlijk wel eens dat er een schone
luier wordt omgedaan als dat nodig is, maar wij
zijn er niet bevoegd voor.’

Korte lijnen

De zorg is heel wisselend en vaak kortdurend.
Iemand komt uit het ziekenhuis en is geope
reerd. De wondverzorging kan niet zelf worden
gedaan, dus wordt de hulp van de thuiszorg
ingeroepen. Zodra de wond genezen is, is de
zorg afgerond.
Vaak wordt de hulp van de zorg ingeschakeld
door de huisarts die overziet of de cliënt het

al of niet met mantelzorg zelf kan oplossen, of
dat er daadwerkelijk iemand van het zorgteam
nodig is. Kitty: ‘Nog niet zo lang geleden hebben
we iemand verzorgd die twee polsen gebroken
had. Tja, dan kun je niet veel. Dan zijn wij de
aangewezen instelling om te helpen zolang dat
nodig is. Maar het gebeurt ook dat het langdu
rige zorg betreft, zoals bij diabetici of kanker
patiënten. Ondersteuning van de mantelzorg
is dikwijls noodzakelijk, want die is bij ernstig
zieke of stervende mensen vaak heel zwaar. Wij
nemen dan bepaalde taken over. Als je profes
sioneel geschoold bent, gaan sommige dingen
gewoon makkelijker. Bij wondverzorging bij
voorbeeld controleren wij meteen of alle mid
delen die nodig zijn ook door het ziekenhuis zijn
meegegeven. Als dat niet zo is, moet je behoor
lijk improviseren. Meestal kunnen we op korte
termijn alles via de apotheek vrij snel regelen.
Daar hebben wij korte lijnen mee, net als met de
huisarts.’

‘Door de goede zorg ontstaat
er een vertrouwensband. Daar
doe ik het dus allemaal voor’
Glimlach

Om alle cliënten te kunnen helpen fietst het
team heel IJburg rond. Met mooi weer heb je
de leukste baan van de wereld. Met lelijk weer
denk je er misschien toch anders over. Kitty: ‘Je
kunt je afvragen: waarom kies je voor het vak
van verpleegkundige? Omdat je het leuk vindt
om te zorgen en je denkt er nog goed in te zijn
ook, zowel in de technische als de sociale kant.
Gezondheid interesseert me. De drive zit hem
vooral in de beloning door de cliënten. Iemand
is tevreden over wat je doet. Je hebt hem goed
geholpen. Door de goede zorg ontstaat er een
vertrouwensband. Daar doe ik het dus allemaal
voor. Zoals gezegd: het zit ’m in de glimlach.’ t

R

uim zes jaar geleden ging ik met mijn
collega Simone Slotboom als bodyguard
mee naar IJburg om voor de IJopener
straatinterviews af te nemen om te bepalen
hoe leuk IJburg nou was. Nou, niet zo leuk dus.
We spraken alleen volwassenen die klaagden
over de hangjongeren, die ze nota bene zelf op
de wereld hadden gezet, en hangjongeren die
klaagden dat er op IJburg geen reet voor hen te
doen was.
Nu, zes jaar later, is de situatie op IJburg sta
tus quo: IJburg is nog steeds niet af. Ook voor
hangjongeren is er nog steeds geen donder te
doen. Nu pas heeft het stadsdeel een welzijns
organisatie opdracht gegeven ‘een goed plan te
realiseren’. In het openingsartikel van de vorige
IJopener laat onze verslaggever Lida Geers
de programmacoördinator van de opdracht
nemer aan het woord. Om u niet kwijt te raken,
noem ik hem opbouwwerker en vertaal ik wat
hij zei. Meisjes gaan nagels lakken en kleertjes
maken, jongens gaan dj en verslaggever spelen
en krijgen een SRV-kar. Probleem opgelost!
Onzin. Het zijn vooral de grote jongens die
ons hebben aangegeven dat er niets te doen is.
Het spelen van dj kan nergens, want er is geen
horeca voor jongeren. Verslaggever spelen op
IJburg heeft geen zin, want er gebeurt niets.
Het enige zinvolle is die SRV-kar. Die kunnen

ze slopen, maar daar zijn ze snel mee klaar.
Lost het probleem zichzelf niet op als IJburg
klaar is? Komt IJburg ooit af? Nee! Wat ik op
internet las, is dat de centrale stad waar IJburg
onder valt als er écht iets moet gebeuren moge
lijk met minimale middelen iets wil doen. In
ieder geval niets voor hangjongeren. En waar
schijnlijk doet de centrale stad sowieso niets,
want het geld is op.
Doe dus nu écht iets voor hangjongeren! Dat
is ook eerlijk, want voor volwassenen is wél
meer dan genoeg te doen op IJburg: ze kun
nen bijvoorbeeld met hun auto lekker door het
Diemerpark rijden en vervolgens liters rosé
lurken bij de hockeyclub.
Omdat de voorgestelde manier niets oplost,
zit er niets anders op dan dat de hangjonge
ren hun eigen probleem moeten oplossen.
Mijn voorstel is dat ze discotheken en andere
jongerenvoorzieningen gaan bouwen, zodat
ze straks wel degelijk dj kunnen spelen. De
nieuwe voorzieningen trekken nieuwe bewo
ners aan, zodat er weer wat gebeurt op IJburg,
waardoor de hangjongeren ook verslaggever
kunnen spelen. Die voorzieningen bouwen
ze van het bouwmateriaal dat al overal ligt en
anders toch niet wordt gebruikt.
Onder leiding van wie gaan ze bouwen? Het
woord zegt het al: de opbouwwerker!

ADVERTENTIE

Zelfstandig blijven

Op dit moment is het zo dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen en dat zo zelf
standig mogelijk doen. Als het zorgteam wordt
ingeroepen, is dat louter voor zorg van verpleeg
kundige aard. Maar de zorg wordt ook ingezet
op valpreventie en controle op ondervoeding.
Mandy: ‘Wij komen niet om een bed te verscho
nen of om de vuilniszak buiten te zetten, daar
zijn andere diensten voor. Dat wil niet zeggen
dat we dat nooit doen. Als iemand incontinent
IJOPENER
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Nabuurschap in
Amsterdamse stadsdorpen
StadsdorpZuid is het oudste stadsdorp van Amsterdam. Inmiddels is de
stad meer dan vijftien stadsdorpen rijk, waaronder één in het Oostelijk
Havengebied. Maar er zijn meer initiatieven die nabuurschap, een van de
belangrijkste pijlers van het stadsdorp, nastreven.
TEKST: TINEKE KALK

FOTO: OTTO KROL

R

uim anderhalf jaar geleden woonde ik
een lezing bij over het eerste stadsdorp
in Amsterdam, StadsdorpZuid. Het initi
atief, waarbij het eigenlijk gaat om de Apollo- en
Irenebuurt, is ontstaan omdat oudere bewoners
zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis
wilden blijven wonen. En in hun eigen buurt,
hun dorp in de stad.
Het ruim drie jaar geleden opgerichte Stads
dorpZuid is een coöperatie, die inmiddels 360
betalende leden heeft.

De pijlers van StadsdorpZuid

ADVERTENTIES

Heb jij jouw huis al goed verkocht?

www.GoedVerkocht.com

CZAAR PETER ADVOCATUUR
Heeft u vragen op het gebied van familierecht of jeugdrecht? Of wilt u meer weten over zaken die te maken
hebben met het strafrecht of consumentenrecht?
KOM NAAR HET INLOOPSPREEKUUR
VOOR GRATIS JURIDISCH ADVIES
IEDERE DONDERDAG VAN 17.30 tot 18.30 uur

1e Leeghwaterstraat 18
1018 RC Amsterdam
t 020 - 778 79 22 e info@czaarpeteradvocatuur.nl

www.czaarpeteradvocatuur.nl

3KG

WWW.3KG.NL

Voor elke klus in en om ’t huis!
Verbouw Reparatie Onderhoud Renovatie
Badkamers Keukens Centr. Verwarming
Elektra Loodgieterswerk Schilderen
Tuinonderhoud etc.

Guus Donker
T 020 - 600 333 7
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Omdat alle andere stadsdorpen in meerdere of
mindere mate schatplichtig zijn aan Stadsdorp
Zuid ga ik wat uitgebreider op dit initiatief in. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld een jonge buurt
als het Oostelijk Havengebied, waar nog geen
5% boven de 65 is, is in Zuid ruim 33% van de
bevolking ouder dan 65. De meeste leden van de
coöperatie zijn zelfs rond de 70. Dat maakt dat
men actief nadenkt over zorg op maat. Hoewel
het stadsdorp zelf geen thuiszorg levert, kan het
uiteraard wel onderhandelen met thuiszorg
organisaties. Daarnaast initieert het vanuit de
praktijk nieuwe modellen van zorg, bijvoorbeeld
voor licht dementerenden, in de vorm van huis
kamerbijeenkomsten. Zo’n dichtbij-oplossing is
ook voor overbelaste mantelzorgers van groot
belang.
Een tweede pijler is het bemiddelen bij dien
sten van betrouwbare professionele vaklieden.
Daarbij is er een groep die restaurants in de
buurt test zodat de andere leden weten waar ze
lekker en betaalbaar uit eten kunnen gaan of een
goede maaltijd thuisbezorgd kunnen krijgen.
De derde pijler is modern nabuurschap. Vol
gens StadsdorpZuid houdt dit in dat de leden
een beroep op elkaar kunnen doen in tussende-wal-en-het-schip-situaties. Voorwaarde daar
bij is natuurlijk wel dat de leden elkaar kennen.
Het blijkt dat de leden onderlinge contacten
los hiervan ook zeer op prijs stellen. De maan
delijkse borrelbijeenkomsten worden druk
bezocht. In de loop van de tijd is het organi
satiemodel ook wat fijnmaziger geworden. Er
worden bijeenkomsten georganiseerd van bin
nenstraten of blokken huizen die vlak bij elkaar
staan, waardoor directe hulp een kwestie van
even de straat oversteken is.
Niet dat er veel hulp gevraagd wordt. Mensen
zijn erg voorzichtig in het elkaar belasten. Liever

geven ze zelf hulp. Omdat de meeste ouderen
nog zeer vitaal zijn, is er door de leden zelf een
scala van activiteiten ontwikkeld, variërend van
fietstochtjes tot leesgroepen. Op de website van
StadsdorpZuid (www.stadsdorpzuid.nl) is ook
een vraag- en aanbodrubriek te vinden. Daarop
kunnen leden oproepen plaatsen zoals: ‘Wie kan
mij helpen bij het vervoeren van een stoel?’, ‘Wie
kan mijn hond uitlaten?’ of ‘Wie heeft er zin om
mee naar het Rijksmuseum te gaan?’

Mensen zijn erg voorzichtig
in het elkaar belasten. Liever
geven ze zelf hulp
Stadsdorp KNSM

Ook het Oostelijk Havengebied kent een stads
dorp, Stadsdorp KNSM. De zeven initiatiefne
mers komen uit de ‘De Oude Grieken’ aan de
KNSM-laan. Hun initiatief beperkt zich op dit
moment tot deze vier blokken. Eerst maar eens
kijken of het initiatief aanslaat. Als het blijkt te
werken kan er van daaruit verder gekeken wor
den.
Als je de website www.stadsdorpknsm.nl
bekijkt, vallen meteen de verschillen op met
StadsdorpZuid. In dit initiatief ligt de nadruk
weliswaar ook op nabuurschap, ofwel een goede
buur zijn voor elkaar, maar er wordt niet apart
gefocust op ouderen. In plaats van te streven
naar een organisatievorm zoals de coöperatie,
zijn zij ‘gewoon een beweging’.
Twee van de initiatiefnemers, Anneke Oele en
Monique Hollman, vertellen dat ze eerst een
enquête gehouden hebben onder alle bewoners
met daarin vragen als: ‘Voel je ervoor om mee
te doen?’, ‘Wat zou je aan te bieden hebben?’
Daarbij noemden zij onder andere computerles,
boodschappen doen, kinderoppas en taalles.
30% van de bewoners reageerde. Het viel de ini
tiatiefgroep op dat de bewoners behoefte heb
ben aan contacten, ook buiten hun eigen gang
of eigen blok.
Op de eerste bijeenkomst kwamen veertig
bewoners. Een hoge opkomst vinden Anneke en

‘Een goede buur wordt op
prijs gesteld, zolang de afstand
gewaarborgd blijft’
Monique. Er werd in groepjes gepraat over een
aantal thema’s. Monique: ‘Ik zat bij het groepje
dat over de term stadsdorp praatte. Niet ieder
een was gelukkig met deze term. Enkelen kregen
er zelfs de rillingen van omdat het bij hen asso
ciaties opriep met mensen die ongevraagd bij
je binnenlopen. Een goede buur wordt op prijs
gesteld, zolang de afstand gewaarborgd blijft.’
Ook bleek dat er een verschil is in behoefte.
Sommige bewoners zouden elke maand wel een
soort sociëteitsbijeenkomst willen houden, ter
wijl andere afwachtender waren. Monique: ‘Als
organisatiegroep hebben wij trouwens gezegd
dat als bewoners behoefte hebben aan bijvoor
beeld een maandelijkse bijeenkomst, ze die dan
zelf moeten organiseren. Net als bij Stadsdorp
Zuid hebben wij een vraag- en aanbodrubriek.
Hoe die gaat werken is nog spannend. Ga je
alleen kijken als je een vraag hebt, of creëert zo’n
rubriek ook de vraag? Verder willen we op de
website links zetten naar andere activiteiten op
het eiland, van wandelclub tot en met literaire
avonden in boekwinkel Van Pampus.’

Ouderenplatform Bogortuin

In de Bogortuin is in tegenstelling tot het Stads
dorp KNSM wel een bewonersinitiatief dat

Renée Hoogendoorn, Ria Jaarsma, Hanneke Bart,
Pieter van Hoof, Monique Hollman en Anneke Oele
zijn initiatiefnemers van Stadsdorp KNSM.

zich specifiek richt op oudere bewoners, het
Ouderenplatform Bogortuin. Een klein jaar gele
den lanceerde een bewoonster het idee om te
kijken hoe oudere bewoners elkaar in praktische
zin zouden kunnen steunen. Een voorwaarde
daarvoor is dat je elkaar wat beter leert kennen.
Bewoonster Janneke: ‘Bij de eerste bijeenkomst
werd meteen duidelijk dat de meeste aanwezi
gen vanwege bestaande netwerken niet direct
behoefte hadden aan louter sociale contacten.
Wel bleek men aangenaam verrast dat er op een
steenworp afstand veel leuke leeftijdgenoten te
vinden zijn.’ Een systematische wervingspoging
in het hele flatgebouw heeft het Ouderenplat
form nog niet gedaan. Het is tot nu toe vooral
via-via gegaan.
Eén keer in de drie maanden worden er infor
mele bijeenkomsten georganiseerd. De opkomst
is tussen de vijftien en twintig personen. Tijdens
die bijeenkomsten zijn onder andere de vol
gende ideeën langsgekomen: een soort data
base van vaardigheden, knowhow en handige
tips; een aanbod om computerhulp te geven;
een gezamenlijke boekenkast (van overtollige
boeken) en een leeshoek in de gezamenlijke

hal bij het terras. Al deze en andere suggesties
moeten nog uitgewerkt worden. Wel dient café
De Zuid al eenmaal per maand als vrijblijvend
ontmoetingspunt. Hoewel er ook gedacht wordt
aan een eigen website blijkt dat men fysiek con
tact het belangrijkst vindt.

Tijd voor een overkoepelende website?

In het bovenstaande stuk heb ik twee do-ityourself-initiatieven in het Oostelijk Havenge
bied besproken, namelijk het Stadsdorp KNSM
en het ouderenplatform Bogortuin. Er zijn
echter nog veel meer initiatieven in dit gebied.
Lokaal is in en bewoners zijn weer op zoek naar
verbinding. Maar hoe kom je er als bewoner van
het Oostelijk Havengebied achter wat er alle
maal in jouw buurt gebeurt? Zou het niet han
diger zijn als er een overkoepelende site kwam
waarop alle activiteiten komen te staan die in dit
gebied ontplooid worden? Want dat het in het
Oostelijk Havengebied bruist, staat voor mij als
een paal boven het IJwater. t

ADVERTENTIE

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

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

www.gentleman.nl
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INGEZONDEN

From Italy with love?
TEKST: ANNEMARIE GOVERS-SCHOTTEN

G

isteren had ik een leuke zitting. Of wel
beschouwd eigenlijk diep triest, want
voor cliënten is het meestal minder
leuk. Een ruziënde VvE. Helaas een veel voor
komend fenomeen.
Het verhaal is als volgt. De VvE bestaat uit vier
appartementsrechten. De eigenaressen van
appartement één, een oudere Italiaanse dame
met een zeer fanatieke dochter, wonen in Rome
en komen nooit naar de VvE-vergadering. Wat
zij wel al jaren lang doen is de VvE bestoken
met meterslange brieven in gebroken Engels
en gedeeltelijk Italiaans. Daarin beklagen zij
zich over van alles en nog wat en zich beroepen
op Italiaanse wetgeving. De VvE nam deze brie
ven altijd voor kennisgeving aan, deed ook wat
zij kon als de klachten redelijk waren, totdat
de dames opeens hun niet geringe jaarlijkse
bijdrage weigerden te betalen. 2011, 2012 en
2013 waren niet betaald ondanks dat de VvEvergadering keurig ieder jaar bij rechtsgeldig
besluit de exploitatierekening en de begro
ting had vastgesteld. De dames betwistten
deze exploitatierekeningen en begrotingen.
Zij beriepen zich op opschorting van hun jaar
lijkse bijdrage in de VvE-kosten, omdat zij tot
verrekening van een aantal door hen gemaakte
kosten wensten over te gaan. Kosten die zij ove
rigens nooit met facturen hadden onderbouwd
ondanks dat daar door de VvE meerdere malen
om was gevraagd.
Aangezien de dames weigerachtig bleven
en de bodem van de VvE-pot in zicht kwam,
werd mijn hulp ingeschakeld. Mij werd een lij
vig dossier overhandigd waaruit bleek dat de
dames inmiddels al vijf advocaten hadden ver
sleten. Ook bleek hieruit dat zij zich door meer
dere VvE-specialisten hadden laten vertegen
woordigen maar dat ook deze om de haverklap
wisselden. Als mensen veel wisselen van advo
caat is dat over het algemeen geen goed teken.
Het duidt er meestal op dat mensen moeilijk
andere mensen kunnen vertrouwen en net zo
lang zoeken tot zij een professional vinden die
precies doet wat de cliënt zegt en hen niet van
professioneel commentaar voorziet…

ADVERTENTIE
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Juridisch bleek het allemaal eenvoudig in
elkaar te zitten. Als je het niet eens bent met
een besluit van de VvE moet je binnen een
maand naar de Kantonrechter stappen om
dat besluit aan te vechten. Doe je dat niet dan
is het besluit niet meer aan te vechten en zal
je een ander besluit moeten uitlokken om dit
alsnog te kunnen doen. Dit hadden de dames
en de vijf advocaten de afgelopen jaren vreemd
genoeg nooit gedaan. Daarmee stond voor de
VvE vast dat de dames moesten betalen en dat
een juridische procedure een grote kans van
slagen had.
De dagvaarding werd dan ook door mij gereed
gemaakt. Advocaat nummer zes meldde zich,
helaas ook weer iemand die totaal aan de bij
zondere rechtsgang bij de kantonrechter voor
bijging en dit dus ook keurig door de kanton
rechter ingepeperd kreeg toen hij zich beriep
op opschorting en verrekening.
Moraal van het verhaal? Voor VvE’s – en ook
voor leden die zich in een VvE willen laten ver
tegenwoordigen omdat zij niet in staat zijn
deel te nemen aan de vergadering – is het aan
te raden een goede VvE-beheerder in de arm te
nemen. Die zorgt ervoor dat besluiten op een
rechtsgeldige wijze worden genomen. Dit kan
VvE’s een hoop ellende en juridisch kosten
besparen als het ooit mis mocht gaan.
Uitspraak over vier weken.

