o
p
e
n
e
r
IJ
Buurtkrant voor IJburg, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Tweede jaargang nummer 4 december 2007

Door bewoners, voor bewoners

In dit nummer:

Sociaal domein Zeeburg
Straatcoaches voor rust in de wijk
Mediacafé traint nieuwe soapsterren
Zeeburg Inclusief heeft er zin in
Onvergetelijke evenementen

opbouwwerk

Inhoud
Sociaal domein Zeeburg;
Over de veranderingen van het welzijnswerk
Pagina 5
Cyvic Zeeburg;
Nieuwe welzijnsorganisatie heeft er zin in
Pagina 9
De straatcoaches;
Komt de rust in de wijk weer terug?
Pagina 11
Het Flevopark;
Geschiedenis van een veelzijdig park
Pagina 17
10 jaar Achthoekkoor;
‘wat je geeft, krijg je terug’
Pagina 23

Colofon
IJopener is de buurtkrant van en voor
bewoners uit stadsdeel Zeeburg en wordt
uitgegeven door Opbouwwerk Noord in
Zeeburg.
De redactie bestaat uit bewoners van
het hele stadsdeel en deelname aan de
redactie geschiedt op vrijwillige basis.
IJopener is zelfstandig en kent een
redactiestatuut.
De meningen van de afzonderlijke
schrijvers geven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie weer.
Redactieleden:
René Arnoldi, Rudolf van Beijmerwerdt,
Gabriëlle Brummelman, Suzanne van
Dijk, Lida Geers, Gerard Goudriaan,
Erik Haan, Kees Hoogeveen, Remiel
Irion, Tineke Kalk, Heleen Keyzer,
Jacqueline Kock, Palmira Lieuw, Jenny
Looman, Elly van der Mark, Guus
de Mol, Cordula Rooijendijk, Gerben
Schouten, Simone Slotboom, Karin
Stroo, Fred Vermorken, Jaap Willems.
Eindredactie: Neeltje Wiedemeijer en
Mario Nooijen
Acquisitie: Neeltje Wiedemeijer

Artimobiel;
Oude bus garant voor onvergetelijke momenten
Pagina 31

Opmaak: Mario Nooijen
Vormgeving website: Erik Haan
Deadline volgend nummer:
16 februari 2008

Wij wensen u zonnige feestdagen
en een goed geknipt 2008

Postadres:
Linneaushof 55 Hs
1098 KN Amsterdam
Tel: 020-692 25 68
Mail: redactie@ijopener.nl
Web: www.ijopener.nl
Info adverteren: neeltje@ijopener.nl
Oplage: 25.000 ex.
Drukkerij: Dijkman Offset, Diemen

Zonnebanken nu met flinke korting!!!
20 minuten snelbruiner normaal €10 nu €7.50
18 minuten zonnekanon normaal €12 nu €9
10 rittenkaarten 25% korting.
Aanbieding geldig van 1 oktober t/m 31 december 2007





2

IJopener decmber 2007







Foto voorpagina:
Sloop Madurastraat
Foto: Fred Vermorken

Ontwerpidee:
Carolien van Eck, Heleen Keyzer,
Lida Geers, Edwin Oppedijk en
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Laatste IJopener door ONiZ
De IJopener, dè buurtkrant
voor alle bewoners in Zeeburg,
is misschien wel de meest gelezen krant in Zeeburg. Elke keer
boordevol informatie over allerlei thema´s die direct raken aan
de Indische Buurt, het Oostelijk
Havengebied en IJburg. Zoals
informatie over historische plekken, prikkelende artikelen over
actuele onderwerpen zoals de Indische Buurt als probleemwijk,
of de gerechten met een verhaal
erachter, interviews met politici,
kunstenaars en andere Zeeburgers, over wonen en wat er om
heen gebeurt: de bewonersinitiatieven maar bijvoorbeeld ook het
wijksteunpunt wonen.
Tekst Hanneke van der Aalst
Illustratie: Eerste IJopener

H

et zag er naar uit dat bewoners
uit Zeeburg voorlopig verder moesten
zonder buurtkrant. Het stadsdeel, die de
krant mogelijk maakt door middelen ter
beschikking te stellen via Opbouwwerk
Noord in Zeeburg (ONiZ), heeft in de
aanbesteding niet voorzien in de continuering van de buurtkrant.
Helaas, zult u misschien denken. Want
het zijn niet alleen de onderwerpen die de
krant zo interessant maken; de vele advertenties geven aan dat er volop bedrijvigheid is in Zeeburg en dat er vanuit het
bedrijfsleven vertrouwen is in de krant.
Bewoners weten beter wat er te koop is
en waar ze in hun buurt terecht kunnen
voor hulp, steun, gezondheid en sport.
Ook wat dat betreft heeft de buurtkrant
een onmisbare functie voor de ontwikkeling van de wijken van Zeeburg.
Dat vond de redactie ook want andere
huis aan huisbladen kunnen nooit de
functie vervullen van een bewonerskrant
om de eenvoudige reden dat ze geen redactie hebben die bestaat uit alleen maar
bewoners uit de wijk. Daarom hebben zij
een flinke lobby gevoerd en met succes.
Het stadsdeel heeft een subsidie toegekend direct aan de IJopener zodat de
redactie voorlopig zelfstandig verder kan
als bewonersinitiatief.
Opbouwwerk Noord in Zeeburg wil de

