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Bedankt
alle gulle gevers
en iedereen die heeft bijgedragen
aan het succes van onze
fondsenwerfactie!

U

ziet het: onze fondsenwerfactie is
geslaagd, de decembereditie ligt voor
u. En eerlijk gezegd was het één groot
feest. Uw warme reacties en gulle giften hebben ons werk voor de organisatie van de acties
ruimschoots de moeite waard gemaakt. Hartelijk dank daarvoor.
We hebben zelfs meer geld opgehaald dan
beoogd. Met dit geld kunnen we deze editie uitbrengen en heeft onze nieuwbakken Stichting
Buurtkrant IJopener ook nog een mooie buffer
om het nieuwe jaar in te gaan.
Niet alleen hebben we in de hectiek van de
organisatie elkaar als redactie beter leren kennen, maar ook u, onze lezers en adverteerders.
En dat doet ons ontzettend goed. We weten nu
voor eens en altijd waarom we vijfmaal per jaar
deze krant maken en hoe u dat waardeert. We
hebben u leren kennen doordat u kwam dansen,
eten, lopen, kijken en kopen.
De medewerking die we kregen was overweldi-

gend. De gratis beschikbaar gestelde ruimtes en
faciliteiten, de deskundige dj’s die voor noppes
nostalgische plaatjes draaiden, buurtbewoners
die spullen brachten voor de vintagemarkt, eters
die voor de huiskamermaaltijd aanschoven, de
vele adverteerders die ons met een sponsorgift steunden, de wandelaars, de kunstenaars
die meehielpen aan de grandioze kunstbeurs
en werk afstonden voor de veiling en loterij, de
veilingmeester en zo veel andere belangeloze
medewerkers.
Nogmaals hartelijk dank voor al uw bijdragen,
in welke vorm dan ook.
En nu is het stil. Maar niet voor lang. Grote
kans dat u in het nieuwe jaar weer wordt uitgenodigd voor een dansavond, kunstbeurs of iets
anders wat ons te binnenschiet. Maar dan niet
uit noodzaak maar voor ons en uw plezier!

De redactie van IJopener

www.hairspray.nl
info@hairspray.nl
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We zitten midden in de participatiesamenleving, die
is geboren uit het huwelijk
tussen de crisis en een liberaal kabinet. ‘Doe het lekker
zelf!’, klinkt uitnodigend uit
de mond van tv-bakker Abel.
Maar komt die kreet uit de
mond van een wethouder,
dan staat de burger nogal
eens in zijn hemd. Toch is
het niet alleen ellende wat
de klok slaat. Een van mijn
grote participatiefavorieten
is het fenomeen buurtmoestuin. Ze schieten sinds een
paar jaar als paddenstoelen
uit de grond en ik fietste al
vaak jaloers door de Indische
Buurt. Want in mijn buurt,
het KNSM-eiland, leek zulks
een eind weg. Het is immers
het minst groene stukje stad
van Oost. Veel blauw en dat
is heerlijk, maar groen? Nee.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
ILLUSTRATIES: WINNY ROS

LEES
Simonede column van
op pagin
a 34
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Havenwortels
I
k heb een romantisch idee bij tuinieren. Lekker met mijn handen in de aarde, planten
zien groeien en in de zomerzon salade eten
van mijn zelfgekweekte tomaat. Wat ik er ook bij
zie: samen met mijn buren in die aarde wroeten,
mijn kind en passant liefde voor de herkomst
van zijn eten bijbrengen en als de tijm op is niet
naar de winkel gaan, maar met een schaartje
naar de tuin. Ik was dan ook enorm blij verrast
met de uitnodiging te komen luisteren naar de
plannen voor een buurtmoestuin KNSM. En ik
was niet de enige, want op die oktoberavond
kwamen zo’n 80 mensen naar de Kompaszaal.
Tegenstanders waren ook nadrukkelijk uitgenodigd. Ik schat de verhouding voor-tegen op 75-5.
Veel animo dus, en veel nieuwsgierigheid.

Mogelijkheden

Hoe doe je dat eigenlijk, een gezamenlijke tuin
opzetten? Ieder een eigen stukje of helemaal
samen? In de volle grond of in bakken? Is de
groente alleen voor de leden of voor iedereen in
de buurt? Hoe zorg je ervoor dat het er het hele
jaar door levend uitziet?
Praktische vragen zijn er ook volop: waar haal
je water vandaan? Wat gebeurt er met het afval?
Waar laat je het gereedschap?
De initiatiefnemers, Margreet Zetsma en
Karina van Nooijen, hadden al rondgekeken bij
bestaande tuinen in het stadsdeel. Belangrijkste
conclusie: iedereen doet het anders en er zijn
veel mogelijkheden. Nogal een open deur, maar
alle ideeën geven wel een goede basis om te kijken wat er op het KNSM-eiland kan en niet kan.
Een van de onderwerpen op de info-avond
was de locatie van de tuin. Want ja, we hebben
hier weinig groen, en veel van dat groen ligt in
de schaduw. Het enige groen met behoorlijk
wat zon is een rechthoek van 8 x 9 meter aan
de KNSM-laan, bij de oosthoek van het gebouw
Diogenes. Door de maat en ligging is die plek
echter minder geschikt. Alternatieve locaties
passeerden de revue, zoals het rozenperk aan
het einde van de KNSM-laan, het einde van de
Levantkade (waar ooit een mijmerbankje stond),
het Levantplein (schuin onder Edelweiss) en het
Azartplein. Stenige plekken waar de tuin in bakken zou zitten, mooie stapelrandbakken. Van-

wege vervuilde grond zijn die bakken sowieso
een goed idee. Mijn romantische beeld mag
natuurlijk niet worden verstoord door een nare
ziekte die ik oploop door het eten van mijn zelfgekweekte tomaat!

Tegenstand en hoop

De tegenstanders lieten ook van zich horen. Van
het weinige groen een deel onttrekken voor privégebruik was een argument, en verrommeling
van het straatbeeld en de zichtlijnen. De angst
dat de tuin verloedert of ‘s winters een naargeestige aanblik biedt, klonk ook. In de periode
dat de vergunningsaanvraag loopt, hebben de
tegenstanders uiteraard de mogelijkheid om
hun stem te laten horen.
Ik heb goede hoop dat het zaad voor deze
moestuin bezig is zich te wortelen in mijn buurt
en dat de juiste plek gevonden wordt. Een kleine
initiatiefgroep is daar hard mee bezig. Dan
zit ik volgend jaar met mijn buren na maandenlang wroeten, wateren en wieden aan de
tomatensla en havenwortels. t

facebook.com/buurtmoestuinknsm
moestuinknsm@gmail.com
ADVERTENTIE
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Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

Een winkel in een volksbuurt
die al 90 jaar bestaat, mag
gerust een unicum genoemd
worden, maar de familie
Bollemeijer doet alsof het
de gewoonste zaak van de
wereld is. De hoogste tijd om
eens een kijkje te nemen
achter de deuren van deze
opticiens waar nu al de
vierde generatie het vak
uitoefent.
TEKST: RONALD BOONSTRA
FOTO’S: FIRMA BOLLEMEIJER

De winkel van Bollemeijer in de Javastraat in 1932

90 jaar historie in de Javastraat

A

fgezien van een oude slijpmachine in
het werkatelier is er niets meer te zien
dat wijst op een traditionele winkel.
Geen houten lambriseringen, glas in lood, slijptollen of slijpfiets te bespeuren.
Die slijpfiets is er wel ooit geweest. Tijdens de
oorlogsjaren ging een groot deel van het leven
gewoon door, dus ook brillen waren een normale levensbehoefte.
Er was gebrek aan van alles, er werd geïmproviseerd en veel mensen hadden bijvoorbeeld
een omgebouwde fiets waarop een dynamo was
aangesloten om naar de (illegale) radio te luisteren, of gewoon voor wat licht om te lezen of
werken. Maar grootvader Bollemeijer sloot een
fiets aan op een slijpmachine en sleep voort.
Herman Bollemeijer: ‘Die fiets van mijn grootvader heb ik niet meer, maar nog wel een foto
ervan. Het schijnt dat de klanten die een bril
nodig hadden, zelf op de fiets gezet werden en
hun eigen bril bij elkaar trapten, om het zo te
zeggen. Mensen hadden nauwelijks geld dus
er werd veel geruild: wederdiensten. De oorlog
kwam niet helemaal uit de lucht vallen, en mijn
grootvader had dan ook veel glazen en monturen ingekocht, waardoor hij redelijk ongestoord
kon doorwerken. Veel meer heb je immers niet
nodig.’

Techniek

Foto boven: Opa Bollemeijer
Foto onder: Joop en Herman Bollemeijer (2e generatie)
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Wat is er zoal veranderd in de loop van 90 jaar?
Herman Bollemeijer: ‘Alles is veranderd, dat
kun je raden. Maar dat betekent niet dat alles
stilstaat, er verandert ook op dit moment heel
veel op technisch, modisch en op commercieel
gebied. Technisch komen de glazen geslepen en
al uit de fabriek, dat was altijd al zo. Mijn grootvader tekende dan met een potlood de omtrek af,

op het mineraalglas, want dat was het, gebruikte
een glassnijder en brokkelde de randen eraf tot
de globale vorm, waarna het eerst grof en dan
fijner met zandsteen werd bijgeslepen. Tot een
jaar of veertig geleden ging dat zo. In die tijd
waren de glazen groot en de brillen klein, met
dikke randen. Glazen waarmee je ver kon zien
én kon lezen, met zo’n soort vergrootglaasje
erop, had je al in de tijd van mijn grootvader. Het
was een beetje grof allemaal, met scherpe randen, en echt mooi was het niet, maar het functioneerde. In de moderne multifocale glazen zit
heel veel computertechniek, zoals je begrijpt, en
ook het slijpen van de glazen zelf is computergestuurd. Daardoor is momenteel ontzettend veel
mogelijk. En glas is het trouwens in de meeste
gevallen ook niet meer.’

‘Wie weet staan we hier over een
aantal jaar voor iedereen een in
alle opzichten perfect passend
uniek montuur te printen’
De mensen en de buurt

‘De Javastraat was een straat met een plantsoentje in het midden. Hier woonden voornamelijk arbeiders die in de haven werkten, of bij
Werkspoor. Ze waren recht door zee. Enerzijds
kritisch: je leverde een goede kwaliteit af, of je
zag ze nooit meer terug. Maar aan de andere
kant mocht het dan ook wat kosten. Ze wisten
wat goed vakmanschap waard was. Dat was in
die tijd ook zichtbaarder, vakmanschap. Kocht je
een bril dan deed je daar bij wijze van spreken je
halve leven mee. Dat zou men nu een belache-

TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Gehannis

D
• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen
KNSM-laan 303 . iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615

lijk idee vinden’, vertelt Herman Bollemeijer.
De laatste jaren is de buurt aan het veranderen.
Herman vertelt: ‘De buurt is gerenoveerd en de
gerenoveerde huizen worden veelal niet meer
verhuurd, maar verkocht. Dat trekt een ander,
jonger publiek, vaak studenten en tweeverdieners. Dat brengt weer meer horeca.’
Zijn nichtje Jolien, vierde generatie, vult aan:
‘Vroeger had je nog weleens een onveilig sfeertje,
dat is nu helemaal weg. Ik kom rustig ’s nachts
thuis op de fiets, zo relaxed is het tegenwoordig wel. Intussen is het wel zo dat de kwaliteit
van de winkels hier nogal wisselt. Een goed en
modern restaurant waarin is geïnvesteerd kan
hier een paar maanden later al omsloten zijn
door rommelwinkels die het een paar maanden
uithouden. Dus of dit deel van Oost de nieuwe
Pijp wordt, is nog maar de vraag. Maar aan de
rand van Oost, de Middenweg bijvoorbeeld, of
de Czaar Peterstraat, daar zie je het wel gebeuren. Het is afwachten hoe het zich ontwikkelt
voor de Javastraat.’

oor de bouw van kantoorpanden
Panamapaar, de rode kolossen op de
hoeken van de Panamalaan en het
Zeeburgerpad, moesten buurtbewoners op
zoek naar nieuwe grasvelden om hun verjaardagen te vieren en hun honden uit te laten.
De huurders mengen zich totaal niet met de
beregezellige padbewoners. Ook voor de luidruchtige dancefeesten op het dak worden de
buurtbewoners niet door het Panamapaar uitgenodigd.
Verder is er louter positief nieuws rond het
Panamapaar. Na oplevering waren beide
gebouwen direct volledig verhuurd, terwijl
aan de Zuidas alles leeg staat. Logisch, want
iedereen wil in Zeeburg zitten, het financiële,
economische en culturele hart van de wereld.
Nog beter nieuws is dat de twee gigantische
gebouwen werkelijk in een mum van tijd zijn
gebouwd. Het kan dus tóch snel. Dat geeft
hoop voor Fountainhead, wanneer dat na honderd jaar bekvechten eindelijk mag worden
gebouwd. De woontoren kan dan binnen een
jaar klaar zijn, zodat nog veel meer mensen in
ons prachtige stadsdeel kunnen wonen.
Toch vrees ik dat de snelheid waarmee het
Panamapaar is gebouwd een incident was.
De Jaap Hannisbrug – oftewel brug 352 – verbindt de Cruquiusweg met de Panamalaan.
Jaap Hannis was een buurtschap, waar in
1661 een grote doorbraak naar de Diemerzeedijk plaatsvond. De brug moet minstens
zo oud zijn, want ze hebben er bijna een jaar

over gedaan om dit kippenbruggetje, waar een
geoefende verspringer zonder aanloop overheen springt, te renoveren! Met kabels en leidingen uit de zeventiende eeuw die nog in de
brug zaten, moet je voorzichtig omspringen.
Ook zijn onderdelen voor zo’n oude brug wat
moeilijker verkrijgbaar. Desondanks is bijna
een jaar belachelijk lang, al heb ik er verder
geen verstand van want ik ben geen bouwer
en zéker geen bruggenbouwer. Bovendien
kost het nogal wat aan materiaal, personeel,
maar ook aan de economie. Want werknemers
moesten tijdens de renovatie een grote omweg
maken om bij het Panamapaar te komen.
Hoe moet je het in het vervolg aanpakken
zodat het geen geld kost maar juist geld oplevert? Dit was brug 352, er zijn dus nog minstens 351 van dergelijke kippenbruggetjes
die op enig moment verouderd zijn. Renoveer
die niet, maar sloop ze. Zet een polsstok neer,
zodat sportievelingen over het water kunnen
springen. Zo voorkom je bovendien obesitas.
In het water ligt een reddingszwemmer voor
het geval het onverhoopt mis gaat. Voor mindervaliden, fietsers en automobilisten is er
een stevig vlot dat regelmatig naar de overkant
vaart. Zet er een oliebollenkraam neer om het
wachten aangenaam te maken, het is tenslotte
bijna oud en nieuw. De springers betalen voor
de zwemmer, de vlotgebruikers voor de kapitein van het vlot. De helft van het geld gaat naar
het stadsdeel, de andere helft naar uw noodlijdende IJopener. Iedereen blij!