Annemarie GoversSchotten is advocaat bij
Amstel Advocaten.

Nieuwe
tijd is echt
aangebroken
Wat brengt 35 twintigers,
waaronder een jurist uit
Leiden, op een donkere
regenachtige avond naar
een industrieel gebouw aan
de rand van Amsterdam? In
het antwoord op deze vraag
komt de Nieuwe Tijd samen.

Wie zijn die starters? ‘Meestal pas afgestudeer
den op HBO- of WO-niveau van rond de 25 jaar.’
Hoe kom je de initiatiefnemers van buurtpro
jecten tegen? ‘Allereerst gaan we in gesprek met
de mensen die al actief bezig zijn met een pro
ject of initiatief voor hun wijk. Iedere wijk heeft
bewoners en netwerken die zich inzetten voor
hun leefomgeving. Deze mensen kennen weer
andere bewoners die ook iets zouden willen
doen of ergens bij betrokken willen zijn. Daar
naast gaan we in gesprek met zo veel mogelijk
andere wijkbewoners.’

TEKST: RONALD BOONSTRA
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN RONALD BOONSTRA

W

ie pas is afgestudeerd zou graag een
mooie en leuke vaste betrekking
hebben, ervaring opdoen, en het
professionele netwerk uitbreiden. De Nieuwe
Tijd zegt: oei, probleem.
Anderzijds: bewoners willen invloed op hun
eigen leefomgeving kunnen uitoefenen en in
hun buurt initiatieven ontplooien. Graag doen
zij dit met steun van de stadsdeelraad, gemeente
of landelijke overheid. Na het indienen van een
aanvraag hopen zij te worden voorzien van sub
sidie, hulp en informatie. Maar ook die tijd is
voorbij.
Manon Becher heeft internationale ervaring
op het gebied van bewonersgestuurde stadsont
wikkeling. Zij kwam op het idee om deze starters
op de arbeidsmarkt en bewonersinitiatieven
samen te brengen in Starters4communities. Het
gaat daarbij niet om zomaar samenbrengen.
Na inventarisering van de buurtinitiatieven
wordt voor de ingeschreven starters en een of
meer initiatiefnemers uit de wijk een praktijkge
richt trainingsprogramma opgesteld, bestaande
uit een serie workshops die worden gegeven
door externe professionals.
Tijdens deze workshops leren de starters en de
initiatiefnemers hoe ze het buurtproject profes
sioneel – dat wil zeggen als sociaal ondernemer
– kunnen aanpakken. Zij leren hier fondsen te
werven, hun verhaal goed over het voetlicht te
brengen en een businessplan te maken, met als
doel hun project te ‘verkopen’.
Na een aantal maanden kan het initiatief wor
den losgelaten door starters4communities. Het
programma wordt afgesloten met presentaties.
De starters hebben dan ervaring en energie
opgedaan in de vorm van kansen, hun netwerk is
uitgebreid en ze weten iets over (sociaal) onder

Hoe breng je starters en buurtbewoners
samen? ‘Wij organiseren bijeenkomsten waarin
de initiatiefnemers hun projecten en plannen
presenteren. Het publiek bestaat uit de starters
die zich hebben gemeld en uit de mensen van
starters4communities.’

Sophie Kiesouw is socioloog, coördinator en
facilitator bij Starters4communities
nemen. Aan de andere kant is het buurtinitiatief
op weg om een vervolg te krijgen dat meer infra
structuur heeft en minder afhankelijk is van de
energie van enkele vrijwilligers. Een bijkomend
aspect van de projecten is dat er een kruisbe
stuiving plaatsvindt tussen de generaties.
Ik ontmoet Sophie Kiesouw bij een Startersbij
eenkomst in het Cruquiusgilde aan de Cruquius
weg. Sophie is socioloog, coördinator en facilita
tor bij Starters4communities.
Wanneer ging jullie eerste project van start?
‘Afgelopen september. Er zijn zeven projecten
tot dusver. We hebben al een aantal projecten
losgelaten. Die gaan op eigen kracht verder,
soms nog met assistentie van een aantal star
ters. Loods 131 gaat bijvoorbeeld over meubels
leren maken en verkopen, een workshop voor
jongeren zonder startkwalificatie. We hebben
een cultureel caféproject, de Indische Buurt
balie enzovoort. Op onze website en in onze
nieuwsbrief vind je een beschrijving van alle
projecten tot nu toe. Momenteel werken we aan
een evaluatieverslag.’

Jullie leren de starters en initiatiefnemers hoe
je de financiering van een wijkinitiatief rond
kan krijgen zonder volledig afhankelijk te zijn
van subsidies. Lukt dat? ‘Ja, maar het is zeker
een uitdaging. Tijdens het programma leren de
starters en initiatiefnemers op een andere wijze
te kijken naar de financiering van wijkprojec
ten. Zo volgen zij bijvoorbeeld een workshop
over het businessmodel Canvas. Tijdens deze
workshop wordt gekeken wat voor soort ver
dienmodellen er mogelijk zijn voor het project,
om in ieder geval genoeg inkomsten te genere
ren om alle kosten te dekken. Als je een dienst
‘gratis’ wilt aanbieden, moet er altijd een andere
betalende klantengroep bij worden betrokken.
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld marketing, sales, crowdfunding en
fondsenwerven.’
Hoe wordt starters4communities gefinan
cierd? ‘De starters leggen zich vast voor twee
dagen in de week, voor drie tot vier maanden.
Ze betalen zelf een kleine bijdrage en de rest van
de programmakosten halen we op door middel
van crowdfunding. Ze volgen een paar work
shops hierover, we maken een crowdfunding
video en samen voeren we een maand lang cam
pagne. De meeste donaties komen van mensen

uit eigen netwerken en uit de buurt. Voor iedere
donatie bieden de starters een beloning. Tijdens
de vorige campagne hadden we een diverse
selectie aan beloningen, zoals theaterkaart
jes, urban gardening workshops, ontwerp van
visitekaartjes, een boottocht door Amsterdam
en nog veel meer. Het leuke aan crowdfunding
is dat de starters meteen ondernemend leren
te denken: wat heb ik zelf te bieden, wie heb ik
in mijn netwerken, hoe krijg ik mensen mee en
voornamelijk ‘durf te vragen’! Voor het aanko
mende programma in Amsterdam Oost hebben
we via het Cruquiusgilde, waarmee we een part
nership hebben, een subsidie van achtduizend
euro gekregen vanuit de gemeente.’

‘We bieden je in die zin geen vis
om te eten, maar een hengel
plus gebruiksaanwijzing’
Wat gebeurt er met dat geld? ‘Daarvan worden
de buurtprojecten niet gefinancierd, om maar
direct een misverstand uit de weg te ruimen.
Van dit geld worden alle lopende kosten betaald
die gedurende het traject gemaakt worden.
Denk aan de huur van locaties, coördinatiekos
ten, catering, financiering van de workshops
enzovoort. Het programma bestaat uit negen
tien workshops en bijeenkomsten, daar is geld
voor nodig. Je kunt dus niet bij ons terecht als
je alleen je project gefinancierd wilt hebben. We
bieden je in die zin geen vis om te eten, maar
een hengel plus gebruiksaanwijzing, aansporing
en de goede visplekjes. En dat geldt voor zowel
de starters als voor de buurtinitiatiefnemers.’
What’s next? ‘We gaan projecten inventariseren
en initiëren in de Architectenbuurt, bij de Cru
quiusweg.’ t

www.starters4communities.nl
IJOPENER
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Behalve op de verhoogde
spoorlijn van het Centraal
Station naar het Amstel
station zijn er geen spoorrails meer te vinden in het
Oostelijk Havengebied.
Dat is wel eens anders
geweest.
TEKST EN KAARTJES: GUUS DE MOL
FOTO: ARCHIEF MODELSPOORWEGEN

De spoorwegen in het
Oostelijk Havengebied

D

e ontwikkeling van de spoorwe
gen in het Oostelijk Havengebied
begon rond 1875 met de aanleg van
de Oosterspoorweg, de railverbinding tus
sen Amsterdam en Amersfoort. Deze lijn liep
dwars door de Rietlanden, het buitendijkse
gebied dat toen nog het domein was van boe
ren en tuinders. De havenactiviteiten namen
in die jaren spectaculair toe. De nieuwe weg
naar zee via het Noordzeekanaal was voltooid
en de behoefte aan goedkoop transport van
de over zee aangevoerde goederen naar het
achterland nam toe. De spoorwegen zouden
hier voor een groot deel in kunnen voorzien.
Amsterdam had toen al twee spoorwegver
bindingen: de eerste naar Haarlem en Lei
den met een station aan de westkant van de
stad, de tweede richting Utrecht vanaf het
Weesperpoortstation.

Spoorwegbassin

Er bestond echter nog geen verbinding met
de havens die rond die tijd in het IJ werden
aangelegd. Het Oosterspoor voorzag daarin.
Gelijk met de aanleg van deze spoorlijn groef
men het eerste havenbassin in de Rietlanden,
het Spoorwegbassin.
Behalve de spoorlijn zelf moest er ook
een hele infrastructuur omheen komen. De
stoomtreinen vergden onderhoud en moes
ten gerepareerd en gerangeerd worden. Er
waren kolen nodig als brandstof en waterre
servoirs om de boilers te vullen. Men begon
met de aanleg van rangeerterreinen met veel
sporen om de goederenwagons te parkeren
en de transporten te kunnen samenstellen
voor een reis.
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Om de locomotieven onder te brengen
bouwde men een halfronde loods waar de
gevaartes via een draaischijf in konden wor
den gereden. Deze loods stond ongeveer
op de plek waar we nu de Piet Heintunnel
uitrijden, op het kruispunt met de Panama
laan. Al na een paar jaar bleek de loods te
klein en werd de halfronde vorm uitgebreid
tot een volledige cirkel. Om de treinen van
spoor te laten veranderen waren tientallen
wissels nodig die werden gestuurd vanuit
wisselstations in verhoogde uitkijkposten.
Daar werden ook de vele seinen bediend die
voor veiligheid en duidelijkheid moesten
zorgen. Bij het Spoorwegbassin kwam een
administratiegebouw om dit alles te kunnen
beheren. En overal kwamen er spoorrails, bij
elkaar vele kilometers lang.

Woonbestemming

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de haven
weer tot leven. Alleen verplaatste het zwaar
tepunt van de activiteiten zich naar de west
kant van de stad. Geleidelijk raakten de
havens in oost in onbruik. Bovendien werd
het wegtransport belangrijker. Dit ging ten
koste van het railvervoer. Er reden steeds
minder treinen, de locomotievenloods werd
overbodig en de eerste sporen werden ver

Spectaculair

De ontwikkeling van de haven was aan het
eind van de negentiende eeuw spectaculair.
De aanleg van het Merwedekanaal, de bouw
van het Nieuwe Handelsentrepot, het graven
van de daarbij behorende Entrepothaven,
de bouw van havenloodsen langs de nieuwe
kades: alles droeg bij aan een uitbreiding
van het spoorwegnet in dit gebied. Want
naast de binnenvaart waren de spoorwegen
onmisbaar geworden voor het binnenlandse
transport. Er ontstond zelfs een tekort aan
rangeermogelijkheden. Dit loste men op met
de aanleg van een groot rangeerterrein in de
Watergraafsmeer. Die ontwikkeling ging door
tot de depressie in de jaren dertig. Toen kwam
de economie tot stilstand. Intussen waren de
Rietlanden en de havens helemaal bedekt
met rails en de daarbij behorende infrastruc
tuur.

wijderd. Na het vertrek van de grote scheep
vaartmaatschappijen en de ontmanteling
van het Gemeentelijk Handelsentrepot viel
het doek voor de spoorwegen. In de havens
had het personenvervoer per trein nooit een
rol gespeeld en goederen werden er niet meer
aangevoerd. Als laatste sloot een overslagbe
drijf van ertsen op Sporenburg zijn poorten
en daarmee verdwenen de laatste goederen
wagons uit het gebied. De rails volgden een
aantal jaren later toen het hele gebied op de
schop ging en een woonbestemming kreeg.
Midden jaren negentig was het zo ver: in het
hele Oostelijke Havengebied was geen meter
spoorrail meer te vinden. Behalve dan daar
waar het begon, op het Oosterspoor.

Jochem de eierman
TEKST: TINEKE KALK

O

orspronkelijk komt Jochem,
inmiddels 75 jaar, uit Dren
the. Zijn vader had samen
met zijn oom een schip waarmee hij tijdens
de mobilisatie aardappelen naar Amsterdam
vervoerde. Daar bleek dat zijn vader niet alleen
aan de slag kon – hij had gouden handen – maar
dat hij ook een mooie grote woning in de Indische
Buurt kon krijgen. Het schip werd verkocht. En zo
kwam Jochem in een totaal andere wereld terecht. Er
viel in dit deel van Amsterdam heel wat te beleven voor
een jongen. Na schooltijd zwierf hij bij de haven rond.
Langs de kades stonden lege honingvaten. Als hij aan de
Oostelijke Handelskade denkt, proeft hij nog de honing
die hij en zijn vriendjes uit die vaten schraapten.

Spoorweghuisjes

Evenals zijn vader kon Jochem alles met zijn handen. Hij
kwam in dienst van een bedrijf dat voor de spoorwegen
werkte. Op een dag, 28 jaar geleden, kwam hij in contact met
een Turkse familie die in een van de spoorweghuisjes woonde
aan wat nu de Panamalaan heet. Die mensen wilden wel met
hem ruilen als hij er vijfduizend gulden bijlegde. De huisjes
zijn in 1933 gebouwd. Aan de binnenkant was sinds die tijd
niet veel veranderd. Maar Jochem wilde het huisje dolgraag
hebben vanwege het stukje land dat hij erbij kon pachten. Zijn
moeder was van boerenkomaf. Misschien dat hij daarom iets
heeft met grond en het verbouwen van groente en het hou
den van dieren.
Hij kluste twee jaar om het huisje naar zijn zin te maken.
Van het landje verwijderde hij acht containers vuil. De
moestuin heeft hij inmiddels niet meer. Vroeger had hij
vier monden te voeden, nu is hij alleen. Als je tenminste
de vier geitjes, veertig kippen – Barnevelders en Leg
horns – veertien witte postduiven, het Welsh paardje,
de hond, het konijn en de dertig parkieten niet
meetelt.

Gemis

Voor Jochem had het allemaal niet hoe
ven te veranderen. Het rangeer
gebied lag vol rails waarover
je net als bij tramrails

FOTO: KEES HOOGEVEEN

behoorlijk
kon
uitglijden
als
het glad was. Toch hadden ze van
hem mogen blijven, net als het gezel
lige koffiehuis aan de overkant, altijd vol
werklieden. En dan de Veemarkt, het enige
stukje in de buurt waar in die tijd ook enkele
mensen woonden en dat toch uniek was met zijn
slachterijen en vleesverwerkende industrieën. Hij
mist de blauwpijpers van scheepvaartmaatschappij
De Oceaan en de paarden van Van Gend en Loos, die
iets verderop stonden. Ja, hij mist zelfs de spectaculaire
rookpluimen die opstegen uit de richting van de IJhaven
als er weer eens een pakhuis in brand stond. Eén keer
heeft het een week geduurd voordat de brand geblust was.
Van dat pakhuis bleef niets over.

Drieduizend handtekeningen

De spoorwegen willen het stukje grond waarop de huisjes
staan graag ruilen voor een ander stuk grond. Daarom heb
ben zij Jochem geld geboden om weg te gaan. Maar dat wil hij
niet. Al kon hij wel huilen toen die Funenkolos verrees. Ja, hij
weet het, binnen ziet het er best mooi uit. Klanten van hem
zijn ernaartoe verhuisd, hij bracht altijd eieren bij dit oudere
echtpaar. Een paar jaar gelden zag het er serieus naar uit dat hij
moest verhuizen. Mensen uit de buurt hebben toen driedui
zend handtekeningen opgehaald om te protesteren.
Jochem heeft niet alleen veel vaste klanten die hun eieren
bij hem kopen. Moeders met kinderen vinden al die dieren
leuk. Alleen verbaast Jochem zich soms wel, als mensen zijn
paardje beschimmeld brood voeren.
Wat vroeger nooit gebeurde maar nu wel, is dat mensen ’s
nachts hun konijnen, katten of honden over de schutting
gooien. Een keer blafte ’s nachts de hond en ging Jochem
eruit. Hij hoorde wat geknor en het bleek warempel een
klein biggetje te zijn. Toen dat dier groter en brutaler
werd en in de poten van zijn paardje ging bijten,
heeft Jochem er een ander thuis voor gezocht.
Van de treinen die pal achter zijn huis rijden,
heeft hij geen last. Het is een vertrouwd
geluid. Als Jochem zijn ogen dichtdoet
en de geur van mest opsnuift, lijkt
het soms net of de tijd heeft
stilgestaan.
IJOPENER
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BOEKEN
Montaigne is springlevend

Socrates aan het IJ

‘Omdat hij het was, omdat ik het was’ is een van de mooiste zinnen
uit de filosofische literatuur. De Franse filosoof Michel de Montaigne
schreef de zin in zijn beroemde essay Over Vriendschap.