redactie bedanken voor haar inzet voor
de buurtkrant. Ze hebben met een warm
hart voor de buurt iets van hun betrokkenheid met u gedeeld bij wat er allemaal
gebeurt. Wij zijn verheugd dat het stadsdeel de inzet van enthousiaste bewoners
die in hun vrije tijd met hart en ziel
gewerkt hebben aan de kwaliteit van de
IJopener erkend.
Opbouwwerk Noord in Zeeburg als
aparte stichting houdt op te bestaan.
Niet alles verdwijnt: Amikino Zeeburg
(zie verderop in dit nummer) een project
dat in gang is gezet door Opbouwwerk
Noord in Zeeburg, gaat verder en wordt
uitgevoerd door Solid Amsterdam (binnenkort de rechtsopvolger van Opbouwwerk Noord). 4
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Collage door: Kees Hoogeveen

.

Sociaal domein Zeeburg
Op het gebied van welzijn zijn
er veel ontwikkelingen in Zeeburg. Zo is er sprake van een
veranderde visie op welzijn van
het stadsdeel en is welzijn vanaf
1 januari 2008 uitbesteed aan
een nieuwe organisatie, Civic
Zeeburg. Reden genoeg om met
Jan Hoek, stadsdeelwethouder
van onder meer Welzijn, van
gedachten te wisselen.

Tekst: Rudolf van Beijmerwerdt
en René Arnoldi

W

aarom hebben jullie besloten het
welzijn anders aan te pakken?
Een bezuiniging op de begroting van 1,2
miljoen was noodzakelijk. Nadat we jaren
het welzijn buiten bezuinigingen wisten
te houden, was dat nu niet meer mogelijk. Daarbij komt dat we een andere
visie op het welzijn hebben ontwikkeld.
Zo gaat de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit van
een andere manier van denken: mensen
nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf
en anderen en waar dat niet kan, neemt
de overheid die. Maar er is meer aan de
hand. De traditionele buurthuisfunctie
zien we terug op andere plekken. Zo is
een plek als Jerry’s tweehonderd meter
van de door het welzijn gefinancierde De
Balk net zo zeer een ontmoetingsplaats.
Ook zien we dat activiteiten die prima
door vrijwilligers georganiseerd kunnen
worden, soms onnodig overgenomen
worden door professionals. Als de ANBO
als vrijwilligersorganisatie voor ouderen
zelf prima in staat is om een reisje te
organiseren voor ouderen uit de buurt,
heeft het geen zin om vanuit het welzijn
ook een reisje te organiseren: dat betekent
een halflege bus bij zowel de een als de
ander, terwijl de bus van de vrijwilligers
vroeger zonder één cent gemeenschapsgeld vol zat.

4
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We zien dat de vrijwilligersorganisaties prima in staat zijn om bewoners
te bereiken: zij komen uit de buurt en
staan dicht bij de bewoners. Maar waar
het die vrijwilligers aan ontbreekt, is de
gespecialiseerde kennis die professionals
kunnen leveren. Als we een brug kunnen
slaan tussen het bereik van vrijwilligers en
de deskundigheid van professionals, is er
veel meer te realiseren.
Daarom hebben we gekeken of het geld
niet op een andere manier besteed moet
worden, in plaats van in het kader van be-

Van mevrouw Vogelaar
heb ik nog geen euro
ontvangen
zuinigingen elke keer met een kaasschaaf
bestaande activiteiten verminderen. De
kwaliteit van de professionals willen we
nu benutten voor datgene dat niet door
vrijwilligers kan worden opgepakt, en om
buurtbewoners zelf in staat te stellen om
hun wensen te realiseren om te komen
tot verbetering van hun leefomgeving. Als
stadsdeel willen we ook af van meerdere
organisaties en aanspreekpunten, die allen slechts een onderdeel van het pakket
uitvoeren, en gebouwen met ruimtes die
regelmatig leeg staan.
We zijn een aanbesteding gestart op
basis van die nieuw ontwikkelde visie.
De aanbesteding hebben we ruim van
te voren aangekondigd, ook bij onze
huidige contractpartners Opbouwwerk
Noord, Dynamo en Welzijn aan ‘t IJ. Bij
de beoordeling was geld niet doorslaggevend, want dat bedrag stond al vast.
Het ging om de partij die de beste aanpak
had gekozen en die het geld zo doelmatig
mogelijk zou aanwenden.