Het vak in de toekomst

Jolien: ‘Computergestuurde technieken zullen
nooit meer verdwijnen. Wat het medische deel
van optiek betreft denk ik dat oogimplantaten
het nieuwe laseren wordt. Dan wordt als het
ware een klein lensje in je oog geïmplanteerd.
En voor opticiens kan je denken aan een 3D foto
van je gezicht, je hele hoofd, waarop je monturen kunt aanpassen en testen. Maar ik denk ook
aan het 3D printen van persoonlijke monturen.
Wie weet staan we hier over een aantal jaar voor
iedereen een in alle opzichten perfect passend
uniek montuur te printen. Waarom niet?’ t
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Promoveren is nog eens wat anders
Op het gebied van promoveren liggen de vrouwen iets achter
op mannen. In 2012/2013 promoveerden er ongeveer
2300 mannen en 2000 vrouwen in Nederland. In 2014
was onder die vrouwen Jamila Mejdoubi. Ze promoveerde
op 5 november op een proefschrift The primary prevention
of child maltreatment in early life aan de faculteit
Geneeskunde van de Vrije Universiteit.
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

J

FOTO: FLEUR VOS

amila is een mooie jonge vrouw met ouders
van Marokkaanse afkomst. Haar ouders
waren ondernemende, avontuurlijke mensen. Zowel haar vader als haar moeder kwam
uit een arm gezin. Nadat hun eerste kind in
Marokko was geboren, vertrokken zij naar Engeland om geld te verdienen. Daar werden nog
twee kinderen geboren. Vervolgens verhuisden
ze naar Nederland waar de jongste twee ter
wereld kwamen.
Jamila is de oudste van de laatste twee kinderen. Haar allereerste jaren woonde het gezin in
de Oosterparkbuurt. Nu wonen ze al weer meer
dan twintig jaar in de Indische Buurt.
Haar vader had dokter willen worden, maar
omdat daar geen geld voor was werd hij verpleger. Jamila: ‘Nee, ik heb geen medicijnen
gestudeerd, ik ben bang voor bloed, het werd
gezondheidswetenschap. Ik ben altijd betrokken geweest bij mensen die het niet breed hebben of in armoede leven. Dat komt waarschijnlijk omdat ik allang in de Indische Buurt woon,
daar zie je veel mensen met minder kansen om
je heen.’
Eenmaal afgestudeerd solliciteerde Jamila
naar een plek als onderzoeker in opleiding en
vond die ook. Ze was weliswaar erg onzeker na
het eerste sollicitatiegesprek, maar het liep goed

af. Het salaris van een onderzoeker in opleiding
is mager. ‘Dat maakt me niet uit, geld kan me
niet schelen’, is Jamila’s reactie.
Haar promotieonderwerp is een project uit
Amerika, dat moest worden aangepast en getest
voor Nederland.
In Nederland heet het VoorZorg. Het programma is gericht op zwangere vrouwen met
een lage sociaal-economische status. Deze
vrouwen hebben een grotere kans om te vervallen in kindermishandeling, zeker als er ook nog
sprake is van verslavingsproblematiek, stress en
huiselijk geweld.
De zwangere vrouwen met een hoog risico
werden door een verpleegkundige begeleid
gedurende de zwangerschap en de eerste twee
jaar na de geboorte.
De resultaten waren in Amerika positief en
dat bleek ook voor de groep van 460 vrouwen
in Nederland het geval te zijn. Het aantal vrouwen dat niet (meer) rookte en minstens een half
jaar borstvoeding gaf, was beduidend hoger dan
in de controlegroep. Ook het huiselijk geweld
was onder de vrouwen in het project beduidend minder. Bovendien bleek uit het gedrag
van de jonggeborenen dat zij aan minder stress
blootstonden.
De resultaten in Amerika duiden erop dat de

resultaten van het project doorwerken in volgende generaties. Kinderen die mishandeld zijn
hebben een grotere kans hun kinderen ook te
mishandelen.
Jamila hoopt dat het project in heel Nederland
en ook in andere landen zal worden doorgevoerd.
Het is bekend dat de meiden onder de kinderen van Marokkaanse achtergrond het goed
doen in Nederland. Maar promoveren is nog
even wat anders. En dat heeft Jamila gedaan.
Gefeliciteerd! t

‘Doctor Noortje de Vries, wat is daar nou zo vreemd aan?’ Deze tekst stond zo’n 35 jaar geleden
op een poster waarop een mooie jonge vrouw ons aankeek. De poster maakte deel uit van een
hele reeks posters met jonge vrouwen die dezelfde vraag stelden. Het was een actie om het aantal
vrouwen op de universiteit te vergroten. Twee generaties later blijkt dat een geslaagd project te zijn
geweest. In 2012/2013 studeerden aan de Nederlandse universiteiten meer vrouwen dan mannen af:
ca.25.000 mannen tegen 27.000 vrouwen.
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BOEKEN
Interview met Ton Heijdra

Mooie boeken
Ton Heijdra schreef vijftien boeken over Amsterdamse buurten, waaronder
Kadraaiers & zeekastelen: de
geschiedenis van het Oostelijk Havengebied, Zeeburg,
over de geschiedenis van het
Oostelijk Havengebied en
de Indische Buurt en ook in
Politieke wandelingen door
Amsterdam speelt ons voormalig Zeeburg een rol. Maar
zijn laatste boek over de
Indische Buurt krijgt hij niet
meer uitgegeven. Waarom
niet?
TEKST: TINEKE KALK

T

FOTO: KEES HOOGEVEEN

on Heijdra is opbouwwerker van beroep.
Tegenwoordig heet dat anders, maar het
komt op hetzelfde neer: hij ondersteunt
bewoners bij hun acties om hun buurt leefbaar
te maken of te houden. Zo zat Ton Heijdra in de
beginjaren negentig bovenop de vernieuwing
van de oude wijken en kwam hij erachter dat
de buurtbewoners vaak weinig wisten over de
geschiedenis van hun buurt.
In 1982 bracht Ton zijn eerste boek uit over de
Pijp. Misschien komt het doordat hij op het platteland is opgegroeid, maar toen hij op onder-

Het waren trouwens niet alleen officiële stukken die hij las. Voor de levendigheid en om een
goed beeld te krijgen van het dagelijks leven van
gewone mensen las hij kranten uit die tijd en
natuurlijk romans die zich toen afspeelden.
Over bijna alle buurten van Amsterdam heeft
Ton wel een boek geschreven. De meeste daarvan zijn uitverkocht en alleen nog antiquarisch
te verkrijgen. Voor veel buurten geldt dat er
inmiddels nieuwe informatie beschikbaar is. Zo
zou hij graag een meer up-to-date versie uitbrengen van zijn boek over de Indische buurt
met mooie nieuwe kaarten en foto’s. Maar zijn
uitgever ziet er geen brood meer in.

Nieuwe ontwikkelingen

zoek uitging, bemerkte hij dat destijds bij de
bouw van de Pijp de structuur van palen en sloten was gevolgd. Een patroon dat hij trouwens
ook terugzag in andere buurten. De Javastraat in
de Indische Buurt was bijvoorbeeld vroeger een
sloot en het Flevopark een polder, de Oeterwalerpolder en het gemaal dat nu een horecabestemming heeft gekregen deed toen nog echt
dienst als poldergemaal.
Maar je ziet ook dat de mensen een belangrijke
rol speelden in de vormgeving van een buurt.
De actievoerders in het Oostelijk Havengebied
verzetten zich met succes tegen het dempen
van het water en onder andere daardoor is dat
een geweldige levendige buurt geworden, terwijl Nieuw Sloten ook alles in zich had om net
zo leuk te worden. Alleen niemand gaf daar-

aan tegenwicht, waardoor het er oersaai wonen
is. Maar het zijn soms ook de eenlingen die
geschiedenis schrijven, denk bijvoorbeeld aan
de legendarische Amsterdamse wethouder van
wonen, Jan Schaeffer.

Internet

Aan oral history heeft Ton weinig gedaan, hoewel
hij bijvoorbeeld wel dankbaar gebruik maakte
van de verhalen op het Geheugen van Oost. Hij is
van oorsprong sociaal geograaf en houdt ervan
oude kaarten en plattegronden van een buurt
te bestuderen. Tijdrovend, maar uiterst bevredigend vond hij het eindeloze gespit in allerlei
archieven. Tegenwoordig kun je heel veel op
internet vinden, maar toen hield je nog echt
oude documenten in je hand.

Java-eiland
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Een eigenzinnige winkel met een groot aanbod literatuur en kinderboeken. Daarnaast vindt u er veel over
filosofie, yoga, poëzie en natuurlijk de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied; verder Art House
dvd’s, yoga-hulpmiddelen, een OV-chipkaart oplader en prettige zitjes voor een goede koffie of thee.

KNSM-laan 303 | 020-419 30 23 | open van dinsdag t/m zondag | info@boekhandelvanpampus.nl
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Het boek Nooit nooit nooit
meer aan de wal, bootbewoners van Amsterdam staat
vol met levendige en informatieve teksten over de 18
geportretteerde bewoners
en het leven op een boot.
Samen met de prachtige
foto’s is dit een boek dat
je wilt hebben en voor een
‘mooi boek’ is het nog helemaal niet duur ook!

De muren komen op je af

Aan de Veemkade ligt de familie Schuttevaer,
nazaten uit een oud schippersgeslacht. Hun
schip heet de WUTA, Wacht Uw Tijd Af en is een
zeilklipper, die ooit een tweemaster was.
Hard werken, dag en nacht, is het schippersbestaan. Op vakantie is de familie nog nooit
geweest. Het buitenland interesseert ze niet en
et zijn me types, zowel de bewoners als
in Nederland zijn ze overal al geweest. En die
de schepen. Zo woont Ed in een Friese
keer dat mevrouw Schuttevaer als kind bij famimaatkast, genaamd de Tramp, aan de
lie aan de wal zou blijven slapen. Toch maar lieVerbindingsdam en is het schip Geertje dat aan
ver niet, de muren kwamen op haar af.
de Levantkade ligt een steilsteven. De bewoner
Op het Steigereiland in IJburg liggen woonvan dit laatste schip heeft er nog echt mee gevagelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
arken, soms zelf ontworpen door de eigenaars.
ren. Op de schippersbeurs noemden ze hem
Niet alles verliep van een leien dakje: vijftien
eerst denigrerend ‘de student’ maar dat werd al
weken bouwen werden vijftien maanden en met
snel ‘de indiaan’, omdat hij nergens voor terughet verslepen naar de plaats dreigde van alles
deinsde. Een keer, tijdens een strenge winter,
mis te gaan. Maar inmiddels klopt alles: de lichtraakte hij bij Montfort aan de IJssel ingevroren.
inval, het uitzicht, het in de zomer zwemmen
Hij besloot van de nood een deugd te maken
rondom je waterwoning.
enbeukenplein
begon daar23
een
koek-en-zopietentje
metwww.janvanbeek.nl
amsterdam
020 6656310
Leven op een schip is leven met de elementen.
veel sterke drank, waarvan hij zelf de grootste
Een
enkeling
geeft toe dat het ook wel eens te
afnemer
was.
Toen
het
ijs gesmolten
was,stokke/varièr
legde
gelderland
gispen
leolux
montis
pastoe spectrum
artifort
little tulip
veel kan worden, bijvoorbeeld als de oostenhij zijn schip aan op het KNSM-eiland en werd
wind opsteekt. ‘Dan bokt het schip, slaat de
kapitein op een rondvaartboot. Maar een borhele dag het water tegen de huid. Soms houdt
reltje te veel op maakte dat hij werd ontslagen.
die wind dagen aan. Dan kan ik me voorstellen
Een extra huisgenoot
dat ik weer in een huis ga wonen.’ Maar ook deze
bewoner weet dat hij nooit maar dan ook nooit
Aan de Ertskade ligt de Groningse kustvaarder,
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
meer zal kunnen wennen aan murenburen.
de Kwiek. Als bootbewoners moet je van klussen
houden: een boot is namelijk nooit af. De bewogelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
ners van de Kwiek zeggen dan ook dat hun boot
Jowi Schmitz& Friso Spoelstra: Nooit nooit nooit
een extra huisgenoot is, met een stel eigen wenmeer aan de wal, bootbewoners van Amsterdam
sen en verlangens om rekening mee te houden.
Uitgeverij Lemniscaat b.v, Rotterdam, 2013
Er zit namelijk zoveel installatie aan boord dat je
ISBN 978- 90- 477 0 –462- 1
niet voor elk wissewasje iemand van buiten kunt
276 pagina’s
halen.
€ 24,95
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beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
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Wat maakt nog wel een kans om uitgegeven te
worden, vraag ik Ton. ‘Mooie boeken’, zegt hij
resoluut. ‘Ik koop bijna alleen nog maar boeken
om de vormgeving, met bijvoorbeeld bijzondere
lettertypes, mooie foto’s en vormgegeven door
beroemde vormgevers. In een mooie vormgeving zit toekomst, daar ben ik van overtuigd.
Alleen er zit natuurlijk een prijskaartje aan.
Ikzelf heb bijna nooit gebruik gemaakt van subsidie voor mijn boeken, maar dat is bij heel dure
boeken wel anders, die redden het vaak niet
zonder een of ander (subsidie)potje.
Ton vertelt dat hij betrokken is bij Museum
het Schip en meewerkt aan exposities over de
Amsterdamse School. Ook in Zeeburg staan volgens hem nog een aantal mooie Amsterdamse
Schoolgebouwen. Op 12 december wordt de
expositie over omslagen en boekbanden van de
Amsterdamse school geopend en laat nu de bijbehorende catalogus, waarvoor hij de tekst verzorgd heeft, volgens Ton zo’n voorbeeld zijn van
het boek van de toekomst.

Meedeinen met water en leven

Dat een schip niets is voor perfectionisten,
ontdekte de eigenaar van de Spes aan de Entrepotdok: ‘Een schip dwingt je om dingen aan te
pakken en over je eigen perfectionisme heen te
stappen.’ Als zijn schip naar de werf gaat, voelt
hij zich de avond daarvoor doodongelukkig. De
Spes heeft last van putcorrosie, een soort van
eczeem en hij is dan doodsbenauwd dat het
erger is geworden. Ook hij praat over zijn boot
alsof het een levend wezen is.
De Kwiek lag voordat het Oostelijk Havengebied helemaal ontwikkeld was aan de Verbindingsdam. Met jerrycans moesten de bewoners
hun water halen bij een kraantje verderop. Toen
ze een ligplaats aan de Erstkade kregen, hadden
ze het gevoel naar het Gooi te verhuizen. Dat
de bewoners van de vaste wal hen wantrouwig
bekeken, alsof ze zigeuners waren, is al lang verleden tijd.

Openingstijden
ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur
wo.
13.00 - 19.00 uur
do.
09.00 - 17.00 uur

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

gispen 412

Behandeling volgens afspraak
tel. (020) 41 93 583
Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam

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

pastoe base
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INGEZONDEN

TEKST: ANNEMARIE GOVERS-SCHOTTEN
ADVOCAAT BIJ AMSTEL ADVOCATEN

Hebzucht

H

et zal je maar gebeuren. Je woont in
een pand met vier appartementsrechten. Je wilt jouw appartement,
bestaande uit de bovenste twee verdiepingen,
verkopen. Maar de Vereniging van Huiseigenaren (VvE) dwarsboomt dit door opeens het
standpunt in te nemen dat de bovenste verdieping van jouw appartement gemeenschappelijk eigendom is van de VvE. Hierdoor is je huis
onverkoopbaar.
En daar blijft het niet bij. Omdat je die bovenste (kap)verdieping al jaren verhuurt, is de VvE
ook nog eens van mening dat je die ontvangen
huurpenningen met terugwerkende kracht
aan haar moet betalen. Daarbij is de VvE van
plan deze vliering nu zelf te gaan verhuren.
Vervolgens krijg je, als klap op de vuurpijl, van
je eigen rechtsbijstandsverzekering te horen
dat je waarschijnlijk geen poot hebt om op te
staan, want nergens staat dat jij daadwerkelijk eigenaar bent van die bovenste verdieping.
Hoe wanhopig moet je je dan voelen? Je naaste
buren duwen een dolk in je rug en je rechtsbijstandsverzekering draait hem nog even om.
Niet alleen de verkopers maar ook de rechtsbijstandsverzekering verzochten mij om een
second opinion over de vraag of de kapverdieping gemeenschappelijk eigendom is of niet.
Het antwoord zou door mijn cliënt worden
gebruikt in de aangespannen procedure bij de
kantonrechter tegen de VvE waarvoor al vaststond dat de vliering gemeenschappelijk is.
Mij bleek het volgende. In 2006 heeft cliënt
middels een leveringsakte, geleverd gekregen:
“De bovenste etage van een appartementencomplex omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de op de vierde verdieping gelegen woning met balkon.” Feitelijk
heeft cliënt echter een appartement gekocht
dat zich op de vierde én vijfde verdieping
bevindt. Deze vijfde verdieping is echter niet
terug te vinden in de splitsingsakte, tekeningen of de leveringsakte.
In het bijbehorende Modelreglement staat
dat alle ruimten gemeenschappelijk zijn tenzij
deze in de splitsingsakte zijn bestemd om als
afzonderlijk geheel (privé) te worden gebruikt.
De vijfde etage/kapverdieping wordt in de
akten nergens apart genoemd en zou derhalve
als gemeenschappelijk gedeelte kunnen worden bestempeld. Verder dan dat keken de VvE
en de rechtsbijstandsverzekering blijkbaar
niet. Het klinkt ergens ook wel logisch, maar
soms wringt het. Dan weet je dat het niet klopt.
Zo ook in dit geval.

Via het kadaster kon ik achterhalen wie de
oorspronkelijke eigenaar was van het pand,
die het pand ook heeft gesplitst. Ik heb deze
man, ik noem hem Piet, opgebeld en gevraagd
hoe het zat met de splitsing en waarom die
vijfde verdieping niet terug te vinden is in de
akten en de splitsingstekening. Zijn antwoord
straalde van eenvoud. De man maakte kenbaar dat de vijfde verdieping, de vliering, al bij
de vierde verdieping was betrokken toen het
pand nog helemaal niet gesplitst was. Toen hij
het pand ging splitsen heeft hij dit simpelweg
verzuimd te vermelden.
Piet verbaasde zich erover dat de andere
appartementseigenaren nu menen recht te
doen gelden op deze ruimte, aangezien deze
ruimte reeds vóór de splitsing toebehoorde
aan, althans in gebruik was bij het appartement op de vierde verdieping en dus nimmer
gemeenschappelijk is geweest. Het heeft dan
ook ten tijde van de splitsing nooit in de bedoeling van partijen gelegen om de vliering onderdeel van het gemeenschappelijke gedeelte van
de VvE te laten zijn. De VvE kan geen recht
doen gelden op een gedeelte van het pand wat
feitelijk nimmer van haar is geweest, althans
dat zou buitengewoon onredelijk zijn.
Piet was zo vriendelijk alles voor mij op
papier te zetten. Nu had mijn cliënt bewijs in
handen wat de daadwerkelijke gang van zaken
en bedoeling van partijen is geweest ten tijde
van de splitsing van het pand. Piet was met mij
van mening dat er in ieder geval nieuwe, juiste
splitsingstekeningen dienden te worden opgesteld (op kosten van Piet). Ik heb de verklaring van Piet met mijn advies opgestuurd naar
de rechtsbijstandsverzekering die met mijn
bevindingen aan de slag is gegaan op de zitting
bij de kantonrechter.
Weken later kreeg ik het bericht van de rechtsbijstandsverzekering dat het besluit van de
VvE door de kantonrechter is vernietigd en het
appartement van cliënt, inclusief de bovenste
verdieping, kon worden verkocht.
Moraal van het verhaal: lees wat je koopt,
check de koopovereenkomst, de splitsingsakte
en de leveringsakte. Dat scheelt een hoop heisa
en als je geen verzekering hebt ook een hoop
geld. Als je wel een verzekering hebt, leg je dan
niet gelijk neer bij een eerste advies als je er
twijfels bij hebt. Je hebt recht op een second
opinion van een advocaat. Ook hiervoor ben je
verzekerd.
En die VvE… die zal zich toch wel even achter
de oren hebben gekrabd.