Geluk in de Boekwinkel: onder die titel organiseren
Renate Schepen en Jaap Vriend een serie van drie
workshops. Daarbij speelt de Socratische dialoog een
belangrijke rol. Over hoe filosofie je leven kan verrijken
gaat dit interview met Renate Schepen.

TEKST: JAAP VRIEND

TEKST: TINEKE KALK

INGEZONDEN

M

ontaigne is de pionier en uitvinder
van het essay dat letterlijk betekent:
ik probeer. Dat combineerde hij met
zijn motto Que sais-je, wat weet ik? In zijn schrij
ven doet hij iets revolutionairs, hij probeert het
leven en de mens te bestuderen door zichzelf te
onderzoeken aan de hand van alles wat hij weet,
voelt en meemaakt.
Geboren in de zestiende eeuw bestormt de eru
diete edelman op jonge leeftijd de maatschap
pelijke ladder in Bordeaux. Hij is daar rechter
en burgemeester, tot hij plots als 38-jarige ver
andert van vak: hij wordt schrijver. Teruggetrok
ken op de torenkamer van zijn kasteel begint hij
zijn werk. Hij heeft het daarin niet alleen open
en bloot over thema’s als luiheid en liefde, maar
ook over seks en de misstanden in kolonies. Zijn
essay over vriendschap is een van de indruk
wekkendste.
Eerst stelt hij dat de vier klassieke relatietypen,
de natuurlijke (familie), de sociale, de gastge
vende en de geslachtelijke niet te vergelijken zijn
met vriendschap. Montaigne zegt dat vriend
schap echt uit vrije wil tot stand moet komen en
hoe fijn het ook kan zijn: je familie kies je niet.
Over de sociale vriendschappen, die je vandaag
de dag misschien met de facebook-vrienden
kunt vergelijken, of met het verschijnsel dat we
iedereen bijna een vriend noemen in plaats van,
zoals vroeger, kennissen (ik spreek zelf liever
over vrennissen), zegt Montaigne ietwat kort
door de bocht: ‘Deze bindingen zijn niet hecht
genoeg.’
In de gastgevende vriendschap is teveel sprake
van een afhankelijkheidsrelatie. Daarom moet
je gasten ook niet te lang over de vloer heb

ben, immers: bezoek en verse vis blijven slechts
drie dagen fris. Tot slot zegt Montaigne over de
(geslachtelijke) vriendschap: ‘Zodra de liefde
binnen de grenzen van de vriendschap komt,
verflauwt ze en verliest haar kracht.’ Herken
baar? Wie kent niet die door liefde verloren
vriendschap of de gast die te lang blijft?

Een echte vriend

Wat ziet Montaigne dan als een echte vriend?
‘In de vriendschap waarvan ik spreek, vermen
gen en versmelten beide geesten zich tot een
zo allesomvattend samengaan, dat ze de naad
die hen verbindt, doet verdwijnen en niet meer
terugvinden.’ Dit soort vriendschappen waren
volgens hem uiterst zeldzaam, hoewel hij wel
overdrijft als hij zegt dat het veel is als het lot dat

eens in de drie eeuwen tot stand brengt. Mon
taigne prijst zichzelf gelukkig dat hij dat heeft
meegemaakt.
De vriend van zijn leven is Etienne de la Boé
tie die hij slechts vier jaar kent, omdat deze jong
sterft. Hun band beschrijft Montaigne als ‘vol
maakt en totaal: omdat hij het was; omdat ik het
was’. Teruggetrokken in zijn torenkamer treurt
hij om zijn vriend: ‘Ik mis hem bij alles wat ik
doe of denk, zoals hij ook mij gemist zou heb
ben.’
Het weerhoudt hem niet om zijn essays te
schrijven, die nu eeuwen later nog steeds leer
zaam en vermakelijk zijn voor iedereen die
bewust wil nadenken over het leven en zijn
geluk wil vergroten. Bovendien heeft hij veel
navolging gekregen en is het essay tegenwoor
dig een beproefde vorm van schrijven.
Bij elk onderwerp dat Montaigne beschrijft,
geeft hij door zijn wijsheid en ervaringen, zoals
met De la Boétie, een onmetelijke diepe kijk in
het leven. Sympathiek is dat hij zichzelf hierbij
niet spaart en zo al zijn zwakheden (en dus van
de mens) feilloos bloot legt, omdat hij het was.

Over Vriendschap
Michel de Montaigne
ISBN 97890 8506 7566
Uitgeverij Boom, Amsterdam 2009
€ 9,95
Jaap Vriend is trainer en initiatiefnemer van
Geluk voor Beginners (www.gelukvoorbeginners.
nl). Voor dit laatste is hij op zoek naar Oude Wijsheid, voor Nieuw Geluk. Wat kunnen we vandaag
de dag nog opsteken van denkers als Montaigne?
Jaap Vriend schreef er een e-book over, gratis te
downloaden op zijn site.

FOTO: KEES HOOGEVEEN

R

enate Schepen is filosoof, afgestudeerd in
praktische en ethische filosofie. Renate:
‘Ik heb veel gereisd en heb mij verdiept
in Afrikaanse, Chinese en Indiase filosofie. Wijs
heid is niet alleen in het Westen te vinden.’
Waarom de Socratische dialoog? ‘Je ziet vaak
dat mensen erop uit zijn om elkaar te overtui
gen. Bij de Socratische dialoog gaat het erom
dat je naar elkaar luistert en niet van tevoren
bedacht hebt wat je uit het gesprek wilt halen.
Als mensen nadenken over het leven, over wat
voor hen geluk is, werken open vragen
beter dan gesloten vragen. Door deze
methode word je je er ook bewust van
hoe vaak je je vragen al inkleurt. De
Socratische methode gaat ervan uit
dat kennis al in iedereen zelf aanwe
zig is en dat je door de juiste vragen te
stellen deze kennis naar boven kunt
halen. Hierbij zijn persoonlijke ervarin
gen belangrijk. Omdat de Socratische
methode niets met kennis in de zin van
scholing te maken heeft, ben je allemaal
aan elkaar gelijkwaardig. ‘

en de elementen die daarbij essentieel blijken.
Na de pauze, we bevinden ons tenslotte niet
voor niets in een boekwinkel, haalt Jaap de gese
lecteerde boeken uit de kast. Hij is degene die dit
gedeelte van de avond voor zijn rekening neemt.
Hij laat zien wat wetenschappers, schrijvers en

‘Je af en toe ongelukkig voelen
hoort bij het leven. Wij zijn
geen geluksmissionarissen.’

ban van de kloktijd. Zelfs als we niet werken. In
Afrika gaan ze heel anders om met tijd. Daar ver
trekt de bus niet om zo en zo laat, maar als hij
vol is, als het moment daar is.
Hierdoor ging ik zelf nadenken over die twee
manieren van tijd beleven. Ik vroeg mij af
waarom ik in mijn vrije tijd nog steeds zo gecon
centreerd op die kloktijd was. Zou ik niet geluk
kiger worden als ik op dat soort momenten wat
meer in het moment zou leven? Trouwens, om
misverstanden te vermijden: je af en toe onge
lukkig voelen hoort bij het leven. Wij zijn geen
geluksmissionarissen!’
Wat is het thema van de nieuwe cur
sus? ‘We gaan de relatie onderzoeken
tussen geluk en hoe wij hier in de stad
Amsterdam samenleven. In drie avon
den behandelen wij de thema’s geluk
& samen in de stad, geluk & houding,
en geluk & je thuisvoelen. Uit de eer
ste serie kwam naar voren dat heel
veel gelukservaringen met anderen te
maken hebben.’

Waarom is filosofie in? ‘Ik denk dat
mensen behoefte hebben aan bezin
Hoe verloopt zo’n cursus? ‘Misschien
ning. Vroeger vond je dat in de kerk, nu
is het goed eerst te vertellen hoe het er
wordt naar nieuwe manieren gezocht.
op die avonden concreet aan toegaat.
Samen, want dat is een diepe wens
De groep bestaat uit ten hoogste twaalf
De Socratische workshops worden geleid door Jaap Vriend en Renate Schepen
van mensen. Juist in de grote stad is er
mensen. We beginnen met een Socrati
weer behoefte om je te verbinden met je buurt,
sche dialoog, waarbij we allemaal een persoon
filosofen over het onderwerp gezegd hebben en
met je omgeving!’ t
lijke ervaring vertellen naar aanleiding van het
ook dat geeft weer stof tot gesprek.
thema. Daarna kiezen we samen een van die
In de voorgaande cursus hebben we het gehad
ervaringen uit. Door de vragen die iedereen stelt
over geluk & vriendschap en over geluk & tijd.
Eerstvolgende serie workshops:
en het antwoord dat men geeft, word je je er
Bij dit laatste kwamen we op het verschil tus
19 februari, 12 maart en 16 april
vaak bewust van dat er verschillende manieren
sen kloktijd en concrete tijd. Sinds de indus
Opgeven: tel. 419 30 23
zijn om naar bijvoorbeeld vriendschap te kijken
triële revolutie zijn wij hier in het Westen in de
of info@boekhandelvanpampus.nl
ADVERTENTIES

ADVERTENTIES

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

BOEKHANDEL

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

Wie echt luistert, ontdekt meer!
Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar
psychiatrische klachten heeft zij weinig vrienden om zich heen. Hierdoor
komt zij nauwelijks nog de deur uit. Ze zou het heerlijk vinden om weer
eens een wandeling te maken of naar een goed restaurant te gaan.
Ga jij samen met Hanneke op pad?
De Regenboog Groep heeft naast Hanneke nog vele andere kwetsbare
Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger
en vecht met ons mee tegen eenzaamheid. Mail naar:
vrijwilligerswerk@deregenboog.org of meld je aan via www.deregenboog.org

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

www.sensoor.nl/amsterdam

Nieuw filiaal voor kinderboeken: De Beestenwinkel, IJburglaan 559
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Draaikolk wordt vaasvorm
Lida Geers is keramist, glaskunstenaar en zilversmid. Ze houdt van het
ambachtelijke van de materialen. De ideeën die overal vandaan komen,
van de tv tot de natuur tot toevalligheden op straat, kan ze erin kwijt. Al
jaren interviewt ze voor IJopener collega-kunstenaars. Hoogste tijd haar
eens te interviewen en een kijkje te nemen in haar kunstkeuken.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

B
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ij Lida thuis staat veel van haar werk. In
de vensterbank een aantal glazen scha
len en her en der keramiek. Wat meteen
opvalt is de uitgesproken vrouwelijkheid van
het werk, al is dat niet per se waar ze op uit is.
Het keramiek bestaat uit veel vaasvormen, met
verschillende kleuren glazuur. Meestal is de bin
nenkant heel verschillend van de buitenkant.
Een groepje vazen met een felle oranje bin
nenkant staat mooi in de zon. Lida vertelt hoe
ze tot het beeld is gekomen: ‘Dingen die me
opvallen, blijven ergens in mijn hoofd hangen.
Op een gegeven moment, als ik aan het werk
ga, komen ze uit mijn geheugen tevoorschijn en
vertaal ik ze in een beeld. Familie komt voort uit
een groepje wilgen dat ik zag staan. Waar ik van
houd, is de kwetsbaarheid van het materiaal,
en de openheid. Het heeft een binnen- en een
buitenkant, en door die verschillend te glazuren
en zichtbaar te maken, doe ik het materiaal eer
aan. Er mag ook best een scheurtje in een beeld
zitten.’

ADVERTENTIE

Voor de mooiste kado’s
met een persoonlijk tintje
je foto op
hoes voor
iPhone,
iPad,
Galaxy, etc
sieraden
met je eigen
foto’s

Verrassing

De vorm komt al doende tot stand, en tijdens het
werken weet Lida lange tijd niet wat het uitein
delijk wordt. Het weten zit als het ware in haar
handen, niet in haar hoofd. Uit haar handen en
de klei ontstaat de vorm bijna vanzelf.
Een heel ander deel van het proces vormt
het glazuur. Dat gaat namelijk helemaal niet al
doende en ook niet vanzelf. ‘Voor het werk de
oven in gaat, moet je keuzes maken over de kleur
en de nuances. Heel veel proefjes gaan vooraf
aan de eigenlijke keuze. En hoe lang je het ook al
doet, wat er uiteindelijk uit de oven komt, blijft
een verrassing. Alle glazuren zijn nagenoeg wit
voordat ze gebakken zijn. Ze krijgen hun kleur
onder invloed van het soort klei, het soort oven
en de temperatuur. En, heel belangrijk, het roe
ren van het glazuur: als je dat niet goed doet,
zakt alle oxide, dat de kleur geeft, naar
de bodem en raakt de kleur heel slecht
verdeeld.’
Wat het spannend maakt, is de onom
keerbaarheid van het bakken en glazu
ren. Soms zit de kleur zo ver af van wat
ze in gedachten had dat Lida wel even
moet slikken. Maar sommige van die
mislukkingen zijn in de loop der tijd
alsnog lievelingen geworden.

Vette klei en sintels

15 soorten
bekers met
65 diverse
ontwerpen

Lida ging al jong aan de slag met knut
selen en was er heel serieus in. Wat mee
hielp was dat ze thuis de ruimte kreeg
om te experimenteren. Veel mocht, als
het ’s avonds maar weer werd opge
ruimd. Ze woonde destijds aan de Eras
musgracht, waar volop werd gebouwd
en waar nogal wat grond braak lag.
Op een dag vond ze op een van die
terreinen vette klei. Die nam ze mee
naar huis om te boetseren. Haar moe
der legde de beeldjes vervolgens in de
brandende kolenkachel. Zo kreeg Lida
haar eerste baksels, soms extra mooi
door onverwacht aangeplakte sintels.
Een liefde werd geboren, maar het
duurde nog vele jaren voor ze die liefde
serieus genoeg nam om er ook haar vak
van te maken.

Kom langs en laat je
door onze 87 andere
ideeën inspireren !

in 1 dag klaar, met eigen
foto, tekst of ontwerp
Je eigen
kalender
ook in 1 dag
op je buro!
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 , winkel@thephotofactory.nl
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Familie

‘Waar ik van houd, is de
kwetsbaarheid van het
materiaal’

Kruispunten

Op haar 39e, Lida woonde inmiddels met man
en kinderen in Dongen en werkte als journalist
en grafisch vormgever, werd er een paar straten
bij haar huis en werk vandaan een soort kunst
academie opgericht. De stap naar het kunste
naarsvak was toen wel heel klein. Ze legde zich
toe op keramiek en merkte al snel hoe gemak
kelijk dat voor haar was. Ze viel er als het ware
mee samen, het is organisch. Na de opleiding
in Dongen volgde Lida de kunstacademie in
Tilburg. Daar deed ze in deeltijd keramiek, plas
tisch ruimtelijk en fotografie. Na het eindexa
men waren andere dingen in het leven weer een
poosje belangrijker, maar toch werd ze altijd
weer naar de keramiek getrokken.
Inmiddels woont Lida al weer een aantal jaar
in Amsterdam. Ze maakt haar werk in het kera
miekatelier van de Buurtwerkplaats in de Clif
fordstraat. ‘Het atelier heeft wel invloed op het
werk. Ik vind het bijvoorbeeld mooi als de huid
van een beeld zichtbaar is. Als je mijn handen
nog in de klei kunt zien. Daarvoor moet het gla
zuur niet te dik en te glad zijn, anders zie je het
materiaal erachter niet meer en voel je de nuan
ces van de huid niet. Maar om me heen zitten
mensen die veel gladder glazuren dan ik. Zag ik
na een poosje dat ook mijn manier van werken
gladder werd!’
Lida heeft nog twee andere liefdes: glas en zil
ver. Van zilver maakt zij sieraden, meestal in
opdracht. Glas is voor haar nog betrekkelijk
nieuw als materiaal. ‘Ik ben nog bezig met het
verkennen van de mogelijkheden van het mate
riaal, naar hoe ik met de techniek kan werken.
Dat beïnvloedt hoe creatief ik ermee kan zijn.
Nu maak ik nog vooral schalen maar eigenlijk
wil ik met het glas omhoog.’ t

www.lidageers.seesle.nl
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Op 25 september jl. vond in
het IJburg College de eerste
buurtmarkt plaats. En dan
geen markt in de zin van
levensmiddelen, maar met
de nadruk op welzijns- en
buurtactiviteiten. Organisator
Dynamo had daarvoor diverse
aanbieders van welzijn en
buurtactiviteiten benaderd. Het
idee was bezoekers wegwijs
te maken in wie wat doet. Niet
alle bewoners van IJburg weten
immers de weg te vinden binnen
dergelijke grote, bureaucratische
organisaties.
TEKST: SANDRA LAU

Van de hofstad naar de hoofdstad

I
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n het IJburg College troffen wij een buurt
markt aan met braderie-achtige trekjes,
inclusief luide muziek en exotische hapjes
tegen alleszins redelijke prijzen. Voor de bewo
ners die er niet bij konden zijn, zetten wij de
belangrijkste spelers in die markt op een rijtje.