Waarom is het Civic Zeeburg geworden?
Civic kwam met het beste integrale
verhaal. Wat uit hun verhaal helder werd
is dat ze begrepen wat wij als stadsdeel
wilden veranderen en konden laten zien
hoe dat moest worden aangepakt. Zij
begrepen dat wij naar één partner zochten die meedenkt over hoe je het beste
bewoners kunt ondersteunen en bereiken.
Civic Zeeburg is nog helemaal in oprichting, het is een consortium van ClickF1,
gericht op jongeren, Partou, kinderopvang en de B&A-groep, die onder meer
het Ondernemershuis en VONK onder
hun hoede hebben. Je zag bij hen heel
duidelijk dat ze in deze opdracht de kans
zagen om nu uitvoering te geven aan wat
zij al jarenlang adviseren.
Wat verandert er voor de bewoners van
Zeeburg?
Het oude en vertrouwde verdwijnt deels,
bijvoorbeeld mensen en ruimtes en we
gaan op een andere manier werken.
We houden er ook mee op activiteiten
bijna gratis mogelijk te maken waarvoor

We moeten wél tetteren
wat er allemaal
mogelijk is
bewoners met een goed inkomen zelf
prima kunnen betalen. We willen niet de
activiteit zelf subsidiëren, maar zorgen
dat iedereen eraan kan deelnemen. Maar
een aantal dingen blijft bij het oude, zoals
de maatschappelijke dienstverlening, de
voorscholen en peuterspeelzalen. Deze
worden gewoon voortgezet.
Lees verder op pagina 6
IJopener decmber 2007
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Wat wordt bedoeld met civil society?
Met civil society wordt bedoeld dat je
mensen stimuleert om op eigen kracht
dingen te organiseren. Omdat mensen
iets gezamenlijk willen, worden dingen
tot stand gebracht. Niet alles hoeft geregeld te worden door de overheid, er kan
ook heel veel en beter door mensen zelf
gedaan worden. Dat betekent ook dat we
geen diensten meer aanbieden waar geen
vraag naar is. We willen de civil society
versterken: mensen in staat stellen om
zelf activiteiten te organiseren, faciliteren
door ruimtes ter beschikking te stellen en
ook door de juiste mensen te vinden. Als
een vrijwilligersorganisatie moeite heeft
om een penningmeester te vinden, dan

Jerry’s is ook een
ontmoetingsplaats
is dat iets waar ze straks mee geholpen
worden. De mensen moeten wel eerst zelf
in beweging komen en aangeven wat ze
willen. Er moet een begin zijn van activiteit en dan kunnen we aangeven wat voor
middelen er zijn. En daarbij vinden we
het belangrijker dat er íets gebeurt, niet
wat er precies gebeurt.
We moeten wél communiceren wat er
allemaal mogelijk is, zodat ook mensen
die zichzelf minder goed kunnen redden
van het principe gebruik kunnen maken.
Civic moet daar straks klaar voor staan.
Het is toch een beetje raar om een buurtfeest
te betalen voor mensen die dat uitstekend
zelf kunnen?
Er is in totaal 135.000 euro voor de

ondersteuning van initiatieven, van
organisaties en bewoners. Die aanvragen
worden beoordeeld op basis van een
activiteitenprogramma. Daarnaast vinden
we het belangrijk dat losse initiatieven
zonder veel poespas gesteund worden.
Dat is geld waar het stadsdeel zelf over
gaat en dat los staat van de aanbestede
activiteiten.
Draait alles vanaf 1 januari op de nieuwe
manier?
Het is belangrijk dat er op 1 januari een
behoorlijke organisatie staat die het basispakket vanaf de eerste dag kan leveren.
Het is dan beslist nog niet af. Ik denk
dat we pas in de zomer van 2008 echt de
balans op kunnen maken. Ik verwacht
dat er nog allerlei kleine problemen en
knelpunten naar boven zullen komen
de komende periode. Voor sommige
knelpunten zullen tijdelijke oplossingen
gevonden moeten worden.
In hoeverre wordt er wat gedaan aan het
verbeteren van de werkgelegenheid in
deze buurt?
Met Civic is afgesproken dat er 50 tot
100 mensen naar betaald werk worden
geholpen door gebruik te maken van
participatiebanen. Dat lijkt een druppel
op de gloeiende plaat, maar wij zien het
als een eerste stap. Wat dan kan gebeuren is dat bepaalde activiteiten die door
een professional werden ingevuld, maar
waarvoor je geen professional nodig had,
straks worden ingevuld door mensen
die een paar dagen per week hun eerste
werkervaring opdoen.