Vanaf molen de Gooyer loopt
een merkwaardig smalle
strook land in de richting van
het gemaal Zeeburg. Het is
aan beide zijden begrensd
door een kanaal, de Nieuwe
Vaart aan de ene kant en
het Lozingskanaal aan de
andere. We kennen het als
het Zeeburgerpad.
TEKST: GUUS DE MOL

FOTO: KEES HOOGEVEEN

D

e geschiedenis van het Zeeburgerpad
begint in 1648. In de voortdurende
strijd tegen het dichtslibben van het
IJ meende men toen een oplossing te hebben
gevonden in het graven van een brede vaart
door het buitendijkse land aan de oostkant van
de stad, evenwijdig aan het IJ. De strook water
die zo ontstond zou de getijdewerking in de
haven versterken en de slibafzetting verminderen of misschien zelfs stoppen, zo hoopte men.

Geen verbetering

Het werd niet kinderachtig aangepakt, drie jaar
lang groef en baggerde men in het moerassige
gebied tot er een strook water van vijfentachtig
meter breed was ontstaan. Die kreeg de naam
De Nieuwe Vaart. Deze vaart begon op de plek
waar de Nieuwe Herengracht in het IJ uitkwam,
bij ‘s Lands Zeemagazijn, en liep langs de Hoogte
Kadijk naar het oosten. Hij verliet de stad op
de plek waar nu de molen de Gooyer staat en
liep buiten de stadswallen verder langs de Sint
Anthoniesdijk, de huidige Zeeburgerdijk, naar
de Zuiderzee.
Ondanks alle inspanningen trad er geen enkele
verbetering op, de slibafzetting ging onverminderd door. Toen het duidelijk was dat het project
was mislukt, begon men stukken van de brede
vaart weer te dempen. Binnen de stadswallen
kwam de ruimte goed van pas. Aan de kant van
de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg gebruikte men een strook om er onder
andere scheepswerven te vestigen. Buiten de
stad begon men de vaart te vullen met stadsafval. Vanaf de Zeeburgerdijk stortte men as en
vuilnis in het aanvankelijk brede water dat daardoor in de loop van vele jaren steeds smaller
werd. Het modderige water werd weldra aangeduid als De Slikken.
Pas laat in de negentiende eeuw kwam verandering in deze situatie.

Bedrijvigheid

De bouw rond 1879 van het gemaal Zeeburg aan
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Het Zeeburgerpad
het eind van de Nieuwe Vaart, bracht met zich
mee dat deze weer moest worden uitgediept.
Men koos er echter voor vlak langs de zeedijk
door de laag vuilnis een nieuw kanaal te graven
en een strook in het midden van de oorspronkelijke Nieuwe Vaart te laten liggen. Op die manier
ontstond de smalle landtong die we nu kennen als het Zeeburgerpad. Het nieuwe kanaal
noemde men het Lozingskanaal omdat het de
functie had om het water in de stadsgrachten via
het gemaal Zeeburg te lozen op de Zuiderzee.
Op het Zeeburgerpad vestigden zich vanaf
1890 kleine ondernemers zoals huidenhandelaren, leerlooiers en garagehouders. Er werden
stallen gebouwd en tussen al die bedrijvigheid
verrezen ook nog enkele dienstwoningen. Later,
vanaf de jaren vijftig, verschenen er woonboten. Aanvankelijk was de landtong alleen vanaf
de kant van de molen toegankelijk, pas met de
bouw van het abattoir aan de Cruquiusweg kwamen er bruggen, in het verlengde van de Molukkenstraat.

Onmaatschappelijken

Vanwege de uiterst geïsoleerde ligging koos
men in 1926 de kop van het Zeeburgerpad uit
als locatie voor de bouw van het Zeeburgerdorp dat bestond uit zesenvijftig woningen voor
‘onmaatschappelijken’. Hiermee bedoelde men
gezinnen die in een normale woonomgeving
niet te handhaven waren. Men meende dat deze

mensen opgevoed konden worden tot keurige
burgers op een zogenaamde woonschool, waar
ze onder begeleiding leerden zich te gedragen
zoals het hoorde. De huisjes stonden tegenover
elkaar aan een smalle straat met aan het begin
een administratiekantoor en een badgelegenheid. De bewoners stonden onder toezicht van
een opzichteres. Later onderzoek toonde aan dat
er vooral mensen terechtkwamen met alcohol-,

Bij het baggeren bleef de
smalle strook land achter
die we nu kennen als het
Zeeburgerpad
geld- en psychische problemen. De afzondering
droeg niet bepaald bij aan hun socialisering.
Na vijftien jaar zag men in dat het project was
mislukt. In 1944 werd het dorp door de Duitse
bezetter gesloten en kort daarna gesloopt.

woonboten die in het Lozingskanaal liggen en
op sommige ondernemers in het gebied. Zo is
het voornemen om er meer dan honderd studentenwoningen en een hotel te bouwen, alsmede de mogelijkheid om bouwhoogtes van
achttien meter of meer toe te staan, niet met
gejuich ontvangen. Dat er echter iets gaat veranderen op deze wonderlijke landtong ligt wel
in de verwachting. Maar er zal nog heel wat
gepraat en geprocedeerd moeten worden voor
dit bijzondere buurtje onherstelbaar is gemoderniseerd. Als dat al lukt. t
ADVERTENTIE

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

Plannen

Ondanks het feit dat er de laatste twintig jaar
meer bruggen zijn aangelegd naar het Zeeburgerpad, is het een wat afgelegen gebied gebleven. Er zijn plannen om deze voornamelijk
industriële buurt te ‘ontwikkelen’, maar de plannenmakers zijn gestuit op de bewoners van de
IJOPENER
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voor bewoners door bewoners

‘Zo’n krant voor en door
bewoners levert een
belangrijke bijdrage aan de
saamhorigheid en aan de
netwerksamenleving’

Peggy Wilting,
bezorger en ambassadeur van de IJopener op IJburg

‘A

ls het ’s zomers mooi weer is en de mensen in hun tuintjes zitten, roep ik hard:
“De IJopener!” Dan krijg ik eigenlijk
altijd leuke reacties. De mensen zeggen: “Dank
je wel” of: “O, ik wil de puzzel graag maken.” Er
zijn mensen die er echt op zitten te wachten. Die
vinden het leuk als je ‘m komt brengen.
Negatieve reacties krijg ik bijna nooit. Ja, een
keer werd een man een beetje boos. De krant
was dubbelgevouwen en hij zag de advertentie
achterop. Hij zei: “Je ziet toch dat ik geen reclame
wil!” Maar ik zei: ‘Meneer, dit is de IJopener, voor
en door bewoners.” “Sorry, sorry, sorry”, zei hij
toen. Dus eigenlijk is iedereen altijd wel aardig.
We doen de bezorging van de IJopener nu een
jaar of vier. Het is een gezinsproject, we doen
het met z’n vijven. Ik zorg ervoor dat er stapels
kranten op hun plek liggen, waar vanuit mijn
kinderen kunnen werken. Thiago, die al achttien
is, kan dat werk ook zelf doen. Thiago en Danilo
bezorgen de meeste kranten. Ik doe zelf de minder gunstige stukjes. Ik rijd altijd keurig naar de
kapiteinswoningen bij de Oranjesluizen. En ik
doe de nieuwe woningen op het Zeeburgereiland, samen met mijn jongste zoon Solano van
negen. Ik draag de kranten en hij gaat op zijn
step de brievenbussen zoeken. Solano doet ook
wel eens de brievenbussen in de buurt. Als hij er
vijftig heeft gehad, vindt hij dat al heel veel.
Ik doe vaak stukjes van de Rieteilanden en het
Steigereiland. Het Haveneiland hoef ik bijna
nooit te doen, dat doen de jongens graag zelf.
Daar staan alle flats en dan zijn ze gauw klaar!
Ik begin al op vrijdag met de bezorging, want
dan heb ik vrij. Mijn man Humberto is dan soms
ook vrij en dan doen we samen de asielzoekers
en de studenten en de buitenwijken. Ik breng de
kranten dan al naar de distributiepunten. Soms
doen we op vrijdag al een stuk van de Rieteilan-
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den. We hebben een vaste volgorde.
Als we flink doorwerken, dan komen we een
heel eind in het weekeinde. Maar het is fijn een
uitloop te hebben als het heel slecht weer is. Het
is niet fijn als we moeten bezorgen als het waait
en regent.

sen. Die zitten soms op zulke gekke plekken:
helemaal achter de woningen of zo. Het aantal
woningen is een hele tijd stabiel geweest, maar
er komen nu weer nieuwe bij. Ze bouwen nu bij
de tennisbaan en langs de IJburglaan. En op het
Zeeburgereiland natuurlijk.

Ik vind het belangrijk dat de krant goed bezorgd
wordt. Ik weet dat er heel veel energie in gestoken wordt om de krant te maken. Mensen hebben daar hun ziel en zaligheid in gelegd en het
is onze verantwoordelijkheid dat iedereen de
krant krijgt. Soms schakelen we wel eens anderen in om te helpen. Dan gebeurt het wel eens
dat ze ergens kranten laten liggen. Dan word ik
echt boos. Dat doe je gewoon niet. De meeste
jongens die helpen zijn betrouwbaar, maar je
kunt je daarin vergissen. Als een jongen denkt
dat hij zich er met een Jantje van Leiden van
af kan maken, dan heeft hij een probleem. De
krant moet gewoon netjes bezorgd worden.

Uit mezelf leg ik wel eens een stapeltje IJopeners
neer op plekken waarvan ik weet dat er mensen
komen, bijvoorbeeld bij restaurants en bij de
Espressobar. Toen ik nog op het Stadsdeelhuis
werkte, bracht ik altijd de nieuwe editie van de
IJopener naar de wethouder, Lieke Thesingh.
Die was heel enthousiast als ze ’m kreeg.
Zo’n krant voor en door bewoners levert een
belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid
en aan de netwerksamenleving. Dat je dingen
van elkaar weet, dat er oproepen in staan, bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk. Het is voor
mij wel belangrijk wát ik rondbreng. Ik doe dit
werk alleen omdat ik er erg achter sta en het een
maatschappelijk project is. Voor een commercieel bedrijf zou ik dit niet doen!’ t

Op een avond wilde ik de IJopener bij de Witte
Kaap bezorgen. Daar zijn de toegangsdeuren ’s
avonds dicht en dan kan je niet bij de brievenbussen. Ik belde bij iemand aan en zei: “Ik kom
TEKSTBEWERKING EN FOTO: ELLY VAN DER MARK
de IJopener bezorgen.” Maar die mevrouw zei:
“Sorry, we kunnen niet voor iedereen
opendoen, kan je morgen terugko- ADVERTENTIE
men?” Nou ja, als dat de regels zijn, dan
www.kindertherapieamsterdam.nl
is dat zo. Maar toen ik naar de auto liep
werd ik terug geroepen: “Kom nog even
Praktijk voor kindertherapie
terug, want we willen de IJopener graag
en ouderbegeleiding
lezen!” Toen kon ik alsnog alle brievenbussen doen. Dat was wel grappig.
Het komt voor dat brievenbussen vastgeroest zitten, of dat ze zo vol zijn dat
je de krant er gewoon niet bij gepropt
krijgt. Dan denk je: laat maar. Inmiddels kennen we wel alle brievenbus-

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

Als je Antoine Peters om een
visitekaartje vraagt, krijg je
een wonderlijk plak- en knipwerkje in je handen gedrukt.
Met de letters van zijn naam
heeft hij een smile gemaakt,
dat is alles. ‘De rest vind je
wel op internet’, zegt hij. En
dat klopt.
TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS, PETRA STAVAST,
SANNE VAN DEN ELZEN

Antoine neemt zichzelf niet zo serieus

G

ooglen bij afbeeldingen op de naam
Antoine Peter levert een groot palet van
diversiteit op van draagbare tot museale mode. Het eerste werk waarmee hij in 2006
bekendheid kreeg, is A sweater for the world.
Het idee erachter was een heel grote trui waar
je met z’n tweeën in kon. De trui was ontworpen voor de catwalk, daarna lag hij gewoon bij
hem thuis. Louter voor de lol deed Antoine hem
eens aan naar een feestje. Zijn vrienden vonden
dat prachtig en gedurende die avond liepen er
veel mensen in rond. Het resulteerde in een project waarbij Antoine er de straat mee opging.
Als mensen op zijn uitnodiging de trui aantrokken maakte hij er een foto van. Het liefst liet hij
twee mensen die vreemden voor elkaar waren
de trui aantrekken, met als doel hun intolerantie
uit te dagen. Dat leverde ontzettend veel lol op.
Inmiddels zijn er duizenden mensen in de trui
gefotografeerd. Die foto’s zijn allemaal op internet te zien. En daar was het Antoine om te doen.

Tegenwicht

Jezelf niet zo serieus nemen is
zijn motto. Volgens Antoine zijn
de mensen al serieus en negatief
denkend genoeg. Daar wil hij een
soort tegenwicht voor maken. Met
enthousiasme vertelt hij over zijn
Looong Sleeve, een sweater met
mouwen van 130 meter lang. Tot
18 januari 2015 is die te zien in de
expositie The Future Of Fashion
Is Now in het museum Boijmans
van Beuningen in Rotterdam.
Met zichtbaar genoegen vertelt
Antoine dat hij het prachtig vindt
dat de bezoekers de mouwen als
een soort poort beschouwen en er rustig onderdoor wandelen.
Steeds meer raakt hij gefascineerd door het
samengaan van mode en ruimte. Vrij nieuw
zijn de japonnen die veel weg hebben van de
bekende ansichtkaarten waarop de ogen bewegen als je met de kaart schudt. De zogenaamde
Lenticular Dress is ontworpen voor MOTI Breda.
De vraag was of hij iets wilde doen met textiel
en andere disciplines. Zijn antwoord bestond uit

een lenticulaire jurk. Plissé in de stof maakt dat
je links tegen stippen en rechts tegen strepen
aankijkt.

positivisme de wereld in ‘jagen’. Dat vind ik een
geldige reden voor wat ik doe.’ Voor Antoine is
mode communicatie.

Positivisme

Open atelierdeur

Antoine groeide op in Vorden, in de Achterhoek.
Van kinds af aan is hij altijd met voetballen
bezig geweest. Op de vraag of dat ook het geval
is met lapjes, antwoordt hij ontkennend. ‘Met
lego, tekenen en het bouwen van mijn eigen
boomhutten creëerde ik wel altijd mijn eigen
fantasiewereld. Mijn vader was een man met
echte bouwvakkershanden, maar hij kon maken
wat hij wilde. Niets was voor hem onmogelijk.
Ik merk dat dat bij mij ook het geval is. Omdat
mijn vader een goedlopend bedrijf had, wilde
ik hem als zoon opvolgen en heb ik commerciële bedrijfseconomie gestudeerd. Uiteindelijk
belandde ik op de kunstacademie in Arnhem
en ging richting mode of kunst, dat maakt niet
zo heel veel verschil. Ik heb zoveel mogelijk disciplines gevolgd en die gebruik ik ook. Wel ben
ik erachter gekomen dat je je er als kunstenaar
of modeontwerper
van bewust moet
zijn dat je een heel
goede reden moet
hebben om iets toe
te voegen aan de
wereld. Ik wil vooral

Antoine woont inmiddels tien jaar in Amsterdam. In die tijd heeft hij een soort nomadenbestaan geleid wat betreft zijn ateliers. ‘Dat waren
continu antikraakpanden. Alles liet ik maar
gewoon in dozen staan omdat ik ieder moment
weer moest verhuizen. Ik ben dan ook héél erg
blij met dit atelier in Pakhuis Wilhelmina. Het is
moeilijk er een te bemachtigen maar het is uiteindelijk gelukt. Ik werk hier alweer bijna een
jaar en merk dat ik langzaam maar zeker tot rust
kom.’
Antoine maakt zijn ontwerpen allemaal met de
hand en de naaimachine, geen computer komt
er aan te pas. Daarentegen voor het ontwerpen
van zijn geprinte stoffen weer wel. Hij blaast
kleine motieven op en verkleint grote. Op de
vraag wat hij voor de buurt betekent, antwoordt
hij met zijn Antoine-Peters-smile: ‘Nou... ik veeg
de gang en maak het toilet schoon van Pakhuis
Wilhelmina. De deur van mijn atelier staat altijd
open zodat iedereen kan binnenlopen. Ik probeer het pakhuis open te maken. Kortom: ik ben
niet bang voor de buitenwereld.’ t

www.antoinepeters.com

t De Looong Sleeve Dress
en de Wooden Floor dress u
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?
Wie van de drie?