Dynamo

TEKST: MARK VAN DER LAAN
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

n 2009 ben ik naar de Indische Buurt ver
huisd. Daarvoor woonde ik acht jaar in
het centrum van Den Haag, de stad waar
ik opgroeide. Toen ik mij onder de Amster
dammers begaf, viel mij direct op dat ze hier
sneller fietsen. Veel vaker dan in Den Haag
werd ik ingehaald. Komt dat door de gemid
deld jongere bevolking van Amsterdam? Of
heeft het te maken met de bedaardheid van
de Haagse ambtenaren? Ik denk het laatste.
In de residentie wordt geresideerd en dat doen
ze rustig. ‘In Den Haag daar woont een graaf’,
gaat immers het liedje. Niet ‘In Den Haag daar
werkt een graaf’ of ‘In Den Haag daar gaat een
graaf uit’.
Het leven in Amsterdam kost energie maar
geeft ook energie. Daarom willen zoveel men
sen hier wonen.
Ik had gehoord over Amsterdam-Zuid. Dat
zou sjiek zijn (chique, schrijven ze in Den
Haag). Met mijn fiets ging ik op verkenning. Ik
doorkruiste vele straten, zag een handvol aar
dige panden op de Apollolaan en een paar te
grote huizen aan de rand van het Vondelpark.
Maar sjiek? Nee. Op zeker moment bevond ik
mij in een schreeuwerige winkelstraat waar
een Haagse heer van stand zich niet zou ver
tonen. Ik keek omhoog naar het straatnaam
bordje: Pieter Cornelisz Hooftstraat.
De Amsterdamse grachten. Als zovelen heb
ook ik mijn hart er inmiddels aan verpand. De
huizen met hun fraai gevormde gevels, steeds
verschillend maar samen een eenheid. En
vooral nu in de winter hebben de grachtenpan
den dankzij de open gordijnen van die vrien
delijke goudgele oogjes. Straks in de lente ont
plooien zich weer de frisgroene blaadjes aan de

FOTO: KEES HOOGEVEEN

bomen die daar dromen, hoog boven ’t verkeer
– en af en toe omwaaien.
In Amsterdam staan veel bomen. Toch kun
je in de parken over de hoofden lopen. Je ziet
er meer mensen dan vogels. Nee, voor rust
en groen in de stad moet je in Den Haag zijn,
met grote groene oases als de Bosjes van Pex,
de Bosjes van Poot en de Scheveningse Bosjes.
Het Flevopark, hier bij de Indische Buurt, is wel
tamelijk rustig. Maar dat ligt dan ook aan de
rand van de stad. Dat is een van de voordelen
van het wonen in deze wijk: je bent zo de stad
in maar je bent ook zo de stad uit.
Ik heb een aantal jaren in ‘de Oost’ gewoond,
Indonesië. Indische oudgasten vestigden zich
traditioneel in Den Haag. Daar woon ik niet
meer. Daar staat tegenover dat ik nu kan zeg
gen dat ik opnieuw in Oost woon en dan nog
wel in een wijk waar de straatnamen ontleend
zijn aan de Indonesische archipel. Het ver
baasde me dus niet dat ik de Balistraat voorbij
zag komen na de Javastraat te hebben gekruist.
De eilanden met die namen liggen immers
naast elkaar. Maar tot mijn verbazing bevond
ik mij een straat verder niet op Lombok maar
in Atjeh.
Als ik in Den Haag een frisse neus wilde halen
en even een stukje wilde fietsen, dan ging ik
naar het strand. Hier fiets ik naar het centrum.
Gewoon om er even te zijn, de sfeer op te snui
ven en de energie op te nemen. En om mensen
te spreken. In de hoofdstad heb je op de terras
sen en in de café’s makkelijker aanspraak dan
in de hofstad. Daar zijn ze iets gereserveerder.
Maar wanneer het in de lente voor het eerst
warm genoeg is om naar het strand te gaan pak
ik de trein. En dan ga ik niet naar Zandvoort.

Peter Roggeveen, kwartiermaker bij Dynamo
vertelt: ‘Dynamo stimuleert mensen om actief
deel te nemen aan de samenleving. Mensen die
beschikken over een normaal functionerend
sociaal netwerk van familie, vrienden en buren,
zien wellicht niet zo gauw de noodzaak van
hulp. Maar voor mensen die de regie over hun
leven kwijt zijn, kan professionele ondersteu
ning zeer nuttig zijn. Denk daarbij aan ouderen
met beginnende dementie, gezinnen die veel
problemen hebben of psychiatrische patiënten
die zelfstandig wonen.’
Daarnaast biedt Dynamo vrijwilligerswerk en
ondersteunt zij bewonersinitiatieven. Op IJburg
organiseert Dynamo onder andere het Sorteer
punt op Profiltigracht 5. Hier komen mensen
samen om hun administratie op orde te krijgen
en te leren deze op orde te houden.

Dynamo stimuleert mensen om actief
deel te nemen aan de samenleving
Civic

Civic Amsterdam, werkzaam voor stadsdeel
Oost, richt zich voornamelijk op schuldhulp
verlening. De organisatie biedt financieel advies
en begeleiding aan inwoners van Amsterdam
Oost, die in de schulden zitten of het overzicht
niet meer hebben over hun financiële situatie. Je
kunt er terecht nog voordat de schulden te hoog
zijn opgelopen, maar ook als je al in een crisissi
tuatie terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld als er
een vonnis is uitgesproken dat je huis ontruimd
wordt. Als je gas, water en licht wordt afgeslo
ten. Maar ook als je van een schuldeiser een
brief hebt ontvangen, waarin een openbare ver
koop van je spullen wordt aangekondigd. Civic
Amsterdam organiseert voor huurders van alle
woningcorporaties in Amsterdam-Oost de gratis

Diverse kleinere aanbieders

Er zijn ook kleinere organisaties
die bewoners proberen te verbin
den, zonder dat er een zweem van
problematiek omheen hangt. Zo is
er Theatraal IJburg die theaterles
sen en workshops aanbiedt voor
kinderen en jongeren. Het Buren
netwerk Amsterdam bemiddelt
tussen enerzijds mensen die graag
Vrouwengroep Omayra organiseert iedere woensdagmiddag handeen buur willen helpen met kleine
werkactiviteiten voor meisjes in het Centrum voor Vrijetijd op IJburg
klusjes of gewoon een bakkie doen
en anderzijds in mensen die dit
nodig hebben. Voor IJburgers van 55 jaar en
ouder is er het Activiteitencentrum Op Koers 30.
Die biedt diverse gezellige activiteiten aan, zoals
klaverjassen, scrabble, biljarten, koersballen,
maar ook computerlessen. Voor boekenliefheb
bers, intellectuelen en filosofen is er op de hoek
van de Talbotstraat/Ed Pelsterpark sinds enige
tijd de Flexbieb. Onder het mom van Flex Night
Live vinden hier lezingen, workshops en andere
werken, samenleven & wonen en regelgeving &
activiteiten plaats. Zo is de bekende schrijver
geldzaken. Japke Stol, consulent van MEE ver
Arnon Grunberg op 21 februari aanwezig om te
telt: ‘Wij werken nauw samen met alle organisa
vertellen over maatschappelijke betrokkenheid.
ties die mensen met een beperking van dienst
En aan de vooravond van de gemeenteraads
willen zijn. Bijvoorbeeld scholen, gemeenten,
verkiezingen vertellen op 6 maart prominenten
UWV, sportverenigingen en woningcorporaties.
uit de lokale politiek in een pittig debat waar zij
Als wij bepaalde hulp niet kunnen bieden, ver
voor staan. t
wijzen wij door naar onze collega’s bij andere
welzijnsorganisaties.’ MEE biedt op IJburg op
Informatie
diverse locaties de cursussen Grip op je knip
(over omgaan met geld) en Heft in eigen handen
Heb je interesse in een van deze organisaties?
(voor mensen met een lichamelijke beperking
Of vind je er niet tussen wat je zoekt? Het Loket
en/of chronische ziekte).
Zorg en Samenleving in het gezondheidscen
trum Haveneiland op IJburglaan 727 geeft je
MEE ondersteunt mensen
meer informatie.
met een beperking
www.gzc-haveneiland.nl

Wegwijs in welzijnsen buurtactiviteiten

workshop Krijg alle kosten op een rijtje. Hierin
leren de deelnemers het nodige over budgette
ren, het bestaan van toeslagen en andere voor
zieningen en hoe te handelen bij huurachter
standen.

Civic richt zich voornamelijk
op schuldhulpverlening
Mentrum

Mentrum behandelt en begeleidt mensen met
langdurige, ernstige psychiatrische problemen
en/of verslaving in Amsterdam. Zo kunnen
ouderen extra kwetsbaar zijn in psychiatrische,
sociale en lichamelijke zin als gevolg van ingrij
pende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan
het overlijden van een dierbare, met pensioen
gaan of verhuizen naar een verzorgingshuis. Dat
komt tot uiting in klachten zoals vergeetachtig
heid, slapeloosheid, verwardheid, angst, een
zaamheid en verdriet. Dan gaat het niet alleen
om de psychiatrische stoornissen zelf, maar ook
om allerlei zaken daaromheen. Denk aan huis
vesting, financiën, werk, dagbesteding en licha
melijk welzijn. Op IJburg organiseert Mentrum
o.a. het Psychiatrie Café in De Stek op de William
Barlowlaan 1.

Mentrum behandelt en begeleidt
mensen met psychiatrische problemen
en/of verslaving
MEE

MEE ondersteunt mensen met een verstande
lijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking als
mede mensen met een beperking door een chro
nische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of
autisme. Zij kunnen evenals hun familie, vrien
den en andere betrokkenen bij MEE terecht met
vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren &

VIIA

VIIA, Vrijwillige Inzet, Informatie en Advies, is
al jaren actief in het werven van en bemiddelen
voor vrijwilligers op IJburg. Ondanks het hard
nekkige vooroordeel dat op IJburg voornamelijk
carrièrebeluste tweeverdieners en jonge gezin
netjes wonen, zijn er desondanks IJburgers die
zich graag belangeloos inzetten voor een hulp
behoevende mede-IJburger. Dat hoeft niet altijd
een structureel karakter te hebben. Je kunt al
een bijdrage leveren door het helpen tillen van
een wasmachine naar een etage. Voor wie zijn of
haar handen voelt jeuken, maar niet weet waar
te beginnen: Op de website van VIIA is er een
test, waarmee je kunt ontdekken welk vrijwil
ligerswerk bij je past. Deze test is ook leuk om
jezelf beter te leren kennen. VIIA is te vinden in
het Gezondheidscentrum Haveneiland op de
IJburglaan 727.

VIIA is actief bij het werven van en
bemiddelen voor vrijwilligers

ADVERTENTIE

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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Aan de Valentijnkade, op de hoek
van de Kramatweg, werd zaterdag
25 januari compost gestort voor de
bemesting van de buurttuinen, die
door de bewoners worden onderhouden.

IJOPENER
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Woningruil en ‘indeplaatsstelling’
A

ls u wilt verhuizen maar u heeft te weinig
woon- of inschrijfduur om via woning
net een andere woning te vinden, dan is
woningruil misschien een idee.
Bij woningruil is het de bedoeling dat u zelf
een ruilpartner vindt, bijvoorbeeld via een
advertentie in de krant, in de supermarkt, via
uw eigen netwerk of via een speciaal daarvoor
bestemde site als www.woningruil.nl of www.
woningruil.startpagina.nl.

Eisen bij woningruil

Bij woningruil moeten beide ruilpartners aan
een aantal voorwaarden voldoen:
• beide huurders moeten toestemming voor de
ruil hebben van de huidige verhuurders;
• er mag geen sprake zijn van huurachterstan
den;
• beide ruilpartners moeten voldoen aan de
wettelijke inkomenseisen voor sociale huur
woningen*;
• de woningruil kan alleen plaatsvinden tussen
hoofdhuurders (huurders die het contract op
hun naam hebben staan);
• er mag geen woning bij de ruil betrokken
zijn die al leeg is. Ook mag er na de ruil geen
woning leeg achterblijven;
• u krijgt geen toestemming voor woningruil
wanneer een van de betrokken huishoudens

op het moment van indiening van de ruilaan
vraag al een woning heeft gekocht, gehuurd
of toegewezen gekregen die niet bij de ruil
betrokken is.
Sommige woningen hebben een bijzondere
bestemming, zoals voor invaliden aangepaste
woningen, seniorenwoningen met zorg (voor
heen ook wel wibo-woningen genoemd), wis
selwoningen, bedrijfswoningen of woningen die
op de nominatie staan gesloopt of gerenoveerd
te worden. In principe is woningruil waarbij een
dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan.
Woningruil is echter wel mogelijk als de ruilkan
didaat in aanmerking komt voor de woning met
bijzondere bestemming.
Daarnaast kunnen verhuurders aanvullende
eisen aan de woningruil stellen. Zo is er soms de
eis dat men na de ruil tenminste een jaar in de
woning blijft wonen.
Als u toestemming van beide verhuurders
hebt gekregen voor de ruil is er, als het een par
ticuliere huurwoning betreft, ook nog toestem
ming van de Dienst Wonen nodig. U heeft dan
namelijk een huisvestingsvergunning nodig.
Formulieren voor woningruil kunt u aanvragen
via 14 020 of downloaden via internet. U mag de
woning pas betrekken, als u schriftelijk bericht
heeft ontvangen van de Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven dat u de huisvestingsvergunning

krijgt. Voor woningen van woningcorporaties is
geen huisvestingsvergunning vereist.
Bij woningruil hebben beide verhuurders de
mogelijkheid om de huur te verhogen. Vaak
wordt door verhuurders aangegeven dat de
woningruil wel toegestaan is, maar dat de
woning een vrije sectorwoning wordt. Dat kan
als het puntenaantal van de woning meer is dan
142. Bij veel woningen in Amsterdam is dat het
geval. Ook kan het zijn dat de verhuurder de
woning graag wil verkopen. In dat geval wordt
de woningruil afgewezen.

Afwijzing? Dan misschien indeplaatsstelling.
Mocht de woningruil door een of allebei de ver
huurders afgewezen worden, of wil een van de
verhuurders (of allebei) de huur van de woning
dusdanig optrekken dat de huur niet meer op
te brengen is voor de ruilpartner, dan bestaat
de mogelijkheid om via een rechtszaak ‘inde
plaatsstelling’ te vragen. Dit houdt in dat er
door de rechter toestemming gegeven wordt
dat huurders elkaars contract overnemen, dus
voor dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaar
den als de ruilpartner de woning huurt. Of deze
indeplaatsstelling wordt verleend, hangt onder
andere af van de redenen die beide ruilpartners
hebben om de ruil te willen. Hoe zwaarwichtiger
de redenen zijn, des de meer kans dat de inde
plaatsstelling wordt toegekend.
Denkt u samen met uw ruilpartner in aanmer
king te kunnen komen voor een indeplaatsstel
ling? Meldt u dan bij het Wijksteunpunt Wonen.
Als wij denken dat het kansrijk is, kunnen wij u
doorverwijzen naar een advocaat die voor u kan
proberen de indeplaatsstelling te realiseren. t
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SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

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

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

DEUREN

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
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www.kindertherapieamsterdam.nl
Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren
IJOPENER

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

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando
Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer
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* Voor corporatiewoningen ligt de inkomensgrens
op max. € 34.678 en voor woningen van particuliere verhuurders op max. € 43.000. Daarnaast
gelden er in sommige gevallen minimumeisen.
Informeer hiernaar bij de verhuurder.

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

Een ruime lichte kamer in een bedrijven
gebouw aan de IJburglaan. Als je binnenkomt zie je links een kindertafel met
daarop potloden en pennen, rechts kasten
vol boeken en werkmateriaal in allerlei
vormen en kleuren. Bij het raam een groot
bureau met een doorkijkje op het IJmeer
en aan de wanden kindertekeningen
en affiches. Dit is de praktijkruimte van
Manoushka Moesker en Jeanine Bosselaar.
TEKST: IDZARD VAN MANEN

FOTO: FLEUR VOS

Pioniers op IJburg

Manoushka Moesker

De kinderpsychologen van Spurt

M

et hun praktijk voor kinderpsycholo
gie Spurt waren ze pioniers op IJburg.
Toen zij begonnen, bestond er nog
weinig op dit gebied. Bosselaar is als een van de
eerste inwoners van dit Mokumse eilandenrijkje
in dubbel opzicht pionier. ‘Gloednieuw, archi
tectonisch heel afwisselend, het vele water en
de natuur dichtbij, dat alles trok mij. Dat IJburg
ook nog eens een kinderrijke wijk werd, was de
reden dat wij juist hier onze praktijk opzetten.’
Moesker bedacht de naam tijdens het hardlo
pen. ‘Als kinderen bij Spurt terechtkomen, is dat
omdat ze een zetje nodig hebben waardoor ze
een eigen sprintje in hun psychologische groei
kunnen trekken. Het symbool van Spurt is dan
ook een groene kikker, die net begonnen is met
zijn sprong. Kinderen zeggen niet graag: “Ik ga
vanmiddag naar de kinderpsycholoog.” “Ik ga
vanmiddag Spurten”, komt er veel gemakkelij
ker uit. Komen ze met hun ouders dan klinkt het
thuis: “We gaan vanmiddag naar Spurt.”’
Bosselaar en Moesker komen uit het (speci
aal) onderwijs. Beiden studeerden psycholo
gie, gedragspsychologie en orthopedagogiek.
Ze werkten bij De Bascule, een centrum voor
psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en
gezinnen in Amsterdam. In 2009 ondernamen
ze samen de stap naar een eigen praktijk voor
kinderpsychologie. Dat ging niet in een keer, ze
wilden niet alle schepen achter zich verbran
den. Geleidelijk bouwden ze hun praktijk op en
verkleinden hun vaste werkverband bij De Bas
cule. Moesker doceert naast het werk bij Spurt
aan de postdoctorale GZ-opleiding. ‘Niet alleen
als een soort achtervang voor als de praktijk niet
zou lopen, maar ook handig, want het levert een
frisse kijk op je eigen werk op.’

Samenwerking

‘De scholen van IJburg hebben allemaal een
speciale aanpak, variërend van Montessori en
Dalton tot Natuurlijk Leren’, zegt Manoushka
Moesker. ‘Dankzij onze nauwe samenwerking
met het onderwijs kennen we nu elke school,
ieder met zijn eigen onderwijsmethode en
werkcultuur.’ Als een kind in de klas niet goed
tot zijn recht komt of zijn draai niet vindt, kan de

interne begeleider van de school Spurt inscha
kelen.
Het primaire doel van onderwijs is leren en
presteren. Bij kinderen met stoornissen ligt dat
ingewikkeld en gevoelig. Het kan twee kanten
uit. Spurt kan de leerkracht begeleiding geven
in het werken met het kind met zijn specifieke
problematiek. Maar Spurt kan ook met het kind
zelf in een aantal sessies aan de problemen gaan
werken. Natuurlijk gaat alles in overleg met de
ouders. Behalve via school is er nog een andere
route naar Spurt: op advies van de huisarts.

Na een aantal sessies kan
Michiel zelf verder.
Het sprintje in psychologische
groei is getrokken
Symptomen

Beide psychologen zijn ook orthopedagogen. Ze
brengen met ouders en kind eerst het leven van
het kind vanaf de ‘orthos’ (letterlijk oorsprong)
in kaart. Hoe ging het in de babytijd? Hoe was
het kind als kleuter? Anders dan meer klassieke
psychologen betrekken ze zowel bij het eerste
onderzoek als in de behandelingsfase ook de
omgeving van het kind. Daarom komt ook bij
de huisartsroute de school al gauw in beeld. De
school is nu eenmaal voor kinderen wat voor
volwassenen hun werk en werkomgeving is:
ze brengen er een groot deel van de dag door
en hun leeftijdgenoten, de volwassenen voor
de klas en de sfeer op school zijn daarbij erg
belangrijk. Voortdurende en licht ontvlambare
boosheid, angst, bedplassen, somberheid (‘het
wordt toch nooit wat’), passiviteit (‘het heeft
toch geen zin’) kunnen symptomen zijn van een
probleem.

Inzicht

In gesprekken en door met visueel uitdagend
materiaal te werken, komt de behandelaar
erachter wat de eigenlijke problemen van het

kind zijn. Er komt een jongetje – Michiel in
dit denkbeeldige geval – naar de praktijk, dat
in de groep altijd wat stil en schuw is: ‘Er komt
niks uit hem.’ Hij lijkt het moeilijk te vinden
voor zichzelf op te komen. Zijn therapeute laat
hem een schets zien van een kind dat, omringd
door klasgenoten, een zelf gemaakte tekening
openvouwt. Boven het kind hangen twee tekst
ballonnetjes. In het ene een grimmig en bang
gezichtje. In het andere een omhoog gestoken
duim. Michiel kiest voor het eerste ballonnetje
en vult in: ‘Ze vinden het vast niet leuk, het zal
wel weer niks zijn.’ Bij de andere tekstballon
past een opmerking als: ‘Meestal vinden ze het
wel mooi wat ik maak.’ Als ze zo verder werken,
merkt Michiel dat dezelfde situatie of gebeur
tenis een verschillende reactie kan oproepen,
maar ook dat hij meestal dezelfde soort reactie
geeft. Zo’n ingebakken verwachtingspatroon
kan je behoorlijk in de weg zitten. Het inzicht
daarin is vaak al verhelderend. Het prille begin
van de ‘spurt’ is er. Na een aantal sessies kan
Michiel zelf verder. Het sprintje in psychologi
sche groei is getrokken.
Jeanine Bosselaar: ‘Het meest bevredigend in
ons werk is voor mij het prikkelen van kind en
ouders om op een andere manier te kijken naar
hoe het altijd gaat. En hun vervolgens mogelijk
heden voor te leggen om te veranderen. Je ziet
na verloop van tijd dat ze zelf inzicht krijgen en
gaan werken aan deze verandering ten goede.
Wij helpen, zonder alles over te nemen.’

Pioniers af

Het kleinschalige karakter van Spurt uit de pio
nierstijd willen de twee vrouwen graag behou
den. ‘We houden elkaar scherp door over elke
belangrijke beslissing in het therapeutisch pro
ces onderling werkoverleg te voeren. Ook beste
den we samen veel tijd aan nieuwe ontwikkelin
gen.’
Nu, in 2014, zijn ze inmiddels pionier af. In het
IJburgcollege is de Onderwijsbegeleidingsdienst
ingetrokken en naast Spurt zijn op IJburg ook
andere praktijken voor psychologie en pedago
gie geopend. Ondertussen heeft Spurt wel een
eigen vertrouwde plek verworven. t
IJOPENER
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Word een andere vrouw bij VONK!
21 jaar geleden vluchtte ze uit Bosnië. In Sarajevo was ze afgestudeerd als juriste, maar
haar diploma werd in Nederland niet erkend. Via vrijwilligerswerk en een receptionistenbaan
klom ze op naar haar huidige functie. Zdenka Mijic is participatiecoach bij VONK.
TEKST EN ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Argentijnse voetbalweek bij AFC IJburg
24 t/m 28 februari
Geen speler is magischer dan de Argentijn
Messi. Na twee keer wereldkampioen te zijn
geworden, doet Argentinië dit jaar wederom
een gooi naar de titel. Natuurlijk onder lei
ding van wereldster Lionel Messi.
Wil jij net zo magisch worden als Messi? Meld
je dan aan voor de Argentijnse voetbalweek
bij AFC IJburg van 24 t/m 28 februari.
Maar wat is nu het geheim achter Messi en
al die andere grote Argentijnse voetballers?
Tijd om daar eens achter te komen. Speciaal
daarom laten we Argentijnse trainers van
topclub Independiente overkomen uit Bue
nos Aires om uit te leggen en te laten zien hoe
ze het daar nu precies aanpakken. Ofwel: wat
moet je nu eigenlijk doen om net zo goed te
worden als Messi?
Deelname aan de Argentijnse voetbalweek
bij AFC IJburg is ook per dag mogelijk. De
trainingen zijn bedoeld voor kinderen van 6
t/m 14 jaar en beginnen iedere dag om 9 uur.
De kinderen kunnen vanaf 8.30 uur worden
gebracht. Om 17 uur is het weer afgelopen.
Naast heel veel voetbal staan er natuurlijk
ook allerlei spelvormen op het programma.
Iedere deelnemer krijgt een Certificaat van
Deelname en een Argentinië tenue (niet het
officiële!).
Word even magisch als Messi en schrijf je in:
www.elfvoetbalkampioenen.nl

Staat u voor vraagstukken in het werk van uw
organisatie of in uw buurt? Wilt u een nieuwe
organisatie starten of zijn verbeteringen
nodig bij een bestaande organisatie?
Kansennet Organisatieadvies biedt u koste
loos advies, coaching en begeleiding.
Wij kunnen u een nieuwe kijk geven op uw
mogelijkheden en u helpen om uw perspec
tieven te verbeteren.
KansenNet is een vrijwilligersnetwerk met
een breed aanbod aan kennis en ervaring uit
de praktijk. Wij staan nog volop in het wer
kende leven of hebben dat net afgesloten en
hebben er plezier in onze kennis en ervaring
zinvol in te zetten in de regio Amsterdam.

Voor informatie zie www.KansenNet.nl
mail naar organisatie@kansennet.nl
of bel 894 61 00
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Oostblok: theater aan
weerszijden van het Oosterpark
Aan beide kanten van het
Oosterpark kunt u al jaren
terecht voor theater, jeugdtheater, dans, muziek, debat,
film en literatuur. Maar ging
u voorheen naar het Muiderpoorttheater of het Plein
theater, vanaf nu gaat u naar
Oostblok, want onder deze
naam gaan de twee theaters
samen verder.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

D

FOTO: HIROSHI ONO

e crisis maakt het moeilijk voor kleine
buurttheaters om zelfstandig te
bestaan. Samenwerking is noodzaak.
Muiderpoort- en Pleintheater werken al enige
tijd samen door de programmering op elkaar
aan te laten sluiten. Vanaf nu gaat de samen
werking nog verder. Zo is er bijvoorbeeld één
artistiek leider en is er één website. Die ziet er
overigens veel beter uit dan wat beide theaters
voorheen hadden.
Wat al usance was en is gebleven, is het werken
met een klein team betaalde krachten en een
grote schare vrijwilligers.

ADVERTENTIE

Het persbericht meldt het volgende:
‘De deuren van Oostblok staan open voor jong
en oud, van bestaande theaterliefhebbers tot
nieuwe gezichten. In ons programma leggen we
de nadruk op professionele podiumkunsten, film
en literatuur. Door samenwerkingen aan te gaan
met uiteenlopende buurtgenoten, zoals Film
theater Kriterion, Studio 52nd en de Voedselbank
Oost willen we een breed publiek bereiken. Oostblok wil aanjager en ambassadeur van kunst en
cultuur in Amsterdam Oost zijn.
Oostblok is er voor jonge makers, zoals het huisgezelschap Nieuw Repertoire. Ook zijn er bekende
namen op het programma te vinden, zoals acteur
en theatermaker Thomas de Bres. In zijn nieuwe
maandelijkse theaterprogramma De (On)Gelovige Thomas gaat hij met gasten op zoek naar
de hedendaagse rol van religie en onderzoekt hij
waar we (nog) in geloven.’
Naast de artistieke programmering is er sinds 24
januari aan het Sajetplein Restaurant Oostblok.
Hier vindt u geen kaviaar, kool of blini, maar eet
u voor twintig euro een voor- en hoofdgerecht,
gemaakt onder leiding van kok Samantha Vonk.
Zowel carnivoren als vegetariërs komen hier aan
hun trekken, en voor zoetekauwen zijn er apart
te bestellen nagerechten. De openingstijden
staan los van de programmering.
Zoals de meeste theaters in de huidige tijd is
Oostblok te huur voor repetities, amateurvoor
stellingen, feesten en congressen. t

www.oostblok.nl

et is druk bij de receptie van VONK in
de Gerardus Majellakerk. Telefoontjes,
vrouwen die in en uit lopen. Zdenka
Mijic veronschuldigt zich: ‘Eerst een kopje kof
fie, ik zit al de hele ochtend in gesprek.’ Met stra
lende ogen en een charmante slavische tongval
vertelt ze over haar werk: ‘VONK is een parti
cipatiecentrum dat is gericht op het Oostelijk
Havengebied en de Indische Buurt. We maken
vrouwen zelfredzaam door middel van taal
cursussen, coaching, sollicitatie- en computer
trainingen. Wij begeleiden hen naar vrijwil
ligerswerk en soms zelfs naar betaalde banen.
Alles is hier gratis, de lessen en trainingen wor
den gegeven door vrijwilligers. Alleen mijn col
lega en ik werken 32 uur per week als betaalde
kracht.’
Is Vonk alleen bestemd voor vrouwen? ‘Vrou
wen vormen de grootste doelgroep. Sommige
vrouwen hebben door hun cultuur en achter
grond weinig kansen gehad. Ze wonen hier
soms al dertig jaar maar zijn nog steeds de
Nederlandse taal niet goed machtig. Bij VONK
kunnen ze zich ontwikkelen. Ze doen een taal
cursus, worden gastvrouw, werken als vrijwilli
ger bij de receptie, volgen een computercursus.
Zo worden ze een andere vrouw. In 2013 hebben
meerdere vrouwen met onze hulp een betaalde
baan gevonden in schoonmaakwerk en thuis
zorg. Mannen verwijzen we meestal door of
begeleiden we naar een ‘participatieplek’. Ook
steeds meer hoogopgeleide dames (en soms
heren) kloppen aan bij VONK voor begeleiding
of advies. Ze zijn met hun partner meegereisd
die voor een goede job in Nederland is aange
nomen. Deze ‘kennismigranten’ komen overal
vandaan, bijvoorbeeld uit Polen, India of Arme
nië.’
Is het niet vreemd dat mensen met een goed
verdienende partner gratis gebruik kunnen
maken van jullie diensten? ‘De kosten voor
onder meer huisvesting zijn hoog in Amster
dam. Met de gratis cursussen bieden we hun de
kans snel op de arbeidsmarkt of in het vrijwilli
gerswerk te komen. Zo betaalt zich dat dan weer
terug. Onlangs is er bijvoorbeeld een cliënte van
ons aangenomen bij IBM. Een andere dame is
een eigen ontwerpbureau gestart. Daar zijn we
natuurlijk ontzettend trots op!’
Om hoeveel vrouwen gaat het eigenlijk en hoe
komen ze hier terecht? ‘Iedere dag komen hier
tientallen vrouwen, vaak via mond-tot-mondre
clame. Deze mensen begeleiden we zelf, verwij
zen we door of ze gaan hier een cursus doen. Ik
werk veel samen met mijn collega’s van Civic en
Dynamo. Onderdeel uitmaken van een welzijns

‘Ik heb begrip voor deze mensen
omdat ik in dezelfde situatie heb verkeerd’
organisatie is erg belangrijk, omdat de ervaring
leert dat veel mensen op meerdere vlakken vast
lopen. Ze hebben bijvoorbeeld niet alleen finan
ciële maar ook psychische problemen. Wij kun
nen mensen op deze manier in contact brengen
met collega’s of partners die ze verder kunnen
helpen bij het wegnemen van die ‘obstakels’.
Wat vind je leuk aan je werk? ‘Het is mijn ide
ale baan! Mijn werk is heel gevarieerd en ik kom
met allerlei culturen in aanraking. Ik heb begrip
voor deze mensen omdat ik in dezelfde situatie
heb verkeerd. Ik heb toen alles zelf moeten uit

vinden. Het is goed dat er nu op één plek zoveel
informatie wordt gegeven.’
Trots laat Zdenka een schilderij zien dat door
een cursist is gemaakt: een plattegrond van
Nederland met daarop huisjes, molentjes, boot
jes, bruggetjes en nog veel meer typisch Neder
landse kenmerken. Een creatieve manier om zo
je nieuwe land te leren kennen. t

Participatiecentrum VONK, Ambonplein 63
Maandag t/m donderdag 9-17 uur
In februari verhuist VONK naar Post Oost,
Wijttenbachstraat 34
IJOPENER
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Luisteren met je ogen
Aan één stuk door maken ze gebaren. Als er geen horenden
bij zijn wordt er geen woord gesproken. Met uitzondering van
gebruikelijke huis- tuin- en keukengeluiden is het muisstil in
het IJburgse blok 6, Daguerrestraat. Sinds november 2006
huizen hier De IJers, een groep van dove en slechthorende
50-plussers.
Het trappenhuis van de woongemeenschap van dove
en slechthorende 50-plussers is open, zodat de
bewoners elkaar door het hele gebouw kunnen zien.

B

ehalve kannen met thee en koffie staat er
een appeltaart op tafel. Jos van den Berg,
die hem gebakken heeft, verdeelt hem in
punten. ‘Je moet degene tegen wie je praat goed
aankijken’, zegt de aanwezige doventolk. ‘En als
ik vertaal, kijk je niet naar mij maar naar degene
die jou iets vertelt. Als iets van wat jij zegt niet
helemaal duidelijk is, moet je het in dezelfde
woorden herhalen. Dus geen uitgebreide toe
lichting. Vooral goed articuleren.’ Niet alleen de
tolk maakt gebruik van haar stem, de aanwe
zige IJers doen het nu ook. Omdat ik er ben, een
horende. Van de mensen die doof zijn geboren,
versta ik geen woord. ‘Zij hebben het spreken
geleerd door spraakbewegingen te imiteren’, ver
telt Van den Berg die op oudere leeftijd slechtho
rend werd. ‘De vingers moeten daarvoor tegen
de keel en ook op de tong worden gelegd, zodat
de trillingen van het strottenhoofd en de bewe
gingen van de tong in combinatie met bepaalde
klanken kunnen worden gevoeld.’ Als ik het uit
probeer, versta ik ook mezelf niet meer.

Gebaren

Grote bezwaren bestaan er tegen de woorden

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

doofstom en gehoorgestoord. ‘Wij zijn wel doof
maar niet stom’, zegt Riet Uittenbogert. ‘Er valt
wel degelijk met ons te communiceren. Sowieso
via moderne media als mail en SMS, maar ook
face to face met behulp van gebaren, mimiek
en theater. Dat noemen wij totale communica
tie.’ Uittenbogert is betrokken bij een project
gebaren
taal met baby’s. ‘Deze kleintjes kun
nen nog niet spreken maar vaak al wel gebaren
maken en begrijpen’, legt ze uit. ‘Vroeger wer
den wij op het internaat gedwongen ze niet te
maken, op straffe van een tik op je handen. Maar
hoe eerder mensen leren gebaren te gebruiken
bij de spraak, hoe makkelijker de communicatie
vlot tussen horenden en doven.’
Wie denkt dat de gebarentaal wereldwijd het
zelfde is, vergist zich. Er bestaan zelfs regionale
varianten, vergelijkbaar met gesproken dia
lecten. Veel gebaren zijn arbitrair, abstract, bij
afspraak vastgesteld, maar andere gebaren zijn
iconisch, nabootsingen van gebruikelijke han
delingen. Het is een kwestie van zie je wat ik zeg?
Zo nodig wordt een woord met gebaren gespeld.
Alle aanwezigen zijn het over één ding eens: als
het maar effectief is. Ze luisteren met hun ogen.

‘Hoe eerder mensen leren
gebaren te gebruiken bij de
spraak, hoe makkelijker de
communicatie vlot tussen
horenden en doven’

Leven als woongroep

Een dergelijke communicatie is niet vanzelf
sprekend. Daarom raken mensen met een
gehoorbeperking makkelijk in een isolement.
Uittenbogert: ‘Niet iedereen die hier nu woont,
was meteen enthousiast voor het idee om een
woongemeenschap voor slechthorenden en
doven te vormen. Maar al met al hebben wij
toch veel steun aan elkaar.’ Aan haar mimiek is
duidelijk te zien hoe enthousiast ze is. ‘Bij lek
ker weer barbecueën we op het dakterras. En in
deze zaal, onze ontmoetingsruimte De IJsoos,
organiseren we activiteiten als kaarten, rum
mikub en borrels. Eraan meedoen staat vrij. Een
tweede woonproject is in oprichting in Amster

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice

Jos van den Berg demonstreert de gebarentaal, Riet Uittenbogert luistert met haar ogen.

dam-Oost.’
dreven’, aldus Jos van den Berg. ‘Pas toen we met
Omdat De IJers alle informatie van zien moe
z’n allen in sporthal Zeeburg zaten, kwam er een
ten hebben, zijn er diverse visuele hulpmidde
doventolk.’
len
in
blok
6
aanwezig.
Het
trappenhuis
is
open
Inmiddels volgen steeds meer mensen uit de
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
zodat de bewoners elkaar door het hele gebouw
zorg en het onderwijs cursussen Nederlandse
kunnen
zien.
gebarentaal. Ook in De IJsoos worden deze cur
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip
Elke woning is uitgerust met een flitsbel die bij
sussen verzorgd.
aanbellen een flitssignaal afgeeft. De matrassen
zijn voorzien van een trilplaat. Verder beschikt
‘Ik hoor nu zelfs de sloffen van
iedere woning over een videofoon zodat duide
lijk is wie voor de deur staat. Het rookalarm is
mijn man en ook het verschil
aangesloten op flitslampen. Idem de telefoon.
met zijn schoenen’
beukenplein
23 amsterdam
020 6656310
Aan
de hand van
het aantal flitsen
is duidelijkwww.janvanbeek.nl
wat er gaande is.
gelderland
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stokke/varièr e. jorgensen corona
Al twee keer
zijn
Demontis
IJers met
brand
geconfron
Contact
teerd, beide keren ontstaan in de onderliggende
parkeergarage. ‘De brandweermensen konden
Voor slechthorenden zijn er steeds geavanceer
ons niets uitleggen. Mensen moesten hup mee,
dere hoorapparaten, voor doven is er tegen
in hun nachtjapon. Als vee werden we voortge
woordig het zogeheten cochleair implantaat.

Eline Jansen is een van de bewoners die sinds
kort is voorzien van zo’n implantaat. ‘Ik heb niet
alleen moeten wennen aan al die geluiden’, zegt
ze. ‘Ik moest ze ook leren herkennen. Als ik nu
voor toiletbezoek moet wachten, hoor ik het als
ik aan de beurt ben, dat is fijn. Maar de geluiden
die mensen met papier maken zijn echt vrese
lijk. Het mooiste geluid vind ik dat van de zee.
En natuurlijk is het geweldig om nu naar muziek
te kunnen luisteren.’ Riet Uittenbogert herkent
het. ‘Ik hoor nu zelfs de sloffen van mijn man en
ook het verschil met zijn schoenen. Er is ineens
een hele wereld te beluisteren.’ Na een moment
van zwijgen zonder gebaren te maken, zegt ze:
‘Wij willen heel graag contact met horenden.
Jammer dat de markt op IJburg weg is, daar
kwam je elkaar tegen.’ t

www.deijers.nl

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

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

Voor al uw teksten

Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam
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pastoe base

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

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

stokke/varièr peel
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Vergaderruimte nodig?!