Ontwerp Van Wijnen
Projectontwikkeling West B.V.
Gerard
woont in de IJtoren boven AH

Jarenlang voerde de buurt actie tegen de
meteoriet die gepland was aan de Ertskade op Sporenburg. Het eerste ontwerp,
appartementen voor miljonairs, sneuvelde en de jeugd nam gretig beslag van
het veldje. Pas jaren later kwam er een
tweede ontwerp dat maar 248 appartementen telde en een bovengrondse
garage. De actiegroep Stop Fountainhead
procedeerde jarenlang en net toen zij de
juridische strijd definitief verloren hadden,
brak de recessie uit. Ook de tweede versie
werd afgeblazen.
Terwijl niemand er meer op rekende,
kwam de gemeente dit jaar met drie projectontwikkelaars op de proppen die ieder
een ontwerp mochten presenteren aan de
buurt. En de bewoners kregen een stem in
de keuze voor een van de drie ontwerpen.
De ontwerpen konden punten scoren op
drie verschillende criteria: stem van de
buurt (maximaal 50 punten), financiële
haalbaarheid (maximaal 30 punten) en
duurzaamheid (maximaal 20 punten).
Van de 2282 stemgerechtigden hebben
599 mensen hun stem uitgebracht, 5
daarvan waren blanco. Destijds op de
eerste bijeenkomst voor de buurt waar
de plannen en de procedure toegelicht
werden door de wethouder kwam de vraag
of er nog een vierde optie was: de bebouwing, de twee doelpalen op het veldje,
laten zoals hij was.
Terwijl de buurt wacht op de uitslag, kreeg
ik een mailtje toegestuurd: ‘Wat dacht
u van optie 4? Niet bouwen? Die optie
is reëler dan u denkt. Het is nog niet te
laat…! www.stemvoorvier.nl‘
TEKST: TINEKE KALK
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‘I
Ontwerp KondorWessels vastgoed
Marieke
woont op een woonboot aan de Levantkade

‘I
Ontwerp Wonam, de Steltloper
Mariëtte Hanekamp
woont in de J.F. Hengelstraat

‘L

aat ik beginnen met een opmerking
over de stemprocedure: ik vind het
onbegrijpelijk dat zo’n grote omgeving
mag stemmen. Als de gemeente per se de hele
buurt bij de besluitvorming wil betrekken, had
dan op zijn minst de stemmen van de bewoners
die er vlakbij wonen – de Ertskade en de J.F. van
Hengelstraat – zwaarder laten wegen. Het maakt
nogal uit of zo’n gebouw bij wijze van spreken
in je achtertuin staat of dat je er alleen vanuit de
verte zicht op hebt. Verder valt in alle plannen
op dat de parkeernormen zijn verlaagd. Waarom
heeft de gemeente dit niet toegelicht? Dit is vragen om parkeeroverlast op straat.
Het ontwerp van Kondor Wessels viel meteen
af omdat ik het volume veel te groot vind. Een
getrapt gebouw met vijf bouwlagen, direct aan
de straat gelegen, past absoluut niet in de omgeving. Ook vanuit het Keesje Brijdeplantsoen kijk
je er tegenaan, terwijl dit de enige open plek op
Sporenburg is.
De Steltloper tast de directe omgeving het
minste aan. De openheid van de straat met het
groen en een ruim doorzicht op het water blijft
behouden. De ranke toren met inpandige balkons past bij de architectuur van de omgeving
en doordat het gebouw op de poten staat, ademt

het transparantie. Als enigen hebben zij de
ingang van hun parkeergarage op de Ertskade
gesitueerd. Daardoor kruist het verkeer niet met
de schoolkinderen die veelvuldig gebruikmaken
van de gymzaal.
Alle ontwerpen hebben het parkeren gelukkig ondergronds opgelost. Als actief lid van de
actiegroep Stop Fountainhead heb ik mij afgezet
tegen dat plan, onder andere omdat de omwonenden tegen drie lagen bovengronds parkeren
zouden hebben aangekeken.
Als pluspunt vind ik het zeer verassend hoe
bij de Steltloper het maaiveld is vormgegeven
door het golvend te maken en de daken van de
fiets- en autostalling groen in te richten. Daardoor ontstaat een aantrekkelijke, glooiende en
grote buitenruimte, ook voor de bewoners van
het gebouw zelf. Tegelijkertijd blijft het uitzicht
op het water intact door het speelveld lager te
situeren.’

n 2007 kochten wij de boot. De verkopende partij was wel zo eerlijk om te melden dat er plannen waren om aan de overkant van het water een gigantische toren te bouwen. Pas toen ik er woonde, begon ik mij zorgen
te maken over de hoogte van het gebouw, het
volume – 237 appartementen – en wat de overlast zou zijn tijdens de bouw. Maar het project
werd afgeblazen. Eerlijk gezegd had ik niet meer
verwacht dat er, zoals het er nu uitziet, aan de
skyline toch nog een ‘meteoriet’ komt te staan.
Bij mijn keuze voor een van de drie ontwerpen
spelen zowel negatieve als positieve punten een
rol. Het ontwerp van de projectontwikkelaar
van Wijnen Rijnboutt vind ik een lelijk ding. Ik
noem het niet voor niets de Benidormflat. Het
past qua uitstraling gewoon niet in onze buurt.
Bovendien ben ik bang dat we in de zomer veel
geluidsoverlast krijgen van al die balkonnetjes
op het Noorden. Verder is een minpunt dat het
ontwerp qua duurzaamheid slecht scoort in vergelijking met de andere twee.
De Steltloper heeft iets van een pakhuis op
palen. In die zin zou het wel passen in de buurt,
maar ik ervaar het gebouw als een gesloten,
onvriendelijk blok. Er is geen opening in te ontdekken.
Het ontwerp van Kondor Wessels past beter in
de buurt. Het is een open gebouw met verassend
veel groen en het is niet te hoog. Het heeft namelijk het volume meer in de breedte gezocht. Het
ontwerp heeft ook wel iets vernieuwends. Het
doet mij wat denken aan het Pacman gebouw
op het Borneo- eiland.
Hoewel ik de kinderen hun speelveld van harte
had gegund, ben ik wel blij dat het foeilelijke
hekwerk dat om het veldje staat en waar wij
tegenaan kijken op den duur zal verdwijnen.
Welk ontwerp het ook wordt!’

k heb mijn appartement in de IJtoren,
aan de zuid-oost kant met zicht op Sporenburg, in 1996 op papier gekocht. De
projectontwikkelaar verzweeg wijselijk dat er
een meteoriet, de Fountainhead, in mijn zichtveld gepland stond. Als ik mij in het bestemmingsplan verdiept had, was ik gewaarschuwd
geweest.
Dat de massieve Fountainhead, met zijn 234
appartementen, er uiteindelijk niet gekomen
is, is een zegen. Dat is meteen ook de reden
waarom het ontwerp van Kondor Wessel dat de
meeste appartementen en woningen heeft en
nogal massaal aandoet, voor mij afvalt.
Ik kies voor het ontwerp van Van Wijnen dat de
minste appartementen kent. Ook als architectonisch ontwerp vind ik het geslaagder dan de
Steltloper. Het gebouw is minder opdringerig,
waardoor het een vriendelijker indruk maakt.
Op de tekening van het ontwerp staat een aantrekkelijk overgang getekend van de kade naar
het water en ik zie mij daar wel een wandeling

maken in 2017. Dit is het ook het enige ontwerp
dat het veel gebruikte speelveldje volledig intact
laat. En eerlijk is eerlijk, bij mijn keuze speelt
ook mee dat ze als enigen alleen op land bouwen, waardoor ik vanuit mijn appartement het
volledige uitzicht op het water blijf houden.
In vergelijking met Van Wijnen bouwen zowel
de Steltloper als Kondor Wessels twee keer zo
veel appartementen, zodat de verkeersoverlast
veel groter zal zijn. Nu al staan er tijdens de ochtendspits eindeloze rijen auto’s te wachten om
Sporenburg af te komen. Met alle milieuoverlast
van dien.
Als laatste heb ik nog wat opmerkingen over de
presentaties. Via folders werden wij door de projectontwikkelaars geïnformeerd. Alleen bij het
ontwerp van Van Wijnen kon ik ontdekken om
hoeveel woonlagen het ging, zestien in totaal.
Jammer want volledigheid is een voorwaarde
om goede afgewogen keuze te kunnen maken.
Trouwens werkte bij mij de overijverige marketing van Kondor Wessels averechts. Net als hun
ontwerp: een beetje over the top! 't
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INGEZONDEN

Goed zo, braaf
TEKST: KITTY SAAL
WIJKVERPLEEGKUNDIGE AMSTELRING

2015 het jaar van de
gezondheidszorgchaos?

Spelen. Aaien. Lief. Pootje geven. Vieze poten. Kwispelen.
Blaffen. Poep op de stoep. Poep aan je schoen. Stinken. Pak
bal. Kluif. Uitlaten. Uitgelaten. Hondsbrutaal. Hondstrouw. Zo
ziek zijn als een hond. Dat zijn zomaar wat associaties bij dit
populaire huisdier. Een bezoek aan Politie Honden Dressuur
Club (PHDC) Insulinde voegt er al snel een nieuwe associatie
aan toe. Een hond moet geïnteresseerd zijn.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

Opeisen

H

et is al weer december, de opmaat
voor het nieuwe jaar. De maand van
het afsluiten, maar ook van het voorbereiden op een nieuw begin. Het is leuk om
met een schone lei een nieuw jaar te beginnen,
vol goede voornemens. Ik zou eenieder allerlei moois kunnen wensen, en met een goed
gevoel het nieuwe jaar beginnen. Maar ik merk
bij het schrijven van dit stukje dat ik het niet
weet. 2015 is een jaar vol onzekerheid. Vooral
in de gezondheidszorg. Het geeft nu al heel veel
onrust.
Ik ga als wijkverpleegkundige een belangrijke
rol spelen in de zorg zoals die georganiseerd
wordt in 2015. Maar ook voor mij is het tot nu
toe nog steeds niet duidelijk welke extra taken
ik ga krijgen. Bij welk loket moeten we zijn?
Wie moet wat inleveren, of kunnen we behouden wat we hadden?
Ik moet af en toe aan de millenniumbug denken. Ook toen werd er veel over gepraat, achter
de schermen werd er hard gewerkt. Niemand
had zicht op de omvang van het probleem,
1 januari 2000 zou de grote chaos ontstaan.
Kennelijk was het probleem goed opgelost
want er is niets gebeurd.
Is dat nu ook zo? Zijn alle regelingen goed
bekeken? Zijn er genoeg overgangsregelingen?
Wordt er op de juiste plekken bezuinigd? Gaan
wij allemaal 10% inleveren? Mogen wij straks
niet meer helpen bij mensen die alleen hulp
nodig hebben bij het aan- en uittrekken van
hun steunkousen?
Ik denk dat mijn beste advies voor het nieuwe
jaar is, dat iedereen goed naar zijn zorgverzekering kijkt. Onderzoek of je verzekering
medicijnen en verbandmateriaal vergoedt.
Wat valt er onder het eigen risico? In december kan er nog van zorgverzekering veranderd
worden, daarna zit je er een jaar aan vast.
Ik hoop dat 2015 het jaar wordt van goede
zorg en niet het jaar van de gezondheidszorgchaos. Wij zullen waar nodig hulp bieden en
maken de verwachting waar dat de wijkverpleging de kern is van de gezondheidszorg nieuwe
stijl.
Een gezond 2015!

ksaal@amstelring.nl
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A

an de Diemerzeedijk bevindt zich tussen de tuinhuisjes een poort. Daarachter een pad dat toegang geeft tot een
met bomen omzoomd grasveld. In het gras ligt
een paraplu. Ook is er een loopbrug, een omgekeerde plastic teil, een hindernisbaan. Vier honden zijn aangelijnd aan een boom. Eén hond
kijkt indringend de kant op van zijn baasje, een
andere blaft luidkeels, een volgende heeft zich
er rustig bij neergelegd en nummer vier snuffelt
wat rond. Hun baasjes zitten met een bekertje
koffie op een bank en delen hun ervaringen van
de afgelopen week met trainsters Enid Lambregts en Sandra Steijger. Pas als een hond stil is,
mag het baasje ermee aan de slag.
ADVERTENTIE

Een zwarte labrador volgt zijn baasje naar de
omgekeerde teil. Zijn beide voorpoten gaan
erop. Zijn beide achterpoten moeten er ook op.
‘Een labrador is een lompe boer’, zegt Enid. ‘Die
stuift op je af en klapt tegen je aan. Dat moeten
we niet hebben. Hij moet leren voorzichtig te
zijn. Ook bij het aanpakken van iets. Jouw hand
hoeft niet te verdwijnen in de hondenbek zodra
je iets geeft.’ Terwijl de hond een achterpoot op
de omgekeerde emmer plaatst, krijgt hij een
stukje worst toegestopt. ‘Goed zo, braaf’, wordt
hem te verstaan gegeven. ‘Naar gelang een
hondje het beter gaat doen en ook als hij ouder
wordt, wordt de beloning uitgesteld’, legt Enid
uit.
Wat verderop is een Duitse herder in de leer.
De trouwe viervoeter wil steeds het speeltje pakken dat zijn baasje bij zich heeft. Enid: ‘Zaak
is dat de baas eerst het speeltje zelf opeist.’ Ze
pakt een bal, legt die op de grond en gaat er met
haar armen over elkaar bij staan. Steeds als de
hond hem wil pakken, staat zij ervoor dat dit
niet gebeurt. ‘Je kunt hem het speeltje ook laten
apporteren. Doet een hondje dat goed, dan
beloon je hem met een stukje worst. En maakt
hij het te dol, dan corrigeer je hem op de plek
waarop zijn moeder hem zou hebben gecorrigeerd. Je kunt hem gerust bij het nekvel pakken.’

Volgen

De paraplu wordt erbij gehaald. Open en dicht
gaat het ermee. Geen hond die ervan schrikt.
‘Een hond moet niet op alles reageren. Stel dat
je hondje van iedere paraplu die wordt opgestoken de schrik op het lijf krijgt. Schrikken moet
je nooit belonen. Dus niets van ach, wat zielig,
kom maar bij mama, aai, aai, aai.’
Ze rammelt met een bos sleutels voor de neus
van een rottweiler. Het wekt zijn interesse. Ze
legt de bos op de grond, pakt hem snel weg,

rammelt opnieuw voor de hondenneus. Het dier
volgt de bewegingen en gaat mee in het spel.
Enid: ‘Hij is geïnteresseerd, dat moet je hebben.
Met kijkoefeningen leert een hond zijn baasje te
volgen. Dat is belangrijk voor de relatie.’
De Duitse herder loopt nu net achter het baasje.
‘Ook dit is een volgoefening’, legt Enid uit. ‘Daarmee leert het hondje bij zijn baasje te blijven in
plaats van een hardloper achterna te rennen.
Bezoek komt ook niet voor hem, hij moet blijven
zitten terwijl zijn baasje wordt begroet. Dus niks
omhoog springen tegen mensen. Echt, negentig
procent van het hondengedrag dat als onplezierig wordt ervaren, ligt niet aan de hond maar
aan de baas.’

niet aankomen, in jouw eten roeren ze ook niet.
Een kind bij hem in de mand laten slapen? No
way, dat is zijn territorium. Prima als de hond en
de poes samen in de mand kruipen, dat zijn dieren onder elkaar. Met een hond communiceren?
Ik denk het niet. Gewoon korte commando’s
geven. Zit. En zit is niet lig. Luistert hij niet, dan
moet je hem corrigeren. Jij bent de roedelleider.
Zo niet, dan wordt hij het.’
Buiten blaffen enkele van de cursisten. ‘Ze
mogen pas mee als ze stil zijn’, licht Enid toe. ‘Ze
hoeven helemaal niet zo hysterisch te blaffen.
We zien ze echt wel en zij zien ons. Niets aan de
hand. Dit negatieve gedrag moeten we gewoon
negeren.’

Roedelleider

Aanblaffen

Het zijn niet alleen pups en jonge honden van
burgers die op cursus gaan bij PHDC Insulinde.
Ook worden er honden opgeleid tot politie- of
speurhond. ‘Je moet een hond leren wat hij wel
en niet mag’, zegt Boudewijn Donker, instructeur en secretaris bij de gelijknamige club. ‘Eén
keer mogen is altijd mogen, één keer niet mogen
is nooit mogen. Dus neem je een puppie op
schoot, dan mag hij altijd op schoot, ook
als hij later veertig kilo weegt. Laat je
hem op de bank zitten, dan eigent
hij zich die plek toe en krijg je
hem er niet zomaar meer
af. Geef je hem een oude
schoen om op te kauwen,
dan geef je hem meteen
een vrijbrief om dat ook
op een nieuwe schoen
te doen. Een hond weet
nou eenmaal niet wat
nieuw is. Menseneten
en hondeneten moet je
strikt gescheiden houden.
De hond heeft zijn eigen
bak en daar gaat alles in wat
voor hem bestemd is. Verder

Het is wisseling van de wacht. De burgerhonden
gaan, de toekomstige politie- en speurhonden
komen. Wietse Bonnes hijst zich in het leer.
Eroverheen komt nog een jute pak. Die stevige
verpakking is absoluut geen overbodige luxe.
Wietse is pakman bij de politiehondentrainingsclub. Buiten blaft een van de nieuw gearriveerde
honden. Het hele stel blaft. En houdt dat stevig
vol. ‘Deze honden moeten juist
wel blaffen’, zegt Wietse.
‘Aanblaffen
noemen
we dat’, verduidelijkt
hij. ‘Let maar op
als ik straks de
boef ben.’ Maar
voor het zo ver
is, moeten de
honden eerst
speuren. Een
herdershond
mag
eerst.
Hij rent heen
en weer, de
neus dicht bij de
grond. Dan blijft hij
staan, zet het op een

blaffen en knabbelt aan de tas die hij gevonden
heeft in het gras. Meteen wordt hij gecorrigeerd.
Wietse: ‘Hij moet op de tas liggen in plaats van
erin te bijten. Die tas moet heel blijven want is
misschien heel kostbaar. Of er zitten explosieven in, of gif. Het kan belangrijk bewijsmateriaal
zijn.’ De pakman loopt op de hond af om de tas
te pakken. Hij houdt het dier een worst voor. Dat
valt in goede aarde. ‘Vies!’, roept een van de trainers. Na dit een keer of drie te hebben gehoord,
geeft de hond het op. Hij taalt niet meer naar de
worst. Nu probeert Wietse de tas te pakken. De
hond blaft vervaarlijk. En gehoorzaamt direct
als hij de instructie krijgt de boef te grijpen. Zijn
tanden verdwijnen in een broekspijp van de
quasi dief. De hondenkop schudt verwoed heen
en weer van het rukken en trekken aan de broek
van de pakman. Op commando van de begeleider laat het dier weer los. ‘De hond mag enkel
bijten op commando’, legt Wietse later uit. ‘Hij
mag er nooit meteen in klappen, hij moet eerst
aanblaffen.’

Psychisch moe

Niet iedere hond is geschikt als politie- of speurhond. Boudewijn Donker: ‘Bijtwerk moet erin
zitten. Speurwerk idem. Iedere hond heeft een
eigen karakter. De ontwikkeling daarvan kan je
wel enigszins sturen. Maar daar zit een grens
aan. Een puppennest is altijd leuk en aardig.
Maar als de hondjes groter worden, neemt het
eigen willetje toe en dat moet wel passen bij
het willetje van het baasje. Mensen moeten een
hond niet alleen kiezen op het uiterlijk maar
ook op het karakter.’ Enid Lambregts vult aan:
‘Mensen vergeten ook vaak dat je niet alleen
maar moet wandelen met een hond. Je moet ook
denkspelletjes met hem doen. Daarvan leert hij
én wordt hij psychisch moe. Ben je vervolgens
een aantal uren weg, dan gaat hij slapen in
plaats van klieren.’ t

www.phdcinsulinde.nl
IJOPENER
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Plein en gevel van het gebouw
achter het IJburg College
Foto: Kees Hoogeveen
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Sociale huurprijs boven de liberalisatiegrens?

B

ij het Wijksteunpunt Wonen krijgen we
nogal eens vragen over huurprijzen die
als gevolg van de huurverhoging boven
het bedrag van € 699,48 zijn gekomen. Dat is
de liberalisatiegrens sinds 2014. Als gevolg van
de inkomensafhankelijke huurverhogingen van
2013 en 2014 kan het zijn dat uw huurprijs door
deze grens is gegaan. Met percentages van 4%,
4,5% en 6,5% is dit een aantal huurders overkomen. Wat betekent dit?
• Is mijn woning nu geliberaliseerd?
 Nee, de vraag of uw woning is geliberaliseerd hangt af van de huurprijs die u
betaalde toen u uw woning betrok. Als die
huurprijs onder de toenmalige grens lag,
dan maakt het niet uit dat u nu boven de
grens betaalt: uw woning is nog steeds niet
geliberaliseerd. U kunt dan ook gewoon
een beroep blijven doen op de huurprijsbescherming en zaken blijven voorleggen bij
de Huurcommissie.
• Wat voor huurverhogingen krijg ik in de toekomst?
 De huurverhogingen voor uw woning worden door de minister bepaald. De percentages van de verhoging zijn de percentages
die gelden voor sociale huurwoningen. In
2015 komt er overigens wederom een inkomensafhankelijke huurverhoging.

• Krijg ik nog wel huurtoeslag?
 Daar is geen eenduidig antwoord op te
geven. Indien u al huurtoeslag had voordat
uw huur door de grens heen ging, dan blijft
u recht houden op huurtoeslag. Voor het
deel van uw huur dat boven de € 699,48
uitkomt, ontvangt u geen toeslag. Indien
u geen recht had op huurtoeslag tot op
heden, uw huur inmiddels boven de huurtoeslag grens is uitgestegen en uw inkomen
is gedaald, dan krijgt u in principe geen
huurtoeslag. Dat kan heel nare gevolgen
hebben. In sommige gevallen – en dan
met name voor huurders van een corporatiewoning – kan WSWonen proberen uw
huurprijs naar beneden te laten bijstellen. Daarmee zou u alsnog recht krijgen
op huurtoeslag. Mocht u in een dergelijke
situatie zijn terechtgekomen, neemt u dan
vooral contact met ons op.

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
www.wswonen.nl/oost,
oost@wswonen.nl
Inloopspreekuren: maandag 19-20 uur en
woensdag 9-12 uur

V

oor sommige mensen is het slim om
over te stappen naar een andere energieleverancier. Overstappen kan u namelijk
veel geld besparen. Bewoners uit Amsterdam
Oost die willen weten hoeveel men kan besparen op de energierekening kunnen t/m 9 januari terecht in Post Oost.
Wijksteunpunt Wonen
Oost helpt gratis met
overstappen.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt kunnen bewoners tot honderden euro’s per jaar
besparen door over te stappen naar een andere
energieleverancier. Het blijkt dat men het meest
bespaart door jaarlijks over te stappen of deel te
nemen aan collectieve inkoopacties. Wijksteunpunt Wonen helpt bewoners met overstappen
op basis van de vergelijkinsgwebsite van de consumentenbond: www.consumentenbond.nl.

Hulp in Post Oost

Op vrijdag 19 december en vrijdag 9 januari
kunnen wij van u 14 tot 17 uur helpen bij het
overstappen van energieleverancier. Deelname
is gratis en vooraf aanmelden of een afspraak
maken is niet nodig. Vergeet niet de jaarafrekening 2013 mee te nemen!

ADVERTENTIE

VERF

SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

DEUREN
MEUBELBESLAG

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl
O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN

IJOPENER

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

ZONWERING

ZONNESCHERMEN

GEREEDSCHAPPEN

Haak-In, Molukkenstraat 68-70

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

S A N I TA I R

‘Je opent een nieuw gebied van
technologie en vormgeving,
dat onvoorstelbaar veel
mogelijkheden heeft’

Overstappen naar een andere energie
leverancier?

INGEZONDEN

In Januari gaat er bij Haak-In weer een nieuw cursus
programma van start met een gevarieerd aanbod aan wat je
van afgedankte plastic tasjes kan maken.
Hou de website www.haakin.nl en like de facebookpagina van
de Haak-In voor de laatste nieuwtjes!

Bert Saal ís 3D printen

Slim overstappen van
energieleverancier =
geld besparen

Op het beeldscherm staat het ontwerp van de blikopener genaamd IJ-opener.

Inmiddels kennen de redactieleden van IJopener Bert
Saal wel. Tijdens de kunstbeurs heeft hij twee dagen
3D printen gedemonstreerd
en voor de beurs een speciale IJ-opener ontworpen,
die mensen tijdens de dansavond en de beurs konden
kopen. Bert is eigenlijk de
personificatie van het 3D
printen geworden. Hij ís 3D
printen!
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

V

an kinds af aan is Bert al een maker.
Hij genoot ervan dingen te maken of te
repareren. De keuze om op de Technische Universiteit in Delft industrieel ontwerpen
te gaan studeren, was dan ook niet vreemd. De
geleerde technieken, waaronder lassen en houtbewerken, paste hij graag toe. Vaak is dat zwaar
werk. Jammer genoeg gaat dat niet meer. Maar
Bert is een optimist. Hij besloot niet meer zwaar
met zijn handen te werken, maar zijn hoofd het
zware werk te laten doen. Hij belandde op het
pad van de digitale techniek en koos voor 3D
printen en alles wat daarbij komt kijken.

Technologie van de toekomst

Bert: ‘Je opent een nieuw gebied van technologie
en vormgeving, dat onvoorstelbaar veel mogelijkheden heeft. Je kunt er dingen mee maken
die normaal gesproken onmogelijk zijn. Je gaat
als het ware over een grens heen. Voorwerpen
waaraan je alleen kunt denken, kunnen op deze
manier gemaakt worden. Er zijn legio mogelijkheden, van het opnieuw maken van een reserveonderdeel voor een oldtimer tot het op maat
maken van ortheses. Ook in de chirurgie wordt
de technologie op grote schaal succesvol toege-

past. Interessant is dat met dezelfde sterktespecificaties een onderdeel geprint kan worden dat
maar liefst 75% lichter is. Nog een voordeel is dat
er geen onderdelen meer op voorraad gehouden
hoeven te worden. Als ze nodig zijn, worden ze
uitgeprint. Hoe eenvoudig is dat?’

Veel mogelijkheden

‘Er zijn al 3D printers die niet eens een computer nodig hebben’, vertelt Bert. ‘Een object dat je
wilt uitprinten moet je óf op de computer ontworpen hebben, óf gescand hebben, óf je moet
iets op het internet van een open source site
hebben gehaald. Via een speciaal programma
kun je de printer programmeren. De berekeningen die daaromheen hangen hoef je niet zelf in
te voeren, dat doet de computer. Bij het scannen
wordt de vorm op een draaiplateau gezet en de
buitenvorm wordt in zestien stappen opgenomen. Deze scans hebben ijkpunten waarmee je

ze aan elkaar kunt koppelen tot één scan. Vervolgens kun je een wanddikte invoeren en de
veranderingen aanbrengen die je nodig acht.
Als je denkt dat het goed is, ga je meestal eerst
uitprinten in goedkoop materiaal om te kijken
of het ook werkelijk goed is. Daarna kan bijvoorbeeld een vaas in klei of porselein worden uitgeprint en in de keramiekoven gebakken. Printen
kan in heel veel materialen, waaronder aluminium, goud, zilver, brons, verschillende soorten
kunststoffen en rubber.’

Eigen bedrijfje

In zijn eigen bedrijfje 3D-Amsterdam werkt Bert
vaak samen met Kyra Cramer. Bert: ‘Ik ben de
techneut en vooral gefocust op het technische
gedeelte, Kyra houdt zich meer bezig met vormgeven. Wij zijn een goed team dat elkaar aanvult.’
Succesvol hebben ze meegedaan aan de ontwerpwedstrijd Dutch Darlings van Crafts Council. Ook waren ze te gast bij de Dutch Design
Week in Eindhoven. ‘Opdracht was een Hollands
souvenir te ontwerpen, geënt op oude ambachten en dit nieuw leven in te blazen. Samen zijn
wij aan de slag gegaan met min of meer het eerste wegwerpartikel in Nederland, de Goudse
pijp. Wij hebben er een nieuwe Hollandse kop
voor ontworpen die wij er door middel van de
3D techniek hebben opgezet. Eerst in klei de
grote vorm gemaakt, vervolgens ingescand en
verkleind. Daarna konden we ermee doen wat
we wilden. Een mal ervoor maken kan ook. Dan
kan de kop weer in keramiek worden gecreëerd.
Er wordt niet zo veel pijp meer gerookt, maar
toch zijn er in Nederland nog altijd twee Goudse
pijpenmakers actief. Wij staan met hen in contact en zij kunnen de traditie nu toch als souvenir in ere houden.’
Samen met een vakdocente heeft Bert een lesprogramma opgezet voor mensen die het leuk
vinden zelf met een 3D printer aan de slag te
gaan. Volgend jaar gaat hij lesgeven bij Crea,
Universiteit van Amsterdam. Verder wil hij graag
samenwerken met kunstenaars en ambachtslieden om nieuwe ideeën uit te werken. Hij print
ook in opdracht voor iedereen! t

bertsaal@gmail.com
Cursus: zie onder Beeldend, www.crea.uva.nl
IJOPENER
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De zussen Shazia en Jasmin Ishaq in hun kantoor aan de Molukkenstraat
De ontvangstkamer van MOI zit altijd vol dames met een sociaal hart.
ADVERTENTIE

Een leuke kerst dankzij MOI
De zusjes Shazia en Jasmin
Ishaq van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning
en Integratie (MOI) helpen
met hun organisatie geheel
belangeloos mensen die
problemen hebben op allerlei
gebied. Sinds enkele jaren
verstrekken zij kerstpakketten aan mensen die onder
het bijstandsniveau leven.

saties begrijpen dat en we vullen elkaar aan.’
MOI heeft één loketfunctie van waaruit bijna
alles gedaan en geregeld wordt. Het helpt met
het oplossen van ingewikkelde problemen waar
mensen in de samenleving tegenaan lopen,
waaronder invullen van formulieren, schuldhulpverlening en ga zo maar door. ‘We schrijven
alleen nog net geen doktersrecepten uit’, lacht
Shazia.
MOI bedient zo’n 800 huishoudens. Dit doen
ze met behulp van vrijwilligers, zoals studenten, maar ook DWI-participanten. ‘De mensen
van DWI krijgen volwaardig werk en een goede
opleiding waar ze later wat aan hebben’, vertelt
Jasmin. ‘Ze zijn erg tevreden over het werk dat ze
bij ons doen.’

TEKST: RENÉ ARNOLDI

Cooking Ladies

was toen nog kleinschalig en de communicatie
gebeurde via mond-tot-mondreclame. In 2013
werd het project dankzij sponsors uitgebreid.
‘Onze hoofdsponsors zijn nu de Gemeente
Amsterdam en woningcorporatie Alliantie.
Stadsdeel Oost en Eigen Haard dragen ook hun
steentje bij’, vertelt Shazia. Van het Philharmonisch Orkest op het Obiplein lenen ze ruimte
om de pakketten uit te reiken. Ze doen daar ook
betaald werk om hun activiteiten voor MOI te
kunnen bekostigen.
Tijdens het gesprek komen mensen binnen
om kerstpakketten aan te vragen. Jasmin: ‘We
kennen de mensen, we kunnen dus zelf goed
inschatten of ze een pakket nodig hebben. Soms
hebben gezinnen veel monden te voeden. Als
het kan, krijgen die dan een tweede pakket of
stoppen we die wat extra’s toe.’ Maar de Voedselbank verstrekt toch ook kerstpakketten? ‘Het is
daar meer van: je neemt maar aan wat je krijgt,
ze zijn écht aan regeltjes gebonden en wij niet,’
legt Shazia uit. De kerstpakketten worden op 19
december uitgereikt. Hierin zitten etenswaren
die niet snel kunnen bederven zoals spaghetti,
broodbeleg, chocola en kerstbrood. Er is dan
ook een fruittafel en een snoeptafel, beide met
veel verschillende lekkernijen, en een oliebollenkraam. Mensen krijgen naast de pakketten
zakjes mee om spullen van de tafels daarin te
doen. ‘Het is alleen niet de bedoeling dat mensen acht meloenen pakken terwijl de appels blijven liggen’, zegt Jasmin streng. ‘In ieder geval is
de kerstpakkettenactie erop gericht de mensen
een écht leuke kerst te bezorgen. Daar hebben
ze recht op!’ vinden de zusjes. t

Kerstpakketten

www.stichtingmoi.nl
Bankrekeningnummer voor sponsoring:
NL59 INGB 0006 5442 27

FOTO’S: FLEUR VOS

W

anneer je Stichting MOI in de Molukkenstraat 25 binnenloopt, valt gelijk
de Hall of Fame aan de muur op.
Daar hangen foto’s van de zusjes met landelijke
politici als Mark Rutte en Emile Roemer. Maar
ook met lokale politici zoals wethouder Laurens
Ivens, Freek Ossel en Nevin Özütok. ‘Wij zijn met
allemaal het gesprek aangegaan over armoede,
zorg, werkgelegenheid en onderwijs. Verbetering daarvan is onze missie’, zegt Shazia. ‘Wij
luisteren naar hen, maar zij luisteren ook naar
ons, omdat wij weten wat er onder de mensen
leeft’, vult Jasmin aan.