Lichtkunstwerk van Herman Kuijer: veel kleuren en toch eenvoudig.

Borneohof, kleurig baken voor de buurt
Al op grote afstand zijn ze
in het donker zichtbaar, de
kleurige lichten op de toren
van het Javaplein. Deze kleurige lampen, die een soort
cirkel vormen op de vierkante
toren van de Borneohof, zijn
het derde lichtproject op
deze toren van Polderlicht.
TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: POLDERLICHT EN LIDA GEERS

P

olderlichtprojecten worden geïnitieerd
en gecoördineerd door Loes Diephuis en
John Prop. John vertelt hoe het allemaal
zo gekomen is. De Borneohof is in opdracht van
wooncorporatie De Alliantie ontworpen door
architectenbureau Geusebroek en Verheij. Het
is een prachtig gebouw, met de toren als baken
voor de buurt en een heuse binnenhof waar
omheen de woningen gegroepeerd zijn. John
is daar reuze enthousiast over. Toen hij op een
avond langs het gebouw fietste op weg naar
Studio K, ontdekte hij dat de toren – hét baken
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– nagenoeg niet te zien was tegen de donkere
hemel. Zoals een echte ‘Polderlichter’ betaamt,
ging hij meteen bedenken of het mogelijk was
een kunstenaar te vragen er een lichtinstallatie
voor te maken.

Polderlicht

Polderlicht houdt zich bezig met lichtinstallaties
en projecten in Oost. Vijf keer werd Polderlicht
in het Polderweggebied/Oostpoort georgani
seerd. Daarna kwam een kleinschaliger variant,
Polderlicht@home: een wandeltocht langs ver
schillende adressen, steeds in een andere buurt
van Amsterdam-Oost, met op elk adres een bij
zonder licht-, geluid- of videokunstwerk.
Een van de grotere projecten was de licht
installatie in het seinhuis van het Muiderpoort
station. Toen dit project stopte, werd het voor
John tijd voor iets anders: de toren van De Bor
neohof.
Hij zocht contact met Andy de Geus, de bewo
ner van de toren, die meteen in was voor het
plan. De architect, die natuurlijk ook zijn goed
keuring moest geven, vond het op zich een goed
idee, maar wilde wel dat de bewoners rondom
de toren daarvan op de hoogte werden gesteld.
Alle bewoners in een straal van vijfhonderd
meter kregen een fraai ontworpen flyer in de
brievenbus, en dat drie keer achter elkaar. Ver
volgens werd er geld gegenereerd bij het Stads
deel, dat ook achter het plan stond.

Dit lichtkunstwerk van Peter Vink was begin 2012 drie maanden te zien in de toren op het Javaplein

‘Tot mijn verbazing pakte Herman de buizen at random.
Zonder zich af te vragen welke kleur de lampen zouden
uitstralen, plaatste hij ze in de houders’

Jacuzzi op dak

Het eerste project van Peter Vink was in 2012
vanaf half februari gedurende drie maanden te
zien. Het kunstwerk met zijn strakke, eenvou
dige lichtlijnen versterkte de vormgeving van
de toren en trok de architectuur van de toren
door tegen de donkere hemel. Het resultaat was
minimal art die tot in de verre omtrek te zien
was. Dat maakte het bouwwerk ook ’s avonds tot
een herkenbaar baken in de Indische Buurt, dus
mission accomplished.
Na de afsluiting van dat project werd het
tweede meteen opgestart, want het vergt veel
tijd om een dergelijk project rond te krijgen.
Paul Baartmans maakte het tweede kunstwerk,
Lux, voor de toren. Het bestond uit spiegels op
pootjes. De spiegels werden door de wind op
en neer bewogen. Het weerkaatste licht reflec
teerde tegen de luifel. Zo leek het net alsof er een
zwembad of jacuzzi boven in de toren geplaatst
was. Hoe harder het waaide, hoe meer water op
de toren.

Kleuren

Na deze twee projecten kwam men tot de conclu
sie dat er nu wel iets kleurigs in de toren mocht
gebeuren. De andere twee keren werd namelijk
alleen wit licht gebruikt. Herman Kuijer ont
wierp een lichtinstallatie met veel kleur en toch
eenvoudig van opzet. John over de kunstenaar:
‘Als je gezien had hoe precies alle bevestigingen

John Prop, initiatiefnemer van Polderlicht, ontdekte dat de
toren op de Borneohof ’s avonds nagenoeg niet te zien was.

voor de neonbuizen door Herman werden aan
gebracht! Bewonderenswaardig. Hij is daar ook
heel lang mee bezig geweest. Bijzonder was dat
hij de hoeken van de toren oversloeg, zodat er
een soort cirkel in de vierkante ruimte ontstond.
Toen na heel veel werk alle bevestigingen waren
aangebracht, gingen de dozen met neonlampen
open. Tot mijn verbazing pakte Herman de bui
zen at random. Zonder zich af te vragen welke
kleur de lampen zouden uitstralen, plaatste hij
ze in de houders. Op de vraag waarom hij na
al die voorbereidingen de keuze van de lam
pen aan het toeval overliet, antwoordde hij dat
hij geloofde in een soort spontaniteit die niet
gestuurd moest worden.’
De vrolijke kleuren van het kunstwerk zonder
titel vormen naast de primaire kleuren een palet
van mengkleuren op de pilaren en de luifel van
de toren, dat van veraf is te zien.
Jammer genoeg is het na half maart einde ver
haal. De drie jaar zijn om en John vindt het tijd
voor andere dingen. ‘Je moet nooit te lang in een
project blijven hangen’, zegt hij. ‘We zijn wel
iswaar bezig om het project te verlengen maar
of dat lukt is nog niet zeker. Het heeft natuur
lijk vaak met geld te maken. Polderlicht werkt
op ideële basis. Er gaat veel tijd in zitten en je
moet ergens van bestaan, je moet ook gewoon je
beroep kunnen uitoefenen.’ t

Het Borneo Architectuur Centrum
verhuurt haar prachtige locatie
op het Borneo eiland voor (VVE)
vergaderingen,
workshops
en
bijvoorbeeld aan zzp’ers.!
!
Slechts €100,- per avond inclusief
koffie en thee. Overdag zijn er
ook mogelijkheden.!
!
!
Kijk voor meer informatie op: !
!
www.bac-amsterdam.nl!
!
verhuur@bac-amsterdam.nl!
R.J.H. Fortuynplein 4 Amsterdam!
!

STUDIORUIMTE TE HUUR
Veemkade 578, 1019 BL Amsterdam

In pakhuis Wilhelmina/Het Gamelanhuis is 110 m2
ruimte met aangrenzende keuken te huur.
Geschikt voor muziekensembles, koren, dans, yoga
en ander groepswerk. Piano, stoelen, lessenaars
en kleedruimte met douches aanwezig. De zaal
heeft een prima akoestiek en geluidsisolatie.
Mogelijkheden voor losse en vaste dagdelen door
de week en in het weekend.
Vaste avonden maandag, woensdag en vrijdag nu
beschikbaar!
Informatie: 020 - 627 18 06 / 06 50945805
of ericabaud@gamelanhuis.nl

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

Yoga is erg populair. In
Zeeburg zijn verschillende
yogascholen gevestigd. Uw
IJopener-reporter volgde
proeflessen bij twee scholen.
Is yoga inderdaad een beetje
op je krent zitten en mediteren, zoals hij aanvankelijk
dacht?

Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
06-40556196

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

TEKST: RENÉ ARNOLDI
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN FLEUR VOS

Beginnerscursus Iyengar Yoga o.l.v. Berber Schönholzer
Voor meer informatie bel:
020 - 623 39 32
www.cea-fiscalediensten.nl

Yoga voor lichaam en geest

M

Foto’s op deze pagina: Beginnerscursus Hatha Yoga o.l.v. Annemiek Latour
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ijn eerste proefles yoga volg ik op de
Iyengar-yogaschool op de KNSMlaan. Iyengar Yoga is genoemd naar
een beroemde yogaleraar uit India. Dit type yoga
heeft het vermogen het totale lichaam en de
geest diepgaand te beïnvloeden. Berber Schön
holzer, lerares en eigenaresse van de school,
stelt mij voor aan de andere cursisten. Het valt
op dat in deze groep beginners maar één heer
deelneemt.
Na de spieren losmaken en mantra’s opzeg
gen, begint het echte werk: we krijgen een heel
fysieke yogales. De les bestaat uit veel rek- en
strekoefeningen die mij als beginner zwaar
vallen. Ik heb moeite om het tempo bij te hou
den, maar laat me niet kennen. Ik voel spieren
waarvan ik niet wist dat ik ze had. Iyengar-yoga
maakt veel gebruik van hulpmiddelen, zoals
blokken, touwen, riemen en dekens en die heb
ik ook echt allemaal nodig. Berber houdt er goed
rekening mee dat het niveau verschillend is. Bij
voorbeeld of mensen last hebben van blessures
en daardoor bepaalde dingen niet mogen. Dan
krijgen ze aangepaste oefeningen. In ieder geval
is de assistent-lerares steeds bij mij in de buurt.
Ze helpt me met de oefeningen en blijft maar
dekentjes aanslepen. Ik houd me groot en zeg
dat ik het gemakkelijk aankan: hoogmoed. Na
anderhalf uur voel ik mijn hele lichaam. Ik heb
heerlijk gewerkt, ben voldaan en voel me lekker.
Ik ben blij dat de laatste vijf minuten heel ont
spannend zijn: zalig op je matje liggen.
Als Berber zegt dat de les is afgelopen, blijf ik
dan ook liggen. Na de les vraag ik haar waarom
de yogales zo fysiek was. ‘Wanneer je naar de
geest wilt, moet je dat doen via het lichaam’, ant
woordt ze. ‘Bij beginners moet je aan dat aspect
veel aandacht besteden. Gevorderden kunnen
de oefeningen veel sneller en zitten dan ook veel
sneller bij de geest. Maar door de gekozen aan
pak ondergaan de beginners ook de totale yoga:

het diepgaand beïnvloeden van lichaam en
geest.’ Het lichaam voel ik en ook aan mijn geest
merk ik het resultaat van de les: ik ben heerlijk
ontspannen.
Een week later ga ik in alle vroegte voor mijn
tweede proefles naar de yogaschool op het Vee
marktterrein. Annemiek Latour, lerares en eige
naresse, biedt me bij binnenkomst thee aan.
De yogaschool is gemoedelijk en ook tijdens
deze beginnersles zijn er alleen maar dames. De
groep is klein. Annemiek geeft de les samen met
Marlet, dus er is genoeg individuele aandacht.
Na wat opwarmen, worden de oefeningen
intensiever. Bij alle oefeningen wordt goed uit
gelegd waartoe ze dienen. Het tempo is minder
hoog dan bij Iyengar, wat voor mij als beginner
het voordeel heeft dat ik me écht volledig op het
goed uitvoeren kan richten in plaats van probe
ren het tempo bij te houden.
Deze vorm van yoga is heel anders dan de
vorige. Maar dat is het goede en leuke van yoga:
er is voor iedereen wel een passende vorm, het
is maar wat je wilt en kunt. Deze methode heet
Hatha Yoga en combineert fysieke houdingen
met de ademhaling om zo lichaam en geest in
balans te brengen. Veel oefeningen zijn ook
gericht op het ademen, op het voelen waar je
adem vandaan komt. Ik leer me op mijn buik te

concentreren. Door de ademhalingsoefeningen
krijg ik rust in mijn hoofd en dat is ook de bedoe
ling. De fysieke oefeningen hebben vaak te
maken met balans. Ik voel mijn lichaam, vooral
de plekken die ik moet voelen, dus die waar
aan ik in de toekomst nog flink aandacht moet
besteden. Als ik op een bepaalde manier op één
been moet staan en steeds omval, voel ik me net
een mislukte ooievaar.
We waaien uit op muzak die mij bekend is uit
Chinese restaurants. Na de les voel ik me vol
daan: heerlijk ontspannen, want de spanningen
heb ik tijdens de les losgelaten.
Vorig jaar heb ik een rugblessure gehad als
gevolg van mijn hele leven verkeerd bewegen.
Tijdens beide lessen heb ik veel oefeningen
gedaan die ik beslist vaker zal doen, omdat ze
ervoor kunnen zorgen dat de blessure niet meer
terugkomt. Er is voor iedereen een geschikte
yogavorm: voor volwassenen, voor kinderen.
voor beginners, voor gevorderden, voor medi
tatief ingestelde types, voor sportschooltypes en
alle mogelijke combinaties. Mijn referentieka
der van yoga is in ieder geval volledig bijgesteld.
Yoga is heilzaam voor zowel lichaam als geest!

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

www.iyengaryogazeeburg.nl
www.yoga-amsterdam.com

ADVERTENTIE

NA U T I EK V A A RO P LEI D I NG EN WWW.NAUTIEK.COM

Zeilschool
Zaalverhuur
Jachthaven Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05
IJOPENER
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voor een gestart. Als ze allemaal tegelijk warm
draaien, is het een oorverdovend lawaai in de
cabine. Met een schok komt de vliegboot in
beweging. Verschrikt kijken de jongens door de
raampjes. Het gevaarte maakt een scherpe draai
naar zijn vertrouwde vertrek- en landingsgebied
en stijgt op. Ze vliegen…
Opeens komt er een man in een grijsblauw
uniform het trapje af. ‘Wat krijgen we nou? Twee
verstekelingen!’, roept hij als ze alle drie van de
schrik bekomen zijn. ‘Daar weten we wel raad
mee.’ Hij pakt Hendrik bij zijn linkeroor en
Remco bij zijn rechteroor en sleurt hen tussen
de rijen met lege passagiersstoelen door.
Even later staan de jongens oog in oog met de
commandantvlieger. ‘Kijk eens aan, verstekelin
gen’, grijnst die. ‘Wat doen we daar ook al weer
mee, mecanicien?’ ‘Kielhalen, mijnheer!’ ‘Kiel
halen in de lucht?’, stamelt Hendrik. ‘Dit is toch
een vliegtuig?’ ‘Dit is een Dornier vliegboot, jon
geman. Het woord zegt het al. Ook in de lucht
houden wij ons aan de oude scheepstradities.
Twee ramen tegen elkaar open, mecanicien, en
een stevig touw.’

Visite voor
de halve
prijs
TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: KEES HOOGEVEEN

Wat is er gebeurd?

I ED E

CH
S

TEKST: IDZARD VAN MANEN
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ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

ou stil die riem’, fluistert Hendrik.
Remco gehoorzaamt mopperend:
‘Hou stil? Hou stil? Ben jij de kapi
tein?’ ‘Kijk eens achter je’, gromt Hendrik terug,
Op hetzelfde moment glijdt hun roeiboot met
een zachte klap tegen het reusachtige water
vliegtuig aan. Heeft de bemanning iets gemerkt?
Nee. De twee vrienden klauteren op een van
de drijfvleugels aan de romp. ‘Kijk daar’, wijst
Remco, ‘Schellingwoude. Daar wonen mijn oom
en tante.’ Ze draaien zich om. ‘Zie je die helling
op het Zeeburgereiland?’ vraagt Hendrik. ‘Dat
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is als er iets mis is met de watervliegtuigen.’ ‘En
daar staan de nieuwe bommenwerpers van Fok
ker’, fluistert Remco trots. ‘Van de Fokkerfabriek
in Noord. Daar werkt mijn oom!’
‘Durf jij naar de cabine te lopen?’ ‘Er zitten toch
soldaten op het eiland? Als die ons zien, zijn we
de pineut!’ Ze speuren de oever af. Niemand te
zien, niet bij de hangars en niet op de landings
baan. Voorzichtig lopen ze over de gladde vleu
gel. ‘De deur staat op een kier’, fluistert Remco.
De jongens glippen naar binnen. Als ze even

later door de passagierskabine lopen, horen ze
buiten een daverende klap en geschreeuw: ‘Kan
je niet varen of zo? Je stoot hem nog lek!’ ‘Komt
door die roeiboot hier!’ ‘Duw dat ding dan af!’
‘Onze schuit’, schrikt Remco, ‘Hoe komen we
hier ooit nog vandaan…’ ‘Rustig maar, we ver
stoppen ons in het keukentje.’
Nauwelijks zitten ze daar of de cabinedeur
zwaait open. Er komen vier mannen door die in
de cockpit verdwijnen. ‘Gauw, eruit, voor onze
boot is weggedreven’, zegt Remco. Boven hun
hoofd worden opeens de vliegtuigmotoren een
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Kielhalen boven het Zeeburgereiland
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Op het eind van de 19e eeuw werd het Zeeburgereiland geboren uit bagger uit de vaargeulen van
het Noordzeekanaal en het IJ. Naast het eiland
werd een vlieghaven voor watervliegtuigen ingericht. Die hadden een grote romp die net als een
schip kon drijven. Twee korte drijfvleugels aan
weerskanten waren met stangen aan de eigenlijke vliegtuigvleugel verbonden. Bovenop die
hoofdvleugel bevonden zich de motoren. Het
beroemdste merk was Dornier. Deze vliegtuigbouwer leverde ook de passagiersvliegboten die
van het IJ, vlak buiten de Oranjesluizen, opstegen
en er weer landden. Het Zeeburgereiland kreeg
een hellingbaan voor onderhoud en reparatie.
Op het Zeeburgereiland zat ook een regiment
militairen. Dat moest Amsterdam verdedigen in
tijd van oorlog. Zij kregen gloednieuwe bommenwerpers van het Nederlandse merk Fokker. Die
werden gebouwd in een grote vliegtuigfabriek in
Amsterdam-Noord.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtten de
Duitsers er een basis in. Na de oorlog werd het
Zeeburgereiland de plek waar de poep en pis van
de Amsterdammers werd gezuiverd. Maar ook
dat is verleden tijd. Drie grote gele silo’s herinneren er nog aan.
Zijn Hendrik en Remco echt gekielhaald?
Ik durfde niet verder te schrijven. Jullie wel?
Maak dan het verhaal af en stuur het aan
info@ijopener.nl t