Vangnet

Stichting MOI fungeert als het vangnet onder
het vangnet, de reguliere welzijnsorganisaties.
‘Wij zijn in tegenstelling tot de reguliere organisaties niet gebonden aan voorwaarden, dus
kunnen wij meer doen’, zegt Shazia. ‘De organi-
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De ontvangstruimte zit altijd vol met kwebbelende dames met een sociaal hart, dezelfde
dames die op de foto voor de Canta’s staan. ‘Dat
zijn de Cooking Ladies’, lacht Shazia. ‘Zij verzorgen de catering op feesten en partijen, maken de
vrijwilligers en participanten wegwijs en zorgen
voor gezelligheid op het kantoor.’
MOI doet ook een aantal speciale dingen. Voor
de deur staan twee Canta’s, die door MOI worden gebruikt als Aanvullend Openbaar Vervoer.
‘Voor één euro of een Makkie haalt een DWIparticipant de mindervalide op en brengt hem
weg. Altijd naar een sociale activiteit, met als
doel diegene uit het sociale isolement te halen’,
zegt Jasmin. ‘Dus we komen níet voorrijden als
iemand naar de Febo wil’, lacht ze. Ook houdt
MOI zich bezig met zaken als boodschappenhulp en simpele huisaanpassingen.

In 2012 is MOI begonnen met de kerstpakketten voor klanten onder bijstandsniveau. Het

IJOPENER
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TEKST: NINA TER BEEK
DE REGENBOOG GROEP

Koud weer, warm hart

I

k werkte nog niet zo lang voor Stichting
De Regenboog Groep toen ik ontdekte hoe
graag bedrijven iets willen doen voor de
‘zielige mensen van de stad’. Dolenthousiast
werd ik van zoveel bedrijven die in december
iets wilden doen voor daklozen. Ik begon als
een malle alles te organiseren. Inloophuizen
kregen tientallen groepen ICT’ers, data-analysten en consultants over de vloer die kwamen
koken, uitdelen en vermaken. Groepjes daklozen mochten eten in verschillende restaurants,
voor sommige daklozen was het elke dag prijs.
Toen het daadwerkelijk december was
besloot ik eens naar zo’n sinterklaasviering in
een inloophuis te gaan. Met een air van moeder Theresa haarzelf begon ik eerst hete chocolademelk te scheppen en uit te delen. Uiteindelijk belandde ik aan een tafel met Mo en
Sjimmy die daar onderuitgezakt in hun laagover-laag-over-laagkloffie stiekem onder de
tafel hun chocolademelk pimpten met scheutjes rum.
Na een summiere kennismaking vroeg ik
beide heren wat ze ervan vonden.
Sjimmy: ‘Ik vind het lekker hoor, dat ik elke
dag van de week naar een ander feestje kan.
Maar weet je wat achterlijk is? Dat het al jaren
in februari pas echt koud wordt. Maar dan is
de eindejaarsbonus al op hoor. En de lichtjes
zijn dan ook al weggehaald. Dan kunnen we
nergens meer eten. Of schuilen. Nee hoor, liefdadigheid stopt precies één week na 1 januari.’
Mo: ‘Oh toevallig. Das precies tegelijk met m’n
jaarlijkse goede voornemen om te stoppen met
roken!’
Mijn tip? Pin wat van je eindejaarsuitkering
en bewaar dit in een speciaal potje tot ver na
de houdbaarheidsdatum van je goede voornemens. En als je zelf in februari in je allerdikste
jas buiten loopt en wolkjes ademt, geef dán
zoveel mogelijk weg. Eten, aandacht, gesprekjes, liefde, geld, mutsen, sjaals en plekken aan
je tafel.
Als het héél koud is, is een warm hart zo
bereikt.

ADVERTENTIE

Asocialen! Niet rechtsaf slaan, hoor!

Gouden ballonnen
voor ‘t Gouden Ei
Het is feest bij ‘t Gouden Ei,
de basisschool aan de Van
Eesterenlaan. Gouden ballonnen hangen te glanzen
tegen het plafond om later
weg te vliegen in de herfstlucht. Leerkrachten en directeur zijn trots en blij. En de
kinderen zijn natuurlijk altijd
in voor een feestje.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO’S: ‘T GOUDEN EI

D

irecteur Cees Reuvecamp en zijn team
zijn terecht trots. De onderwijsinspecteur die onlangs voor de tweede keer
langskwam, gaf de school op drie categorieën de
hoogste waardering. En dat is opmerkelijk want
die wordt maar weinig uitgedeeld. ‘t Gouden Ei
kreeg de waardering voor de manier van lesgeven, de manier van toetsen en toetsanalyse en
voor de zorgstructuur.
Drie jaar geleden opende ‘t Gouden Ei haar
deuren, na de sluiting van basisschool de Rietlanden. Het gebouw en de kinderen bleven, verder werd alles nieuw – leerkrachten, directeur,

TEKST: IDZARD VAN MANEN

‘H
onderwijsmethodes, regels.
Cees Reuvecamp trof bij zijn eerste bezoek aan
de school, in juli 2011, een verloederd gebouw
aan. De kinderen kwamen na de vakantie terug
met hier en daar een flinke dosis wantrouwen
en weerstand tegen de veranderingen. Een niet
geringe uitdaging voor Cees en zijn team van
veelal jonge leerkrachten. Ze wilden van alles,
maar vooral een veilig leerklimaat en een hogere
leerwinst. En dat is gezien de beoordeling gelukt!
Aanvankelijk is vooral ingezet op de cognitieve
vakken, met lezen, taal en rekenen als belangrijkste. Het doel van een les kwam hierbij centraal te staan. Wil je bijvoorbeeld weten hoe laat
de tram komt, dan moet je kunnen klokkijken.
De koppeling tussen wat kinderen leren en
waarom, én de verbinding met de wereld buiten
school, werpt zijn vruchten af, want de leerwinst
is nu bovengemiddeld. Zowel voor kinderen die
makkelijk leren als voor hen die wat extra hulp
nodig hebben.
Ruimte voor creatieve vakken is er buiten de
reguliere lessen in workshops, waaraan de hele
school meedoet. En na school zijn er gratis
workshops in samenwerking met de Talententent. Daar kunnen kinderen bijvoorbeeld circus leren van Circus Elleboog, of streetdance of
koken bij het Kinderkookfestijn.
De school laat met deze mooie resultaten zien
dat het tijd is om het negatieve imago, dat nog
kleeft aan de tijd van de Rietlanden, definitief
van zich af te schudden. t

ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

oor je ze? Nieuwe koeien!’, zegt
Leentje tegen haar kleine broertje.
‘Mogen we koeien kijken op de Veemarkt, moeder?’, roept ze naar binnen. Moeder
gooit haar theedoek op het aanrecht, loopt de
smalle gang door en antwoordt: ‘Goed uitkijken
en pas op kleine Freek! En niet rechtsaf slaan,
hoor! Dat wil vader niet.’ Hand in hand rennen
Leentje en Freek de Molukkenstraat uit. Bij het
kruispunt stoppen ze. Koetsiers klappen met
hun zweep, wielen van vrachtkoetsen ratelen
en paardenhoeven hameren vrolijke marsmuziek op de straatstenen. In de verte hakkepuft
een auto. Zeker een rijk heer, denkt Leentje. ‘Een
Ford T,’ beweert Freek tot haar grote verbazing.
Wat weet Freekje van moderne auto’s?
Als het weer stil is steken ze het kruispunt en
de brug naar het Zeeburgerpad over. In de verte
horen ze nu ook schapen blaten. Die worden uit
schuiten en wagens geladen, weet Leentje, het
is slachtvee. Opeens blijft Freek stokstijf staan:
‘Wat is er rechtsaf, Leentje?’ ‘Rechtsaf is het Zeeburgerpad af’, wijst Leentje. ‘Daar wonen asocialen, zegt vader.’ Freek fronst zijn voorhoofd.
‘Freek wil geen koeien kijken’, zegt hij dan. ‘Freek
gaat asocialen kijken.’ Hij trekt Leentje mee. Als
Freek zo aandringt…
ADVERTENTIES

Zeeburgerdorp

Ze belanden bij twee rijen stenen gebouwtjes
tegenover elkaar, net kabouterhuisjes. Eerst
moeten ze door een brede, vierkante poort.
‘Zeeburgerdorp’ leest Leentje hardop. Ze horen
een kinderliedje. Door een open deur kunnen
ze naar binnen kijken. Daar zitten kinderen
aan een lange tafel te zingen. Een juffrouw met
een wit schort voor zwaait de maat. Freek lacht:
‘Mooi liedje!’ Zodra de kinderen hen zien, stoppen ze hun gezang en staren dat vreemde meisje
en jongetje aan. Die zijn niet van Zeeburgerdorp,
denken ze. De juf glimlacht: ‘Kom maar binnen
in ons clublokaal, wij bijten niet.’ ‘Komen jullie
ook naar onze woonschool?’, vraagt een meisje.
‘Woonschool?’, vraagt Leentje niet-begrijpend.
De juf lacht: ‘De vader en moeder van deze kindjes zijn een tijdje in Zeeburgerdorp om te leren
wonen, dus je huis lekker schoon houden, je kleren goed wassen, aardig zijn voor de buren, geen
lawaai schoppen en elkaar helpen.’ Daar heeft
Leentje nog nooit van gehoord. Maar al gauw
wordt het heel gezellig.

Gauw naar huis

Opeens klinkt in de verte het gebeier van de
kerkklok van de Majelluskerk. Naar huis, flitst
het door Leentjes hoofd. Ze pakt Freek bij de
hand en even later horen de kinderen van de
woonschool hun klompen wegklepperen over
het Zeeburgerpad.
‘Waren er echt nieuwe koeien?’, vraagt moeder.

‘Ja, moeder, hele nieuwe koeien!’, hijgt Leentje,
terwijl ze Freek flink in zijn handje knijpt.
Hoe was het echt?
Eeuwenlang woonden de allerarmste Amsterdammers in eenkamerhuisjes waarin alles
gebeurde: eten, slapen, koken, spelen. Dat veranderde toen de regering de Woningwet vaststelde.
Dergelijke woningen werden onbewoonbaar
verklaard. Woningbouwverenigingen bouwden
nieuwe, betere huizen. Dat was wennen: koken in
de keuken, slapen in een slaapkamertje, wonen
in een aparte huiskamer… Gezinnen die er een
potje van maakten, moesten eerst leren wonen,
vond het stadsbestuur. Dat waren asocialen die
niet goed met buren om konden gaan, lawaai
schopten en om te haverklap ruzie maakten. Er
kwamen woonscholen, Asterdorp in Noord en
Zeeburgerdorp in Oost. Een rij huisjes, een clublokaal en een badhuis. Kijk eens op Stadsarchief
Amsterdam, Beeldbank en typ dan Zeeburgerdorp in. Een opzichteres controleerde alles en
leerde de bewoners met hun buren samen te leven
en er geen rotzooi van te maken. Lukte dat, dan
mochten ze weer tussen de andere Amsterdammers wonen.
In Oost vonden ze dat maar rare mensen, uitschot, asocialen. Vandaar dat Leentje en Freek er
niet mochten komen.
Nu zijn er geen woonscholen meer. Jammer?
Ken jij soms mensen die naar een woonschool
zouden moeten…? t

www.obsgoudenei.nl
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TEKST: NIENKE WESSEL
COMMUNICATIE-ADVISEUR MENTRUM SPORENBURG

Wijkservicepunt Sporenburg

O

p een zonnige dinsdagmiddag breng ik
een bezoekje aan een van de ruimtes
van het Wijkservicepunt Sporenburg.
Om een ovale tafel zijn enkele oudere dames in
de weer met zijde, water en verf. De aanwezigen horen tot de 55+ groep die er iedere dinsdagmiddag bijeenkomt voor een lunch en een
aansluitende activiteit met yoga, iets creatiefs
of een zelfgekozen programma.
Een van hen is Tonnie Geelhoed, een actieve
en vriendelijke vrouw die je haar leeftijd van
91 jaar niet zou geven. Zij was het die had voorgesteld om deze middag zijde te beschilderen.
Vroeger gaf ze daarin cursussen, ook naaide ze
veel. Al snel is de tafel bedekt met natte zijden
lappen. Tonnie geeft aanwijzingen en toont
voorbeelden. Het schilderen kan beginnen.
Een van de vrouwen maakt zich zorgen over de
tafel: als er maar geen verf op komt. Begeleidster Monica stelt haar gerust. Een andere dame
kijkt liever toe. Ook goed, alles kan, niets moet.
Wanneer ik terugloop naar mijn werkkamer
bij Mentrum, bovenin het gebouw, kom ik op
de trap Rein tegen. Hij is een van de cliënten
van Mentrum en woont in een eigen appartement op de tweede verdieping. Samen met een
begeleidster is hij op weg naar het tuincentrum
om bloembollen te kopen voor de binnentuin.
Hij heeft er zin in, zie ik. Het onderhoud van
de tuin en het voeren van de kippen zijn taken
waar hij zich verantwoordelijk voor weet.
Het lijkt misschien een ongebruikelijke combinatie: een psychiatrische kliniek en een
wijkservicecentrum in hetzelfde gebouw. Maar
het is vooral de onbekendheid met de psychiatrie die ervoor zorgt dat mensen figuurlijk
een drempel over moeten. Dat is nergens voor
nodig. U bent van harte welkom. Als Mentrum
willen we graag middenin de samenleving
staan. We helpen mensen met een ernstige
psychiatrische ziekte om te herstellen, dat
wil zeggen: weer zoveel mogelijk zelf de regie
over hun leven op te pakken. En we zijn ervan
overtuigd dat je niet in je eentje kunt herstellen. Daar heb je familie en de mensen in je
omgeving hard bij nodig. Daarom zijn we blij
met het Wijkservicepunt binnen de muren van
onze kliniek. Het zorgt voor een andere dynamiek, we voelen ons meer deel van de buurt.
Niet meer een gebouw in de buurt, maar voor
de buurt.
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Zaterdag 13 december
inloopmiddag
Wijkservicepunt Sporenburg
met kerstkoor, chocomelk en glühwein
Stadsdeel Oost heeft in 8 buurten een wijkservicepunt ingericht. Een wijkservicepunt
helpt ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk in hun eigen huis
te blijven wonen. Buurtbewoners kunnen er
terecht voor activiteiten, informatie en hulp
bij allerhande zaken.
De 55+ groep is een van de activiteiten die
wekelijks plaatsvinden vanuit Wijkservicepunt Sporenburg. Het wijkservicepunt zit er
al een paar jaar, maar de bekendheid is nog
niet zo groot.
Naast een groep Meer bewegen voor ouderen en een koor is er wekelijks een spreekuur
van het Loket Zorg en Samenleven van het
stadsdeel. Na een flinke verbouwing is er nu
ruimte voor extra activiteiten: in 2015 komen
er computerlessen, buurtmaaltijden en koffieochtenden.
Het wijkservicepunt biedt graag ruimte
voor initiatieven uit de buurt. Wil je een leesgroep opzetten of een breiclub beginnen?
Alles kan. Zolang de activiteit maar niet op
commerciële basis is en ouderen of mensen
met een beperking welkom zijn. De nieuwe
entree, het restaurant en de nieuwe meubels
zorgen alvast voor een gastvrije sfeer.
Bent u benieuwd naar het vernieuwde
Wijkservicepunt Sporenburg? Zaterdag 13
december houdt het wijkservicepunt een
inloopmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur. Er
is glühwein en warme chocolademelk. Vanaf
16.00 uur zorgt een kerstkoor voor sfeervolle
muziek.

Wijkservicepunt Sporenburg
Baron G.A. Tindalstraat 27
1019 TS Amsterdam
Coördinator Wijkservicepunt Sporenburg:
Nynke van Zwol
M 06-33910356 / E nynke.van.zwol@roads.nl
http://www.oost.amsterdam.nl/wonen/zorgwelzijn/wijkservicepunt/

Thaise
wellness
ontspannend
en pijnlijk

Gaat u wel eens te voet of
op de fiets door de Molukkenstraat? En komt u dan
langs het gedeelte tussen
het Javaplein en de Zeeburgerdijk? Dan heeft u zich
vast wel eens afgevraagd wat
er gebeurt in de zaak waar
op de etalageruit de woorden
Sala Thai Wellness staan.
De IJopener ging voor u op
onderzoek uit.
TEKST: MARK VAN DER LAAN
FOTO: KEES HOOGEVEEN

H

et is een doordeweekse avond, acht uur,
donker. Achter de etalageruit ontwaar
ik drie Thaise dames. Ik wil de deur
openen maar die blijkt op slot. Er wordt opengedaan. Staand voor de balie leg ik uit dat ik last
heb van een ‘muis-arm’ en dat ik graag een massage wil. Uit het beschikbare aanbod kies ik een
massage van alleen het bovenlichaam, een half
uur, voor 25 euro.

Elektrische wierook

Ik word een kamertje van twee bij drie meter
binnengeleid waar ik alleen gelaten word. Terwijl ik mij ietwat vreemd voel, ontdoe ik mij
van mijn bovenkleding. Het licht is gedempt,
er klinkt rustige, vermoedelijk Thaise muziek.
Ik ontwaar een aantal schilderijtjes met Thaise
afbeeldingen en een apparaat waaruit elektrisch
gegenereerde wierook lijkt te komen. Op de lage,
brede massagebank liggen een opgerolde handdoek en een plastic orchideeëntak.
Al spoedig komt een Thaise vrouw van een jaar
of dertig binnen. Zij informeert of ik last van
reuma heb, een hernia heb gehad, hartproblemen heb en of ik aan suikerziekte lijd. Kennelijk
heeft dit gevolgen voor de massage. Het is mij
niet eerder door een masseur gevraagd.

Pijnlijk

Ik ben niet voor een ontspannende massage
gekomen. Mijn arm moet genezen worden. Mijn
masseuse is opgeleid aan de massageschool die
verbonden is aan de Wat Poh in Bangkok - ‘wat’
is een boeddhistische tempel. Ook daar leren
ze dat zachte heelmeesters stinkende wonden
maken. Au! Met mijn neus in het kussen word ik
onder handen genomen. Maar ook onder ellebogen en knieën. Uit een ooghoek ontwaar ik op
mijn schouderblad zelfs Thaise teentjes.

Deur op slot

Twee dagen later spreek ik met Ying, de Thaise
eigenares. De taal is Engels. Ik vraag haar
waarom de deur op slot is. ‘Als hij niet op slot
zit, dan hebben wij soms last van jongens die
de deur opendoen, naar binnen willen komen
en bijvoorbeeld ‘Happy ending!’ schreeuwen.
Gelukkig kan ik rekenen op de hulp van mijn
buren als dat nodig is.’
Ik vraag sinds wanneer ze hier gevestigd zijn.
‘Sinds juli 2013. De zaken gaan steeds beter. In
het begin hadden wij te maken met mannen die
diensten verlangden die wij niet verlenen. Maar
inmiddels weten de mensen wat wij hier doen
en is ongeveer veertig procent van onze clientèle
vrouw. Al onze medewerksters hebben in Thailand een opleiding tot masseuse gehad. Naast
massages kunt u hier ook terecht voor een sauna
met Thaise kruiden en huidverzorging.’

Rustplaats

Ik vraag Ying wat Sala betekent. ‘Een sala is een
rustplaats zoals je die nog langs Thaise landweggetjes vindt. Een bank met een afdak om even
tot rust te komen.’
Kort na dit interview spreek ik een vrouw die

niet zo’n goede ervaring met Sala had. Zij informeerde bij de deur naar de diensten en prijzen
maar kwam niet verder dan de drempel. Ik hoop
maar dat dit niks te maken had met haar donkere huid.

Ongemakkelijk

Mijn ervaring met Sala is positief. Professionele
masseuses werken er in een authentieke Thaise
sfeer. Toch kleeft er iets ongemakkelijks aan deze
zaak. Dit komt deels door de locatie. Sala wordt
omgeven door goedkope kapsalons en vlakbij is
een coffeeshop. Ook de verveeld kijkende dames
die je door de etalageruit ziet, doen de zaak geen
goed. Probleem is dat er elders in het pand geen
ruimte voor hen is.
De website laat intrigerende stoompakken zien
die helaas niet meer in gebruik zijn: er past vrijwel geen Nederlander in. Een aantal links op de
site werkt niet. Maar het achtergrondmuziekje
is heerlijk ontspannend. Even ontspannend als
een bezoek aan Sala Thai Wellness kan zijn. t

Molukkenstraat 47 hs
www.sala-thaimassage.com
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Zeilschool
Zaalverhuur
Jachthaven Piet Hein

Veemkade 267
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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.

1 + 1 = 3? Ja echt wel, want bij Popup tussen Bril
& Bruna worden krachten gebundeld. Dat leidt tot
andere uitkomsten. Duurzaamheid, creativiteit en
sociaal zijn daarbij de kernbegrippen.

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

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

Z

e is auteur van het boek Op IJburg. Ze
filmde voor IJburg TV. Ze stond aan de
wieg van projecten als IJburgDroomt–
IJburgDoet & Hallo IJburg. En nu heeft ze de
deuren geopend van Popup tussen Bril & Bruna,
dé winkel van de 21ste eeuw. Het verbinden van
mensen loopt als een rode draad door de activiteiten die Linda Vosjan ontplooit.

FUNERAL QUEST
Uit vaar tbegeleiding volledig naar wens
en met veel respect.
Anne-Marie Boogaarts
Telefoon 06 81 81 84 69 (24/ 7)
Email
anne-marie@funeralquest.nl
Adres
Bogor tuin 93, 1019 PE Amsterdam
Website www.funeralquest.nl
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Is Amsterdam klaar
voor de Grote Zorg
Transitie?
Dinsdag 16 december
in Pakhuis de Zwijger:
Talk of the Town #67: Zor
gen in de stad
Met ingang van 2015 is de
gemeente geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en
verzorging van mensen met
een beperking die thuis
wonen. Deze zorgonderdelen worden nu nog op
rijksniveau geregeld in de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ), maar
worden overgeheveld naar
de Wet maatschappelijke
FOTO: FLEUR VOS
ondersteuning (Wmo).
Daarnaast krijgen steeds minder mensen een indicatie voor verpleging
in een zorginstelling als gevolg van de gefaseerde extramuralisering van
de lichtere zzp groepen. In gewone mensentaal betekent dit dat er meer
mensen met een hulpbehoefte langer zelfstandig moeten blijven wonen.
Hierdoor komt er een grote druk op het informele zorgnetwerk en is er een
grotere behoefte aan meer zorgvoorzieningen in de buurt.
Pakhuis de Zwijger orgnaiseert een gesprek met de gemeente, zorginstellingen en lokale zorginitiatieven. De toegang is gratis, wel even aanmelden
via www.dezwijger.nl.
Met o.a.: Hetty Vlug (directeur RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg, gemeente
Amsterdam), Ronald Schmidt (ov.) (directeur V&V, Cordaan), Titiaan Zwart
en Barbara Groeneveld (de Mantelaar), José Nagelmaeker en Esma Salama
(zorginitiatief Indische Buurt) en Hans Krikke (Stichting Samenwonen Samenleven).

Laat je horen, praat mee!
30

IJOPENER

FOTO: LINDA VOSJAN

Plastic project

Liesbeth van Riessen,
fervent lezer en puzzelaar

‘I

k ben heel blij met de IJopener, want dit is een blad waarvan ik weet
dat het echt onafhankelijk is, omdat het door vrijwilligers wordt
gemaakt. Die onafhankelijkheid vind ik belangrijk.
Ik lees de krant van A tot Z. Een enkele keer sla ik een artikel over, maar
meestal lees ik alles. Ik begin bij de puzzel. Het zijn heel originele puzzels. Die fotopuzzels vind ik echt leuk. Ik snap dat er af en toe in de haast
een foutje insluipt, maar dat vind ik niet erg. Dat verhoogt de moeilijkheidsgraad. Met die volkerenpuzzel was ik wel veel tijd kwijt en ik heb aan
vriendinnen gevraagd of ze wilden helpen. Bij de andere puzzels kun je er
wel achterkomen doordat de letters makkelijk te vinden zijn. Dan zie je
het woord al bijna staan. Soms is het wel eens té makkelijk. Dan worden
er te veel letters weggegeven. Maar ik vind puzzelen gewoon heerlijk, even
tussendoor. Anders kost het me misschien ook te veel tijd. En als ze niet zo
moeilijk zijn, kunnen meer mensen eraan meedoen.
Ik heb al een paar keer een prijs gewonnen en kom dan altijd bij The
Photo Factory uit. Maar ik heb een klein huis en geen ruimte om een groot
ding op te hangen. Die prijzen gebruik ik dus als cadeautjes. Er was bijvoorbeeld iemand die afscheid nam van de Elthetokerk. Ik heb hem een
mok meegegeven met een foto van hem en zijn vrouw die gemaakt is toen
ze hier in de kerk bezig waren. Ik heb er de tekst Eltheto op laten drukken.
Dan heb je een leuk, persoonlijk cadeautje voor iemand en zij hebben een
aandenken.
Er staan wel eens artikelen in de krant die ik nogal negatief vind. Ik lees
ze wel, maar dan vraag ik me af: waarom moet het zó negatief. Maar dat
hoort wel bij het onafhankelijke, dat mensen gewoon alles kunnen spuien.
Columnisten moeten alles kunnen schrijven. De recepten sla ik over, want
ik houd helemaal niet van koken. O, zijn ze leuk geschreven? Nou, dan ga
ik ze voortaan ook lezen!
Ik vind de IJopener gewoon een prettig blad, ik vind het formaat leuk en
opvallend. Het is anders dan de andere bladen, dus het valt onmiddellijk
op. Ik vind de naam ook heel erg grappig. De inhoud is heel gevarieerd,
echt lokaal nieuws. Ik vind het ook fijn dat de Eltheto rommelmarkt regelmatig vermeld wordt met een fotootje erbij. Op 31 januari is er weer een
rommelmarkt!’ t

‘Hier wordt alles gestimuleerd wat aan duurzaamheid bijdraagt. Daarom hebben we samen
met de FlexBieb en Happy Panda als inzamelpunt meegedaan aan het Plastic Project. Als
je tien keer vijfhonderd gram plastic afval had
ingeleverd, leverde dat een persoonlijke 3D print
op, in de vorm van een label met je eigen naam,
tekening of tekstje in je eigen handschrift’, zegt
Linda. ‘Als het aan mij ligt krijgt het project een
vervolg. Het is absoluut van levensbelang aandacht te besteden aan het scheiden van plastic
afval. Op scholen geef ik er voorlichting over.
Ken je dat filmpje over de dodelijke werking van
plastic op vogels? Ik heb het de leerlingen laten
zien. Ik heb ze wel gewaarschuwd voor de schokkende beelden en voorgehouden dat ze hun
ogen best even mochten dichtdoen. Ze waren
diep onder de indruk. Het plasticprobleem moet
echt gezamenlijk worden aangepakt. Wat is het
effect van Zeeburg op de wereld?’

Zonnepanelen en Nuon

Bij de keus voor een schonere wereld past de
keus voor schone energie. Linda: ‘Onder de
vleugels van de energiecoöperatie Zuiderlicht
opereert sinds kort Oosterlicht. Ledenwerving is
volop aan de gang. Een van de projecten is het
plaatsen van vijfhonderd zonnepanelen op het
dak van het IJburg College. Ook hierbij betrekken we de scholieren. Zijn de zonnepanelen er
eenmaal, dan komt er onder meer een display in
de gang van de school, zodat zichtbaar is wat de
zonnepanelen doen.’
Het streven is dat huiseigenaren eveneens
gaan kiezen voor deze vorm van energieopwekking. ‘Soms zijn mensen er wel voor in maar
twijfelen ze vanwege het hoe en wat. Het gegeven dat heel IJburg is aangesloten op de stadsverwarming, is bovendien een punt. We zijn dus
in gesprek met Nuon over hoe ons warmtenet te
verduurzamen. En hier in de winkel is alle informatie over zonnepanelen beschikbaar dankzij
een samenwerkingsverband met Johan Beijert,
een IJburgse specialist in zonne-energie.’

Scheidslijnen doorbreken

Creativiteit is ook een speerpunt. ‘Kijk, een rolstoelbankje’, attendeert Linda op een project van
No Label dat ze met haar winkel steunt. ‘Iemand
in een rolstoel kan doorgaans niet op een bankje
gaan zitten. Maar met dit ontwerp van Mikel

‘Het plasticprobleem moet
echt gezamenlijk worden
aangepakt’
Duyts is daar toch een oplossing voor gezocht:
de rolstoel past ertussen en zo lijkt het alsof de
gebruiker ook op het bankje zit. Dit bankje past
in onze blik op de omgeving: kunst en design
inzetten om scheidslijnen te doorbreken. Mensen met een beperking, verstandelijk of lichamelijk, komen hier ook werken. Pearl schildert
hier onder begeleiding.’ Linda wijst naar enkele
kleurrijke schilderijen. ‘Dat is allemaal werk van
haar.’ Er hangt nog veel meer aan de winkelmuren. Vrolijk gekleurde dierenschilderijtjes voor
in de kinderkamer, gemaakt door Els Hiddink.
Portretten van Willem-Alexander en Maxima,
beiden op het doek gezet door Edwin van den
Dikkenberg. ‘Ik verkoop dit zelf niet’, zegt Linda,
‘maar zet de mensen die hier binnenlopen en
er belangstelling voor hebben, wel op het spoor
van deze kunstenaars.’
Op een tafel ligt het KidsArt Kinderkookboek.
‘Ook dit verkopen we zelf niet. We reiken het
idee aan en willen mensen het hebben, dan
moeten ze naar Bruna. Het streven is omzet
genereren zonder oneerlijke concurrentie. Ook
daarin zijn we sociaal met en voor elkaar. Dit is
geen buurthuis, geen winkel, geen galerie, geen
concept store, maar het heeft er allemaal wel
facetten van. Daarom kan er heel veel. Kinderen
zijn hier een middag geweest om Sint-Maartenlampionnen in elkaar te knutselen. Die activiteit
is gesponsord door het winkelcentrum. Zo helpen we elkaar, 1 + 1 = 3! Kleine ondernemers die
willen meedoen zijn van harte welkom.’ t

Popup, IJburglaan 559
Het filmpje over de dodelijke werking van plastic
afval op vogels kan bekeken worden op:
http://vimeo.com/25563376

Linda Vosjan (r) laat aan Wandana het door
Els Hiddink gemaakte Roodborstje zien.

TEKSTBEWERKING EN FOTO: ELLY VAN DER MARK
IJOPENER
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COLUMN
TEKST EN FOTO: SIMONE SLOTBOOM

ADVERTENTIE

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

Hartverwarmend

D

e afgelopen maanden waren op zijn
zachts gezegd nogal apart voor de
IJopener. Normaal focussen we ons
vooral op het maken van een mooie, interessante buurtkrant, maar… het geld was op. Dus
sloeg de redactie aan het brainstormen. Het
regende ideeën, ideeën werden acties en de
acties een groot succes. Dat u nu dit decembernummer kunt lezen, komt door u!

ADVERTENTIE

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

INGEZONDEN

Vergaderruimte nodig?!

Kerst in de Elthetokerk
Kerstconcert

Op dinsdag 16 december om 20.30 uur geeft
het gospelkoor Deliverance een kerstconcert.
De entree is gratis.

Kerst-inn

Op tweede kerstdag is er van 16.00 tot 20.00
uur in de grote zaal van de Elthetokerk een
kerst-inn. Er is een feestelijk programma met
spellen, muziek en verhalen. Voor kinderen is
er een eigen programma.
Verder zingen we samen kerstliederen en
genieten we van een heerlijke maaltijd.
Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld, maar alleen als u het
kunt betalen, het is de bedoeling dat iedereen
kan aanschuiven.
Voor 22 december opgeven bij Klaas den Uijl
via elthetokerstinn@gmail.com
of 06-14 81 37 24

Locatie: Elthetokerk: Javastraat 118
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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!
!

3KG.nl

www.

Voor elke klus in en om ’t huis!