A

l jaren leef ik op een eiland. Letterlijk
alweer zestien jaar. Figuurlijk bijna der
tien. Eenmaal thuis in mijn appartement
op het KNSM-eiland is het meestal stil. Bezoek
komt niet graag bij mij over de vloer. Niet omdat
ik zo ongezellig ben, of een slechte gastvrouw. Of
omdat ik in een slechte buurt woon. Ook mijn
bank zit en hangt heerlijk en hapjes en drankjes
zijn altijd ruim voorradig. En om gespreksstof
zitten mijn bezoek en ik nooit verlegen. Toch
komen ze al jaren zelden meer langs. Ik heb me
er inmiddels bij neergelegd. In het begin had
ik nog een pot met munten staan. Voor de par
keermeter. Maar dat hielp geen moer. Alleen al
het concept betaald parkeren staat garant voor
een lege huiskamer. Aanbieden om de kosten
te dragen is toch wat gênant voor gasten. Auto
bezitters gaan steigeren van de suggestie alleen
al. Het stemgeluid stijgt per direct drie octaven,
evenals het volume. ‘Het gaat niet om het geld,’
roepen ze luid, ‘het gaat om het principe!’ Drie
euro per uur betalen om langs te komen vinden
ze diefstal. De emoties nu zijn nog even heftig
als bij de invoering op 1 juni 2001. Zelf zijn ze
allang verhuisd naar koopwoningen aan de rand
van Amsterdam of erbuiten. Waar plek voor de
deur nog de normaalste zaak van de wereld is
en de knip niet getrokken hoeft te worden. Daar
hoeven ze geen rondjes te rijden om een plek
te vinden om vervolgens te worstelen met een
ingewikkelde of kapotte automaat. En nooit op
hun horloge te kijken of het al tijd is om te gaan.
Dus boycotten ze massaal mijn buurtje. ‘Kom
jij maar gewoon hierheen’, zeggen ze dan. En al

blijft mijn flatje schoon en opgeruimd, gezellig
is het niet.
Nu ben ik niet de enige Amsterdammer met
dit probleem. Of de enige die erover klaagt. Al
weten we best dat klagen doorgaans zinloos
is. Doorgaans, zeg ik, want het vreemde is dat
ruim een decennium later ook beleidsmakers
de vervreemding onder buurtbewoners erken
nen. Kennelijk onder het motto: beter laat dan
nooit. Sinds januari van dit jaar, kun je in Oost
een bezoekersvergunning aanvragen bij Cition
waarmee bezoek tien uur per maand voor de
helft van de prijs kan parkeren. Al moet je daar
natuurlijk wel het een en ander voor doen.
Op mijn.cition.nl kun je inloggen met je DigiD
– de overheid blijft natuurlijk ook graag op de
hoogte – en de vergunning aanvragen. Na toe
kenning – als je mazzel hebt binnen vijf werk
dagen – kun je je saldo opwaarderen via iDEAL
of automatische incasso en bezoekers aanmel
den. Met de smartphone kan het ook, al heb
je dan nog een extra pincode nodig. Digibeten
zijn welkom bij een servicepunt van Cition. Op
de site staat zelfs een instructiefilmpje, want
met alleen geld storten ben je er natuurlijk niet.
Dagen, tijden en kentekens moeten zorgvuldig
doorgegeven worden, anders krijg je alsnog een
bon aan je broek. Mijn aanvankelijke enthousi
asme tempert aardig na het lezen van alle stap
pen en handelingen die doorlopen moeten wor
den. Weer een taak erbij. Alleen het huis netjes
maken en wat boodschappen doen, is dus niet
meer genoeg. Maar alles went. Ook de huidige
trend om burgers zoveel mogelijk zelf te laten
doen. Zelfs om gewoon hun centen kwijt te kun
nen.
Voorlopig is alleen het aanmelden mij al niet
gelukt. Mijn enigszins versleten computer
crashte voor ik het proces kon afronden. Zodra
ik weer online kan, waag ik een nieuwe poging.
Want alleen al de gedachte dat mijn huisje weer
de zoete inval van vroeger zou kunnen worden,
maakt dat ik graag mijn portemonnee trek. En
dan maar hopen dat mijn parkeertegoed niet
net zo zal staan te verstoffen als mijn voormalige
muntenbak. De bezoekerskorting is namelijk
nog in een experimenteel stadium en alleen gel
dig gedurende 2014. En over ongebruikt saldo
terugkrijgen, is op de uitgebreide site van Cition
vreemd genoeg geen informatie te vinden.
IJOPENER

33

Koken met Neeltje

De Turkse keuken op z’n best

De verrukking
van de sultan
‘Libresse oblige’

Een bijzondere vogel

als eiland heeft het geen baken, houvast, kern
punt. Vind je niet dat het van verre zichtbaar zou
moeten zijn, op een niet-opdringerige manier?
Mijn plan is een ode te brengen aan IJburg in de
vorm van een groots waterkunstwerk. Ik werk
hieraan, samen met een bevriende architect. We
hebben nog een lange weg te gaan maar ik ga
ervan uit dat het er komt.
Een ander IJburg-project is een ontwerp voor
het atrium van gebouw de Witte Kaap: Blijburg
Binnen. Realiseerbaar omdat het uitsluitend
bestaat uit gebruikte industriële materialen, dus
de kosten zijn beheersbaar. Ik houd van het her
gebruik van materiaal. Maar dat had je al begre
pen.
Momenteel probeer ik een door mij ontwor
pen modulair meubelsysteem van roestvrij
staal in de markt te zetten, HAAXS. Je kunt er
zelf je meubels mee samenstellen, iets tussen
lego en meccano in. Omdat ik nog geen echte
werkplaats heb, ontwikkel ik veel concepten en
ideeën, maar concretiseren gebeurt vooralsnog
op kleine schaal. Ik gebruik van alles: bezemste
len, stoffer en blik, tampons of grappige verpak
kingen van lampen.’ t

Haar huis is als een museum voor moderne kunst.
Als ik de omsluitende verpakking van mijn spiraallampen haal om licht op te stellen voor de foto’s,
schiet ze toe: ‘Hé, dat is een mooie vorm, daar kan
ik wel wat mee.’ Niets typeert Dicky Bijlsma meer
dan die reactie.
TEKST: RONALD BOONSTRA

FOTO’S: RONALD BOONSTRA EN WIL VAN SLOGTEREN
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p IJburg is met de komst van
Dicky Bijlsma een bijzondere
vogel neergestreken. Ze bestrijdt
elke voor de hand liggende typering van
zichzelf, maar als ik haar kunstenaar/
ontwerper/stylist noem, kan ze er wel
mee instemmen. Als ik haar vraag waar
ze vandaan komt en wat ze doet, kijkt ze
me aan met een blik die een lang verhaal
belooft.
‘Wat mij kenmerkt, denk ik, is de
behoefte aan water om me heen. Ik ben
geboren in Harlingen, ik heb in Amster
dam aan het water en op Ibiza gewoond
en gewerkt. Toen ik een paar jaar geleden
terugkwam in Amsterdam, viel ik direct
voor IJburg, het eilandgevoel. Kijk, daar
ligt Pampus. Ik adem de frisse lucht, ik
ervaar het open karakter, het bijzondere
licht. Ik voel me hier helemaal thuis. Het
centrum van de stad vind ik verstikkend.
Niet om te wonen.’
Vertel eens iets over je omzwervin
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gen? ‘Ik ben een zelfstandig opererend type.
Ik heb ooit een secretaresseopleiding gevolgd.
In Amsterdam werd ik secretaresse van Ferry
Hoogendijk bij Elsevier. Ik ging interviews doen,
naar openingen, kwam in contact met de ate
lierwereld. Ik deed interviews met mensen als
Jan des Bouvrie, en besefte dat ik hier iets mee
wilde. Ik nam ontslag, en begon voor mezelf.
Styling, modeproducties, reportages. Zeg maar
freelance styliste.
In de jaren 90 kon ik mijn oude kleuterschool
in Harlingen kopen. Duizend vierkante meter.
Gedaan, er een cultureel centrum van gemaakt.
Werkplaats, woonruimte, galerie, restaurant,
filmhuis en vergaderruimte. Na zes jaar de boel
verkocht, terug naar Amsterdam, waar ik een
atelier kocht aan het water. Tot ik weer rusteloos
werd. Mijn tandarts, die bekend is met Ibiza,
adviseerde me om het daar eens te proberen.
Ibiza kende ik niet, maar ik nam een enkele reis,
in m’n eentje. Om inspiratie op te doen.’
Op Ibiza trof je natuurlijk een levendige kunst
wereld. ‘Nee, het is geen eiland waar je makke

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Ingrediënten

400 gram lamsvlees
30 gram boter
1 ui
1 flinke teen knoflook of twee kleintjes
1 handje gehakte oregano
1 theelepel honing
1 grote tomaat zonder vel en pitjes
1 dessertlepel pittige rode peperpasta
(uit een potje, verkrijgbaar bij uw exotische
slager/groenteboer)
zout, peper
1 flink glas kippenbouillon
1 aubergine
50 ml slagroom
50 gram geraspte kaas
nootmuskaat, zout,
citroensap

De ragout

Snijd het vlees in blokjes en bak het bruin in de
boter. Neem het vlees uit de pan en bak in de res
terende boter de gehakte ui, knoflook en oregano
zacht aan. Voeg honing, peperpasta, bouillon en
tomaat toe. Doe het vlees er weer bij en stoof het
geheel een uur, tot het vlees gaar is.

De auberginepuree

Prik de aubergine in en rooster de aubergine in de
gasvlam. Draai geregeld tot de aubergine geheel
geblakerd is. Leg de aubergine 10 minuten in een
pastic zak. Het vocht is er dan uitgelopen en de
aubergine is afgekoeld.
Verwijder de geblakerde velletjes zorgvuldig en
leg de aubergine een paar minuten in water met
citroensap. Hak de uitgeknepen aubergine klein.
Roer nu kaas en nootmuskaat door de verwarmde
slagroom. Breng op smaak met zout en peper.
Schep het auberginevlees erdoor.
Schik auberginepuree en lamsragout mooi op een
bord. Geef er brood en sla bij.
Eet smakelijk. t

ADVERTENTIE

‘Hete bliksem’

WWW.AVONDVERKOOP.COM

lijk kunst aan de man brengt. Ik woonde in de
natuur, de Campo, waar ik ook mijn atelier had
en een galerie ben gestart. De villabewoners
kochten hun kunst in Londen en New York, niet
zozeer op het eiland. En toeristen, discobezoe
kers, kopen geen kunst, die komen daar niet
voor. Maar ik redde het, zeven jaar, tot de crisis
ook daar toesloeg.’
Je belandde op IJburg. Wat inspireert je hier?
‘In eerste instantie natuurlijk het water, het
gevoel op een eiland te zijn. En ik heb plannen,
zowel grote als kleine. IJburg is prachtig, maar

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

@avondverkoop
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Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

TA A L
MUZIEK

FILM

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
zaterdag 22 februari, 20.30 uur
Christian Wallumrød ensemble

Wallumrød staat bekend om zijn verstilde, aan
kamermuziek rakende jazz. Muziek die de vrij
heid heeft van jazz, maar die evengoed elemen
ten bevat van minimal music, barok en Scan
dinavische folk. De zeskoppige groep heeft een
bijzondere samenstelling, met een belangrijke
rol voor de hardangerviool, een Noors strijkin
strument.
€ 20 / € 17

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
Piet Heinkade 1
vrijdag 14 en zaterdag 15 februari, 20.15 uur
Nederlands Kamerorkest en Spark, Kiss of Fire
– Aspects of love
Vurig programma vol liefdesingrediënten. Klas
siek gecombineerd met rock en andere stijlen.
Met werken van Chiel Meijering, Rodion Shche
drin, Erwin Schulhoff en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.
€ 38 / € 30,50

zaterdag 22 februari, 20.15 uur
Slagwerk Den Haag, Music for Bones

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

zondag 16 februari, 12 uur, entreehal
Lunchconcert Conservatorium van Amsterdam
Matilda Loureiro (viool) en Vadim Parra Trou
china (piano).
Met werken van Liszt, Beethoven en Saint Saens.
gratis

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
donderdag 27 februari, 10-12 uur
Stabat Mater-composities, muziekhistorische
lezing door Wout Strootman

Eerste deel van de driedelige lezingenserie
Muziek in de Lijdenstijd, over het Middeleeuwse
gedicht Stabat Mater Dolorosa, dat honderden
componisten heeft geïnspireerd tot het schrijven
van muziek. De tweede en derde lezing in deze
serie zijn op 13 en 27 maart.
€ 10 / € 5, reserveren via ibu@oba.nl / tel. 668 15 65

PAKHUIS WILHELMINA, Veemkade 576
woensdag 12 februari, 21 uur
Wanted

Amsterdamse competitie voor hiphopacts en
kweekvijver voor hiphoptalent. Met vanavond:
Lost, Hardnekkig, Schele Nelis, Ill & Ape, L Ciano,
Joenos en Night The Rebel
€6
Mexicaans programma geënt op de eeuwen
oude Zuid-Amerikaanse traditie om jaarlijks
dierbare gestorvenen te herdenken met muziek,
dans, bloemen, eten en samenzijn: Noche de los
Muertos. Drie jonge veelbelovende Mexicaanse
componisten, Morales, Walle en Itturalde, geven
hun persoonlijke invulling aan deze traditie.
€ 27 / € 21,50

donderdag 27 februari, 20.15 uur / 19.15 uur,
Foyerdeck 1: inleiding door Thea Derks
Rias Kammerchor + Ensemble Resonanz, Het
verlies van het paradijs

donderdag 20 februari, 21 uur
Krater

Dwarse rock en de allermooiste dromerige bal
lades. De Haarlemse band bestaat uit vijf ervaren
muzikanten voortgekomen uit Baskerville, Got
cha!, Heist, Danika, Rubbermade en Ruby Q. Het
debuutalbum Breathe is in twee dagen tijd live
opgenomen in het Patronaat en is klaar om de
wereld ingestuwd te worden.
€5

zaterdag 22 februari, 20 uur
10 Jaar Cafe Pakhuis Wilhelmina

In Adam’s Lament van Arvo Pärt klaagt oervader
Adam over het verlies van het paradijs. Het is
het centrale en meest recente werk op een pro
gramma vol werken uit Estland en Letland.
€ 33 / € 26,50

Line up: Dog Called Phenix, Alan Mclachlan &
Mariëlle Tromp, Tales (That Are Not Supposed
To Be Heard By People), Yori Swart, Woost, Prof.
Nomad, Cool Genius
Voor, tussendoor en na dj’s George en Edd
€ 7,50, voor 21 uur gratis entree en gratis lot voor de loterij

OBA, Oosterdokskade 143
vrijdag 14 februari, 17 uur
Amsterdams Smartlappenkoor

STUDIO/K, Timorplein 62
vrijdag 14 februari, 22 uur
Zo zijn we niet getrouwd, Valentijnsfeest

Zingen over lief en leed, vreugde en smart, het
is van alle tijden…Waar geen woorden voor
zijn, wat je niet kan zeggen, kan je wel zingen.
Dit speciale valentijnsoptreden van het Amster
damse Smartlappenkoor wordt instrumentaal
ondersteund door accordeonist Rob Vlaar en de
creatieve tubaspeler Glenn Goldman.
€ 10, inclusief valentijnsdrankje
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Helaas gaat liefde niet altijd over rozen en
daarom staan er twee zalen tegenover elkaar:
Voor De Liefhebber zorgt voor house en deep
house, terwijl een andere ruimte gevuld wordt
met hiphop- en R&B-nummers. De stijlen
komen samen in de rokersruimte, waar Meneer
Zaterdagavond van house naar hiphop gaat.
€ 12,50 / € 7,50

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
Piet Heinkade 1
woensdag 26 februari, 20.15 uur
Rocío Molina en Rosario La Tremendita,
Afectos

Rocío Molina is een danseres die de flamengo
vanuit de traditie een nieuw en spannend aan
gezicht geeft. Haar nieuwe voorstelling Afectos
is een intieme zoektocht naar het wezen van de
dans en van ons bestaan. Met Rosario La Tre
mendita, zang en Pablo Martín, contrabas.
€ 35 / € 28

OOSTBLOK, Sajetplein 39
vrijdag 21, zaterdag 22, zondag 23 februari, 20
uur
Groenteman & Vrouw, Als je mij maar nooit
vergeet

Een muziektheatervoorstelling over samen
oud(er) worden. Muzikant Jan Groenteman en
theatermaker Kiki Jaski – die nog geen jaar gele
den trouwden – vragen zich af wat over 50 jaar
hun unieke verhaal zal zijn.
In het kader van Stof#2, een weekeinde over oud
worden en zijn, met theater, dans, film en litera
tuur. Met bekende en onbekende gasten, plus
eten en drinken.
€ 15 / € 13 / €11

STUDIO /K, Timorplein 62
vrijdag 21 februari, 15 uur
West Side Story

Kan een klassieker klassieker zijn dan West Side
Story? Als Valentijnsdag niet helemaal gelopen
is zoals je had verwacht, kun je hier ongestoord
uithuilen in het donker.
€ 9 / € 8 / € 5, gratis kopje koffie/thee

vrijdag 21 februari, 11 uur

Vrouwen uit Oost programmeren films voor
vrouwen uit Oost: documentaires over maat
schappij, empowerment van vrouwen, kunst en
cultuur. In samenwerking met Amikino en Civic.
gratis

THEATER VRIJBURCHT
Jan Olphert Vaillantlaan 143
vrijdag 14 februari, 20.30 uur
Lief Konijn

STUDIO/K, Timorplein 62
woensdag 12 februari, 19.30 uur
David en Remco, Funknarf

vrijdag 14 februari, 17.30-20 uur
Huwelijkse Voorwaarden

Portret van culinair journalist Johannes van
Dam. De film toont een andere Van Dam dan de
man die beroemd is om zijn ongeëvenaarde ken
nis van de gastronomie en berucht en gevreesd
om zijn wekelijkse restaurantrecensies in dag
blad Het Parool.
De regisseurs van beide films, Camiel Schouwe
naar en Bianca Tan, zijn vanavond aanwezig.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

Toneelstuk voor tortelduifjes, over een stel van
eind twintig dat jong getrouwd is en zich nu
begint af te vragen of dat wel zo’n goed idee was.
€ 5 / € 35 met diner voor twee
Let op: ook om 10.30 uur: € 2 / € 1 / 1 Makkie

BEELDENDE KUNST
CBK, Oranje Vrijstaatkade 71
14 februari - 19 april, di-wo en vr-zo 11-17 uur,
do 11-20 uur
Be Calm, kunst uit Amsterdamse huiskamers