GRATIS

Anti inbraak advies
De inbreker is binnen 1 minuut binnen
Zie de film op onze site

Guus

Onze fondsenwerfactie was overweldigend.
Niet alleen stroomden uw giften binnen, maar
op de bankafschriften stonden hartverwarmende reacties. Een kleine greep uit de bijschriften:
• De IJopener is het leukste en minst commerciële blad van Oost en IJburg en daarom
zo belangrijk. Ik hoop van harte dat het in
leven blijft.
• IJopener moet blijven.
• Ik spel hem altijd, dus vooruit maar.
• Dank voor jullie geweldige inzet en betrokken blad.
• Ondersteuning voortbestaan IJopener. Veel
succes.
• Bijdrage aan kosten decembernummer
2014. De IJopener moet blijven.
Bij onze vormgever en redacteur Elly werden
zelfs cash giften in de bus gegooid en persoonlijk afgegeven met steunbetuigingen die haar
zwaar ontroerden.
En daar hield het niet bij op. Elly’s benefietdansavond in KHL leverde een bruisend jaren
60/70 feest op, én spekte ons spaarvarken. Ook
de Vintagemarkt op het Javaplein werd druk
bezocht en de spulletjes die u had gedoneerd
vonden gretig aftrek.
Een weekeind later volgde de door onze
kunstredacteur Lida samen met manlief Rob
professioneel op poten gezette Kunstbeurs in
Loods 6. Alle deelnemende kunstenaars verlootten of veilden prachtig eigen werk ten bate
van de IJopener-kas met Radio Dieperick’s
woordvirtuoos Henk Meeuwis als eloquente
veilingmeester.

seerd en deed wat hij kon en waar hij goed in
is. En alles in hun vrije tijd, naast vaak drukke
banen.
Illustrator Josien tekende ontelbare portretten op de kunstbeurs, columnist René bleek
een top lotenverkoper, Lida was overal, net als
Elly die ook de prachtige posters ontwierp die
de redactie dagenlang verspreidde door heel
Oost, voorzitter Natanja verzorgde boodschappen, redacteur Ronald filmde, en ikzelf kroop
met mijn zoon achter de bar.
Te veel om op te noemen eigenlijk, maar
geloof me: er was werk te over voor iedereen.
De redactie was vanzelfsprekend ook bij alle
evenementen aanwezig en genoot ervan om
met onze lezers in gesprek te gaan. Op onze
Facebookpagina kunt u de foto’s terugvinden.
Tag en reageer vooral naar hartenlust, want
het contact met u en de buurt willen we graag
behouden.
We gaan dus goed het nieuwe jaar in: voortaan
zelfstandig als Stichting Buurtkrant IJopener,
met een nieuwe doelstelling: IJopener blijft,
ook in 2015!
Met onze nieuwe advertentieacquisiteur
Winny gaan ook de structurele inkomsten
weer omhoog. Dus contacteer haar als u wilt
adverteren. We worden goed gelezen en de
IJopener blijft door ons mooie tijdschriftachtige formaat lang in omloop op alle leestafels
in de buurt. Door te adverteren helpt u niet
alleen ons, maar ook uw eigen bedrijf. Win win
bij Winny dus.
De maand november was voor ons als redactie
onvergetelijk. Alle bijzondere momenten en
het gevoel van saamhorigheid waren alle tijd
en energie die we erin gestopt hebben meer
dan waard. Geniet van dit voor ons extra speciale nummer en dank! Dank aan alle vrijwilligers, lezers en andere betrokkenen die zich
zo belangeloos voor ons hebben ingezet. Een
mooier kerstcadeau hadden wij als IJopener
niet kunnen krijgen.

U als lezer kwam overal massaal naar toe, trok
de portemonnee en overlaadde ons met complimenten voor ons blad. Nu zijn we als redactie in de vergaderingen altijd super kritisch
op elkaar en we vragen ons regelmatig af of de
buurt nog wel op de IJopener zit te wachten.
Dat doen we dus niet meer!
De lege kas heeft nut gehad. We weten nu dat
we door moeten gaan. Dat u ons graag leest en
daar zelfs tijd en geld voor over heeft. Net als
onze redactieleden trouwens die alle zeilen
bijzetten om de IJopener te redden. Familie,
vrienden en partners, iedereen werd gemobili-

M 06 - 50 28 53 13
IJOPENER
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Koken met Neeltje

ADVERTENTIE

ADVERTENTIES

Waar kan ik in Oost
terecht voor Wijkzorg?
U kunt nog steeds terecht bij uw vertrouwde
organisatie, bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk werker of thuiszorginstantie. Alle
organisaties die zijn betrokken bij de zorg in de
wijk werken samen in de Wijkzorgteams. Dit
zijn Civic Amsterdam, ZGAO, Leven en Zorg,
Evean, Cordaan, MEE, Buurtzorg en Open Alliantie Informele Zorgnetwerken Oost.
Aanmelden voor Wijkzorg kan direct bij de
deelnemende organisaties. Heeft u geen ondersteuning nodig, maar wilt u zich wel inzetten
voor zorg in de wijk?
Meld u dan aan als vrijwilliger. Nieuwe cliënten uit de startgebieden die aankloppen bij een
hulpverlener uit de Wijkzorg, krijgen wel met
een nieuwe werkwijze te maken.

Soufflé

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Bezoek het spreekuur Wijkzorg
Indische Buurt

Vonk, Ambonplein 63
Ma. 13.00 -16.00
Di. 9.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00
Wijkservicepunt Flevopoort
Kramatplantsoen 101h
Wo. 9.30 - 12.00
Jav’art, Javaplantsoen 6
Do. 13.00 - 16.00

Oostelijk Havengebied

Wijkservicepunt Sporenburg
J.F. van Hengelstraat 105
Di. 9.00 - 12.00

Voor de mooiste kerstkado’s
met een persoonlijk tintje
telefoon- of
tablet hoes
met eigen
tekst of foto
sieraden
met je eigen
foto’s

beker met
eigen foto
of ontwerp

Kom langs en laat je
door onze 91 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

Schuldhulpverlening: voorkomen is beter
Lukt het u niet al uw rekeningen op tijd te betalen? Heeft u geen overzicht over uw budget?
Heeft u schulden? Meld u dan op tijd aan bij de
schuldhulpverleners van Civic Amsterdam. De
schuldhulpverlener kan u ondersteuning bieden door u advies en informatie te geven en u
te ondersteunen bij :
• het maken van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven per maand
• uitzoeken of u misschien recht heeft op
voorzieningen die uw inkomen verhogen
• onderzoeken wat de oorzaak is van uw
financiële problemen
• een aanvraag te verzorgen voor een saneringskrediet of wettelijke schuldsanering
• u door te verwijzen naar andere instanties.
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Civic Amsterdam biedt ook schuldhulpverlening op IJburg.
Kijk voor de spreekuren en voor meer informatie op www.civicamsterdam.nl
Of neem direct contact op via: 020 - 665 80 01

Schuldhulpmaatje worden

Als u zelf geen ondersteuning nodig heeft, kunt
u ervoor kiezen medebewoners in de wijk te
begeleiden. Civic Amsterdam zoekt mensen
met goede administratieve vaardigheden die
zich willen inzetten als vrijwilliger voor mensen met schulden.
Een schuldhulpmaatje stimuleert een buurtbewoner zijn of haar post te openen, verduidelijkt moeilijke brieven, kijkt mee bij het maken

van een budgetplan en geeft tips om de financiële huishouding te verbeteren. Zo ontstaat er
orde in de financiële situatie: dat is het begin
van de oplossing van financiële problemen.

H

er schijnt indertijd een schrikbeeld te
zijn geweest in Amerika, de soufflé!
Julia Childs had net haar standaardwerk Mastering the art of French cooking gepubliceerd, en alle welvarende huisvrouwen vonden dat ze volgens de aanwijzingen van Julia
Childs moesten koken en waren panisch voor de
soufflé. Het ging als een besmetting rond. Niemand durfde een soufflé op het menu voor een
dinnerparty te zetten.
Wij hebben dat gelukkig niet. En waarom ook?
Een soufflé gaat eigenlijk nooit mis.

Het basisrecept

• Maak een stevige bechamel van 60 gram
boter , 60 gram bloem en 300 ml melk. Smelt
de boter langzaam, niet bruin laten worden,
roer de bloem erdoor en voeg de melk toe.
• 5 eieren scheiden en de dooiers van het
mayonaise*) maken toevoegen aan de enigszins afgekoelde bechamel.
• De witten stijf kloppen en voorzichtig door de
bechamel scheppen.
• De vulling erdoor scheppen en het geheel in
een ingevette soufflévorm gieten. Zet de vorm
in een op 200 graden voorverwarmde oven.
• Na een half uur zet je de soufflé direct op
tafel.

Wil je ze in individuele soufflébakjes serveren,
dan is de baktijd korter, zo’n 15 tot 20 minuten.
Kijk even of de bovenkant al aantrekkelijk hoog
en bruin is.

De vulling

• Elke vulling is mogelijk. Voor een voorgerecht
kun je kaas nemen, of garnalen of krab.
• Voor het nagerecht chocola, praline of in
drank gewelde bitterkoekjes, de mogelijkheden zijn schier eindeloos.
• Voor de hartige soufflé kruid je de bechamel
met zout en peper en wat je verder lekker
lijkt. Fijngesneden dille doet het goed bij garnalen en krab, anijs of rode peper bij de kaas.
• Doe er voor de zoete soufflé in elk geval suiker bij, naar smaak natuurlijk. Proeven is het
devies.
Maak een soufflé en doe de Amerikanen versteld
staan!
De hoeveelheden zijn officieel voor acht eters.
In mijn ervaring gaat het schoon op als je met
z’n vijven aan tafel zit.
*) Als je toch mayonaise maakt, doe dan een extra
eiwit erbij, dat je overhoudt.

WWW.AVONDVERKOOP.COM

Belangstelling?

Heeft u affiniteit met geldzaken en wilt u graag
anderen begeleiden, neem dan contact op met
Civic Amsterdam.
Mail uw gegevens met een motivatie naar
e.langkruis@civicamsterdam.nl
of bel: 06-21 88 35 66

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

@avondverkoop

EUR
TRAIT
ING
AFDEL
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Gaat dat zien!
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Waarde lezer, de IJopener
cultuuragenda verdwijnt. In
dit digitale tijdperk vinden
wij een tweemaandelijkse
onvolledige agenda niet
meer relevant. Maar er is
natuurlijk wel veel moois te
zien en te horen in ons stadsdeel. Daarom hier een paar
tips, van tentoonstellingen
en voorstellingen die ons de
moeite waard lijken.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

Sumatrakade 1485
1019 RS Amsterdam
020-4198080
promer@xs4all.nl
paulromer-fysiotherapie.nl

T

ja, wat te doen? De dagen zijn kort, de
avonden lang. Dagen om lekker thuis te
blijven. Spelletjes, warme choco, whiskey, de dvd-box van Buurman&Buurman in één
keer helemaal kijken.
Of toch naar het CBK om eens te gaan kijken
wat dat eigenlijk kan zijn – thuis? Negen kunstenaars vertoefden twee maanden in Japan en
vormden zich een idee over ‘uchi’, dat zowel
‘thuis’ als ‘ik’ betekent. Is op zich al fascinerend natuurlijk, want dan is thuis misschien wel
gewoon waar ik ben. De inspiratie van de reis is
de basis voor werk dat nu bij het CBK te zien is.
Negen kunstenaars, negen stijlen, negen thuissen.

Nog een tentoonstelling, in het Tropenmuseum.
Sowieso een heerlijke plek om een paar uur te
vertoeven, op reis zonder ver van huis te gaan.
Hier een tentoonstelling met zelfportretten uit
verschillende tijdperken en culturen. Leuk om
de selfies, snelfies, halfies en belfies eens tegen
het licht van de historie te zien.

Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, di-zo 10-17
uur, in de vakantie ook ma 10-17 uur

In de OBA is in de kerstvakantie van alles te doen
voor kinderen. Bijvoorbeeld op 23 december de
voorstelling Robinson Crusoe. Over hoe je je
kunt vermaken met niets en dan zelfs overleven.
En op 27 december voorlezen en knutselen voor
3-7 jarigen. Kun je natuurlijk ook prima thuis
doen, maar in de bieb hebben ze lekker veel
materialen en ruimen ze na afloop de troep op!
En passant leen je dan lekker een stapel boeken
om thuis mee op de bank te kruipen!

Robinson Crusoe, OBA Theater van ‘t Woord,
Oosterdokskade 143, di 23 dec 15 uur

Voorlezen en knutselen, OBA Annie M.G.
Theater, Oosterdokskade 143, za 27 dec 15 uur
Als het stof van de feestdagen weer gedaald is,
werpen Groenteman & Vrouw een blik op het
verschijnsel verslaving. Ze gaan op zoek naar
junkie Yamillah. Met cabaret, verslavende liedjes, ervaringsdeskundigen, een sterrenkok en
een drummer.

CBK, Oranje Vrijstaatkade 71, ma-za 11-17
uur, do tot 20 uur

Stof #8; Oostblok, Sajetplein 39, vr 9 en za 10
jan 20 uur

Heb je tips voor deze nieuwe rubriek, weet je een heel leuk evenement
of een bijzondere plek? Laat het ons weten: redactie@ijopener.nl!
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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. 06-22 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

WMO LOKET

ALGEMEEN

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

POLITIE BALISTRAAT

MELDPUNTEN

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

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

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

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

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

TARIEVEN

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

alt ij d b ij d e t ij d

Kerstvariapuzzel
Vul de antwoorden op de
tien vragen in de boven
ste vakjes in. Gelijke
nummers, gelijke letters.
Neem de genummerde
letters over in de onderste
vakjes.

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 prijswinnaars kunnen met hun 12
leukste foto’s een mooie bureaukalender
in stijl naar keuze laten maken.
Deze prijzen worden ter beschikking
gesteld door The Photo Factory.

Stuur de zin die dan ontstaat
vóór 3 februari 2015 naar
info@ijopener.nl of naar
IJopener, Zeeburgerdijk 175-1,
1095 AB Amsterdam

De winnaars van de Architectuurpuzzel in de
oktobereditie zijn Miep van Berkesteijn, Marcel
Spaai, Sandra Molhoop, Anne Oostenbrink en
Lisa Vogelpoel. De oplossing luidt: Sint Nicolaas,
beschermheilige van Amsterdam.

PUZZEL EN FOTO’S: ERIK HAAN

AFMETINGEN
Breedte
Hoogte
Hele pagina

-

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

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Prijs in overleg: adverteren@ijopener.nl

ADVERTENTIES AANLEVEREN
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
STADSDEELHUIS

tel. 567 06 61

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

WONEN EN BUREN
BURENNETWERK
tel. 623 97 71

CONFLICTBEMIDDELING

BETER BUREN

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST

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

Voor alle zaken betreffende huur en woning.
Post Oost, Wijttenbachstraat 34-H, tel. 462 03 30
Inloopspreekuur: woensdag 14 -16.30 uur

MEDIATIONBUREAU.NET
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

De IJopener heeft een
eigen Facebook-pagina.
U vindt ons als ‘IJopener’.
Op onze Facebook-pagina
kunt u natuurlijk ook reageren op artikelen of
eigen ideeën aandragen. Onze redacteurs gaan
graag met u in gesprek. Tot ziens op Facebook!

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

Klachten over
de bezorging
kunt u melden
via
info@ijopener.nl

Indische Buurt
•
•
•
•
•
•

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

Oostelijk Havengebied:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
Boulevard Café, Cruquiusweg 3
Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
Fit aan ‘t IJ, KNSM-laan 11-13
Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

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
• Post Oost, Wijttenbachstraat 36

Blad1
1. Het rendier met de rode neus dat met
acht anderen de slee van de kerstman 1
trekt
2
2. Het adventslied in de katholieke kerk
3
3. De (Oostenrijkse) componist van
‘Stille nacht’
4
4. De populairste kerstboom (wetenschappelijke naam)
5
5. Astronomische benaming voor de
6
periode rond de kortste dag van het
jaar
7
6. Woonplaats van de kerstman in Fin8
land
7. Amerikaanse naam voor de kerst9
man, genoemd naar Sint Nicolaas
8. Veel geziene, zeer giftige plant in de
10
kerstperiode (wetenschappelijke
naam)
9. Bijnaam voor het omstreden beeld
van Paul McCarthy dat in Rotterdam
staat, voorstellende de kerstman met 6
een kerstboom,
10. Bekend kerst- annex arresleeliedje
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JAVA-KNSM: Kom inkopen
& uitwaaien aan het IJ!
Eigenwijs aan het IJ
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Borneo Eiland

Oostelijke Handelskade
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Fit aan ‘t IJ

Bulthaup KNSM Eiland

Pols Potten

Loods6

KNSM Sociëteit

Keet in Huis

Sport en fitness
www.fitaantij.nl

Design, kwaliteit,
verrassend betaalbaar
www.knsm.nl

Stay inspired, visit our shop
or website!
www.polspotten.nl

Voor creatieve bedrijven en
culturele activiteiten
www.loods6.nl

Culturele diners voor lichaam
en geest in de Kompaszaal
www.knsmsocieteit.nl

Lifestyle voor kinderen,
1 groot avontuur!
www.keetinhuis.nl

8
Boekhandel van Pampus

9
Iyengar Yoga Zeeburg

ook voor koffie, dvd’s en yoga props Voor iedereen, op alle niveaus
www.boekhandelvanpampus.nl
www.iyengaryogazeeburg.nl
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16
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SBK keuze in kunst

Grand café de Kompaszaal

Bakkerswinkel Neeltje

Kunst lenen en kopen
Voor thuis én uw bedrijf
www.sbk.nl

Eten, drinken, dansen, trouwen
www.kompaszaal.nl

Bijzonder brood en gebak
bakkerswinkelneeltje.nl

17

18

Bloemen voor speciale
gelegenheden
www.artandflowers.nl

Houten Vloeren van
John Grootjen
Gewoon mooi!
www.johngrootjenhoutenvloeren.nl

14
Kinki Kappers
Modern, extravagant, extreem
of chique is; alles kan.
www.artandflowers.nl

19

Wij Maken Alles

Levant Art Supplies

RET Makelaars

Kanis & Meiland 3.0

Nirifak Rijwielhuis

Ontwerp, uitvoering en verkoop van meubels op maat
www.wijmakenalles.nl

Kunstenaarsbenodigdhedenwww.levant.nl

Specialist koopwoningen in
Amsterdam Oost.
www.retmakelaars.nl

Voor een goeie smaak
Een duidelijke zaak
www.kanisenmeiland.nl

De vakman voor uw fiets
Levantplein 2

www.javaknsm.nl

13
Art en Flowers

7

Eigenwijs aan het IJ