CBK Amsterdam bestaat dertig jaar, tijd voor
een jubileumtentoonstelling. Het principe van
het CBK, kunst uitlenen aan particulieren, wordt
simpelweg omgedraaid: het CBK leent kunst
werken die bij mensen thuis aan de muur han
gen. Het belooft een veelheid van intrigerende,
intense kunstwerken te worden.
gratis

Aan de vooravond van Valentijnsdag zetten de
bloggende jongeren van ABCYourself de misluk
kende, gedoemde, never-going to happen liefdes
centraal.
Ook wordt het nieuwe boek van Mathijs Mei
nema gepresenteerd: Liefde en ander onbehoor
lijk gedrag. Het jonge talent wordt toegesproken
door auteurs als Edward van de Vendel en Maar
tje Wortel. Het geheel wordt omlijst met toepas
selijke muziek.
gratis, aanmelden via info@bureauverhoeven.nl

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
dinsdag 18 februari, 20 uur
Jan Geurtz: Verslaafd aan denken

Hoe komt het dat we vaak geen enkele zeggen
schap lijken te hebben over wat we denken?
Waarom gaan we steeds méér denken als we
gebukt gaan onder beknellende gedachten? In
zijn nieuwe boek ontleedt Jan Geurtz het ver
schijnsel denken, en toont hij aan dat het onze
meest fundamentele verslaving is.
€ 10 / € 5, reserveren via ibu@oba.nl / tel. 668 15 65

vanaf 5 maart
Cursus creatief schrijven

Jeanet ontdekt dat er konijnenoren uit haar
hoofd groeien en gaat wanhopig op zoek naar
hulp. Iedereen negeert haar en haar twijfels wor
den groter...
13.3 minuten (let op: korte film)
Aansluitend:

De helden David en Remco schudden aan de
hand van suggesties uit het publiek zonder
probleem een komische avonturenfilm uit hun
mouw. Ook komen de acht cabarettalenten
van Creatifs langs. Met voor de carnivoren een
HaHaHamburger vooraf.
€ 5 / € 15 met HaHaHamburger

OBA, Oosterdokskade 143
donderdag 13 februari, 20uur
Theater van ‘t Woord
De avond van de struikelende liefde

De Keuken van Johannes

vrijdag 21 februari, 20.30 uur
Jeune & Jolie

Coming-of-age portret van een 17-jarig Frans
meisje, dat verteld wordt over vier seizoenen en
aan de hand van vier liedjes. Het verhaal begint
bij haar seksuele bewustwording en gaat verder
met haar ontdekking van liefde en zoektocht
naar identiteit.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

Acht ochtenden uw schrijftalent naar boven
halen en uw inspiratie voeden onder leiding van
Sieneke de Rooij, schrijver, redacteur en docente
creatief schrijven. 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9,
16 en 23 april.
€ 220 / € 180, aanmelden via: m.mondeel@oba.nl

JEUGD
BIMHUIS, Piet Heinkade 3
zondag 23 februari, 13.30 uur
The Ploctones, Keten met Anton Goudsmit

Stergitarist Anton Goudsmit houdt zich nooit
in op het podium: hij huppelt rond, trekt gekke
bekken en speelt de sterren van de hemel. Bij
zijn vrienden van The Ploctones voelt hij zich als
een vis in het water. Vanaf 10 jaar.
€ 15 / € 12

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
Piet Heinkade 1
zondag 23 februari, 13.30 uur
Nederlands Kamerorkest, Help Heksen Hexen

zondag 23 februari, 13.30 en 15.30 uur
Kleine Zaal
Theater Pantalone, Pantoffeltrein

Elke middag komen Marie, Abdes, Pat en Jef
naar het station. Als de wijzers van de klok een
teken geven, haalt de treinwachter een fluitje uit
zijn zak. Drie keer blaast hij hard en roept: ‘Over
enkele ogenblikken vertrekt de pantoffeltrein:
instappen en ogen sluiten!’ Een acteur en een
danseres geven ogen, neus en mond de kost. En
de muzikanten? Die zijn er voor de oren. Wie
goed luistert, kan de muziek zelfs voelen. En wie
goed kijkt, kan horen wat hij ruikt. Van 2 tot 4
jaar.
€ 15 / € 12

OOSTBLOK, Sajetplein 39
woensdag 19 februari, 9.30 en 19 uur
Uitblinkers en doorbijters

De kids van Studio 52nd werkten de afgelopen
weken keihard aan hun eerste toneelstukken.
Vandaag brengt een groep professionele acteurs
en regisseurs het werk van de jonge schrijvers
ten tonele. In een echt theater – in het Tropen
instituut – met licht, decor en muziek komt de
fantasie van de kinderen tot leven.
gratis, reserveren aanbevolen

OBA, Oosterdokskade 143
zondag 16 februari, 15 uur
Theater van ‘t Woord
Niet Huppelen

Uit de bocht vliegend bordspel waarbij de regels
steeds veranderen tot niemand meer weet hoe
het eigenlijk hoort. Vanaf 5 jaar.
€ 15 / € 7,50

VA R I A
KNSM-SOCIËTEIT, KOMPASZAAL
KNSM-laan 311
vrijdag 27 februari, 19 uur
De Veranderende IJ-Oevers, Sigrid van Essel.

Sigrid van Essel vestigde zich in 1997 in het
Oostelijk Havengebied. Ze zat jaren met haar
schetsboek bij de bouwputten van het Ooster
dokseiland, tussen de kranen van de NDSM-werf
en in het Oostelijk Havengebied. In haar atelier
verwerkte ze de schetsen tot tekeningen en
schilderijen, die nu bijeen zijn gebracht in een
boek dat half maart verschijnt.
Diner met tussen de gangen lezingen.
€ 35 / € 25, reserveren via knsmsocieteit.nl

vrijdag 28 februari, 20.30 uur
Hoe duur was de Suiker

Het verhaal van twee halfzusjes in het 18e
eeuwse Suriname: de blanke Sarith en haar lijf
slavin Mini-Mini. Terwijl Sarith verbitterd raakt
door het harde leven in de kolonie, krijgt MiniMini haar eigen kans op geluk. Kan en durft ze
die te grijpen ten koste van haar meesteres en
halfzus?
€ 6, gratis kopje koffie/thee

Stel je bent een heks en op een dag ben je al je
spreuken kwijt. Hoe moet je dan weer heXen?
Het enige dat dan helpt is de muziek van een
magisch heXen-orkest en wat hulp van heel veel
kinderen. Vanaf 6 jaar.
€ 21 / € 10
IJOPENER
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Telefoonnummers en gratis spreekuren
ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN

A.A.K.

Panamalaan 112, tel. 528 90 30
Gratis spreekuur op afspraak:
Panamalaan 112: elke vrijdag 08.30 - 10 uur
Voor particulieren en ondernemers: Wijkservicepunt
Sporenburg, C.J.K. van Aalststraat 4:
elke dinsdag 11.30-13.30 uur

Alzheimer Advies -en Klachtenbureau
Gratis spreekuren voor mantelzorgers van mensen
met diagnose Dementie:
maandag- en vrijdagavond 19 - 21 uur
in De Meevaart, Balistraat 48 A
Graag telefonisch reserveren, tel. 06-20 02 31 20
Eventueel ook andere tijd mogelijk.

VAN DOORN CS ADVOCATEN
Zeeburgerdijk 50, tel. 693 55 44
Gratis spreekuur: elke maandag 16 -17 uur

GLOBAL RUITENBERG
Piet Heinkade 215, tel. 627 27 35
Gratis inloopspreekuur:
elke woensdag 17 - 18.30 uur

STICHTING ViiA
Loket Zorg en Samenleven IJburg
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum Haveneiland), tel: 495 22 50
Maandag t/m vrijdag 9 - 17 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

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

AFMETINGEN
Breedte
Hoogte
Hele pagina

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

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 uur
woensdag 14 - 15.30 uur
Oostelijk Havengebied, Sporenburg, C.J.K van
Aalststraat 4: donderdag 13.30 - 14.30 uur
Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag
13 -16 uur, tel. 462 03 99

STADSDEELHUIS

MELDPUNTEN

Pedro de Medinalaan 12, Gebouw HVO Querido,
tel. 664 08 48
Gratis juridisch spreekuur:
elke vrijdag 16 -17 uur
ALGEMEEN

POLITIE BALISTRAAT

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

€
€

Nieuwe advertentie opmaken
Advertentie wijzigen

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

EXTREME OVERLAST

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

tel. 567 06 61

BETER BUREN

WONEN EN BUREN

Bezorging

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

BURENNETWERK
tel. 623 97 71

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

Indische Buurt
Voor alle zaken betreffende huur en woning.
Tijdelijk: ‘s-Gravesandeplein 19, tel. 462 03 30
Inloopspreekuren: maandag 19 -20 uur
woensdag 9 -12 uur
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ADVERTENTIES AANLEVEREN

tel. 421 45 67

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST
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ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN

CONFLICTBEMIDDELING

Bemiddeling bij arbeidsconflicten, echtscheiding,
zakelijke geschillen e.d.
Gratis spreekuur op afspraak:
dinsdag 9 -10 uur,
Tel. 820 22 07
e-mail: info@mediationbureau.net

8

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

OVERLAST HORECA

MEDIATIONBUREAU.NET

Blad1

11

WMO LOKET

VEEM ADVOCATEN

Cijferpuzzel

TARIEVEN

•
•
•
•
•
•

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

In deze puzzel zijn de letters
vervangen door de cijfers van
1 tot en met 24. Alle letters in
het alfabet komen er in voor,
behalve de X en de Q.

1

7

13

21

11

7

19

De gevonden letters worden in
het diagram ingevuld en vormen
de oplossing.

13

3

23

7

Om het iets gemakkelijker
te maken, maar niet te
gemakkelijk, krijg je twee letters:
nummer 22 voor de A, nummer
4 voor de P.
Stuur je oplossing
vóór 25 maart 2014
naar info@ijopener.nl
of naar:
IJopener
Zeeburgerdijk 175-1
1095 AB Amsterdam
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Oostelijk Havengebied:

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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•
•
•
•
•
•

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

D e l eu ks t e d ing e n
b e d e nk j e z e lf !

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

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

-

020 - 419 72 00

De 5 winnaars van deze cijferpuzzel
krijgen naar keuze een shirt, beker,
romper, iPadhoes, telefoonhoesje of
kussen met eigen tekst en/of foto.
Deze prijzen worden ter beschikking
gesteld door The Photo Factory.

De twee winnaars van de Godenpuzzel in de decembereditie
vanPagina
de IJopener
1 editie zijn Ben Dieker en Marlous Wijffels.
De oplossing was: De oude goden doen het nog best.
IJOPENER
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IEUW! 2014
Activiteiten Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

ACTIVITEITEN

Indische Buurt &
Oostelijk Havengebied 2014

Aanhaken mag ook later,
maar grijp nu je kans!!

Bent u veel alleen thuis en hebt u weinig te besteden? Wilt u andere buurtbewoners ontmoeten
en de mogelijkheden in uw eigen wijk leren kennen? Grijp dan uw kans!
KIJK

Programma/activiteiten Wat

Programma/activiteiten

Kijk in je wijk
Wat

Buurtverkenning, wekelijks naar
een bijzondere plek in de eigen
woonomgeving Lokatie

Conditietraining

Verantwoord bewegen en weer fit
Buurtverkenning, wekelijks naar een bijzondere
Rumah Kami
worden
plek in de eigen woonomgeving

Kijk in je wijk
Gezond en fit

Dag en tijd

Doelgroep

Kosten

Rumah Kami

Donderdag
van 9.30-11.30 uur

Buurtbewoners

Gratis

Dag en tijd

Doelgroep

Kosten

Instroomhuis ZeeMaandag en
BuurtGratis
Donderdag
Buurtbewoners
Gratis
burgerdijk
donderdag van
bewoners
van(vorst
9.30-11.30 uur
Activiteitenruimte
19.00-21.00 uur
Flevopoort)

Beweeg
je bewegen
fit
Stretching,
zumba Zeeburgerdijk
onder Activiteitenruimte
Vrijdag
Verantwoord
en weer
fit worden cardio en
Instroomhuis
(vorst
Maandag en donderdag
Buurtbewoners Vrouwen
Gratis € 2 per
Activiteitenruimte
Flevopoort)
van 19.00-21.00 uur
begeleiding van een
enthousiaste
Flevopoort
van 10.30 - 12.30 uur
keer
begeleidster,
inclusief
voorlichting
Stretching, cardio en zumba onder begeleiding
Activiteitenruimte Flevopoort
Vrijdag
Vrouwen
€ 2 per keer
over gezondheid
& fit zijn
van een enthousiaste begeleidster,
inclusief
van 10.30-12.30 uur

Conditietraining
Beweeg je fit

voorlichting over gezondheid
& fit zijn
Zwemcursus
Zwemtraject
waarbij deelnemers
leren
zwemmen
30 lessen Oost
Zwemtraject waarbij deelnemers leren zwem- in Sportfondsenbad

GEZOND & FIT

Zwemcursus
Gezond & lekker

Lokatie

Yoga
Fifty Fit
Hobby & Les
Theesalon
Programma
senioren

men in 30 lessen

Sportfondsenbad
Oost
Maandag

Maandag
van 8.30 - 10.30
uur
Vrouwen
van 8.30-10.30 uur
(start 3 februari)

Vrouwen

Cursusgeld
€ 60
Cursusgeld
€ 60

Gezond
& lekker waarbij
Kook
en praatgroep
waarbij de
Jav’art Dinsdag
Dinsdag
Vrouwen
Kook- en praatgroep
de vrouwen
een
Jav’art
Vrouwen
Gratis Gratis
van 9.30 - 11.30 uur
vrouwen
een kijkje nemen in
kijkje nemen in elkaars keuken
en leefwereld.
van 9.30-11.30 uur
Het biedt de mogelijkheid om
in gesprek
te
elkaars
keuken
en leefwereld. Het
gaan met elkaar en/of naar een voorlichting te
biedt
de
mogelijkheid
om in geluisteren
sprek te gaan met elkaar en/of naar
Yogales
Flevopoort
Dinsdag van 18.00-19.00 uur &
Vrouwen met een
Gratis (aanmeleen voorlichting te Activiteitenruimte
luisteren
Yoga

Yogales

Bewegen in verwarmd water

donderdag van 10.30-11.30 uur

Sportfondsenbad Oost

Lady´s Day

Verwenmiddag met voorlichting
over persoonlijke verzorging en
Praatgroep, Nederlandse les, voorlichting en
Rumah Kami
gezondheid
gezellig samenzijn

Fifty Fit

Bewegen in verwarmd water

Activiteitenruimte
Donderdag
Flevopoort

beperking

den vereist)

Dinsdag van 18.00Vrouwen
Gratis
50+ (zwemdiploma
19.00 uur & donderdag
met een€ 2 per keer
(aanmelden
van 10.45-12.00 uur
niet nodig)
van 10.30-11.30
uur
beperking
vereist)

Activiteitenruimte
Flevopoort

Laatste vrijdag van
de maand van 14.00Dinsdag van 9.00-12.30 uur
Vrouwen
16.00 uur
uur
& vrijdag van 9.00-15.00

Vrouwen

Gratis

Sportfondsenbad
Donderdag van
Woensdag
Senioren
Oost
10.45-12.00 uur
van 09.30-12.00 uur

50+ (zwem- € 2 per
Gratis
diploma
keer
niet nodig)

Gratis

Vrijetijdsprogramma met bingo, verwendagen,
schilderen, etc. U kunt ook terecht voor voorlichting en hulp m.b.t. instanties

Rumah Kami

Computer Inloop Senioren

Computerinloop voor ontmoeting & antwoord op
computervraagstukken op maat

Activiteitenruimte Flevopoort

Woensdag
van 13.00-16.00 uur

Senioren

Gratis

Nederlandse les

Nederlandse les

Rumah Kami

Dinsdag en vrijdag
van 9.00-12.00 uur

Vrouwen

Gratis

Handwerkatelier

Handwerken in ontspannen en gezellige sfeer.
Ook verkoop en herstelwerkzaamheden

Activiteitenruimte Flevopoort

Maandag
van 10.00-12.00 uur

Buurtbewoners

Gratis

Kunstmix

Gezamenlijk creatief proces met een kunstenaar
waarbij drie groepskunstwerken ontstaan die de
Flevopoort verfraaien

Huiskameratelier Da Vinci, Flevohuis

Vrijdag van 9.30-12.00 uur

Senioren

Gratis

Mix’it
Rumah Kami

Kook- en eetgroep

Rumah Kami

1e en 3e vrijdag van 14.0017.00 uur & de 1e dinsdag van
de maand van 12.30-16.00 uur

Buurtbewoners

€ 2,50, 1 makkie
of meehelpen

Mix’it
Instroomhuis Zeeburgerdijk

Kook- en eetgroep

Instroomhuis Zeeburgerdijk

2e en 4e dinsdag in de maand
van 16.00-19.00 uur

Buurtbewoners &
bewoners Instroomhuis

€ 2,50, 1 makkie
of meehelpen

Mix’it
Jav’art

Kook- en eetgroep

Jav’art

2e en 4e donderdag van de
maand van 10.00-13.45 uur

Buurtbewoners

€ 2,50, 1 makkie
of meehelpen

Mix’it
Het einde van de wereld

Kook- en eetgroep

Mix’it
Ondro Bong

Kook- en eetgroep

Ondro Bong (Zeeburgerdijk 53)

4e zaterdag van de maand van
16.00-20.00 uur

Buurtbewoners

€ 2,50, 1 makkie
of meehelpen

Instroomkeuken

Maandelijks event in het instroomhuis met eten
& muziek

Instroomhuis Zeeburgerdijk

3e donderdag van de maand
van 18.00-20.00 uur

Buurtbewoners &
bewoners Instroomhuis

€ 7,50
per keer

Ladies Day

Verwenmiddag met voorlichting over persoonlijke verzorging en gezondheid

Activiteitenruimte Flevopoort

Laatste vrijdag van de maand
van 14.00-16.00 uur

Vrouwen

Gratis

Mantelzorg doet
& ontmoet

Voorlichting/praatgroep met een programma
aan activiteiten dat door de groep is bedacht

Rumah Kami

3e maandag van de maand van
9.00-12.00 uur

Mantelzorgers

Gratis

Eten & ontmoeten

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met
Het eindeKami
van de(020)
wereld 665 65 04, 1e
en 3e maandag van
de
Buurtbewoners
activiteitencentrum Rumah
Makassarplein
of info@civicamsterdam.nl
maand van 16.00-20.00 uur

€ 2,50, sea
miles, 1 makkie
of meehelpen