Central Park

Wat voor verantwoordelijkheid voelt het
stadsdeel voor de werkgelegenheid van
de medewerkers die nu voor het welzijn
werken?
Wij zijn ons bewust dat de keuze voor
vernieuwing gevolgen heeft voor de medewerkers die bij de verschillende organisaties werken. Daarom hebben wij steeds
in een zo vroeg mogelijk stadium laten
weten in welke richting onze plannen
gaan en dat er minder geld beschikbaar
zou zijn. Werkgelegenheid zien wij in
eerste instantie als een verantwoordelijkheid voor de werkgever en niet voor het
stadsdeel als subsidieverstrekker. Maar we
willen wél graag weten als er problemen
zijn of we ondersteuning kunnen bieden,
onverlet de eigen verantwoordelijkheid
van de werkgevers.
Komt er nog geld bij van minister Vogelaar
voor prachtwijken?
Van mevrouw Vogelaar heb ik nog geen
euro ontvangen. Wat we zien is dat de
plannen van Vogelaar gestoeld zijn op
financiering door de woningbouwcorporaties. Met drie corporaties hebben wij
vorig jaar al een convenant gesloten om
de problemen achter de voordeur aan te
pakken in combinatie met stadsvernieuwing en dergelijke. Dit vraagt om een
specifieke aanpak die gericht is op alle
problemen die zich ín huis voordoen bij
bewoners van de Indische Buurt. Als er
daar bovenop nog extra geld komt van
de minister, dan zullen we het inzetten
om bestaande goedlopende projecten uit
te breiden en níet om weer een nieuw
project te starten. 4

René Arnoldi

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Zeeburg
IJburg
Oud-West

Ten behoeve van ruimtelijke ordening
moeten er een heleboel bomen gekapt
worden in het Bijlmerpark. Vreemd, want
Nobelprijswinnaar Al Gore heeft ons geleerd dat er juist méér bomen bij moeten
komen om de CO2-uitstoot te verminderen. Waarom niet gewoon de kantoorgebouwen in en rond de Bijlmer die
leeg staan transformeren tot woningen?
Zelfs als die behoefte is opgelost, blijven
er nog veel kantoren leeg. Die ‘kappen’
we dan en daar planten we bomen. Dit
Bijlmerpark-gedoe staat haaks op dat de
gemeenteraad een groot park in het IJ wil
laten bouwen!
De argumentatie die voor dit park wordt
gebruikt, is dat de bewoners van het
Oostelijk Havengebied recht hebben op
meer groen. Een onzinargument, want
met het Flevopark, het Diemerpark en
het Oosterpark is er al heel veel groen in
de buurt. Ook bij het park in het IJ zijn
de échte argumenten heel anders. Ten
eerste wil de gemeente dat Amsterdam
nét zo’n uitstraling krijgt als wereldsteden
als New York en Londen. Die hebben
een groot park midden in de stad en dat
moet Amsterdam dus ook hebben. Het
midden van Amsterdam ligt precies in het
IJ. Ten tweede zijn veel milieuactivisten

de vervuiling van het zeewater in het IJ
zat, dus willen groen in plaats van blauw,
of liever moddergrijs. Ten derde moet dit
socialistische bestuur tóch een keer naar
Gore luisteren. Maar de hoofdreden is
dat er veel bagger tijdens de aanleg van
de Noord/Zuid-lijn is opgegraven en dat
moet men kwijt. Waar? Juist, in het IJ!
De plannen hebben de tekentafel nog
niet gehaald, dus wij zullen het nieuwe
park niet meer meemaken. Maar onze
kleinkinderen zullen er veel plezier van
hebben. Datzelfde geldt voor de Noord/
Zuid-lijn. Een paar jaar aftraging kan er
nog wel bij, dus ik stel voor een vertakking naar het Bijlmerpark te maken. Het
extra grote Bijlmerpark volgens mijn plan
is dan namelijk een mondiale trekpleister
en die moet dus goed bereikbaar zijn.
Verder kan het park in het IJ dan nóg
groter worden, want er komt dan nog
veel meer bagger beschikbaar. Dat de
grote zeeschepen dan niet meer door
het IJ kunnen, waardoor de positie als
havenstad nóg verder wordt uitgekleed,
is niet erg; wij gunnen onze Rotterdamse
vrienden graag dat ze weer wereldhavenstad nummer 1 worden. Als wij maar een
Central Park hebben! 4

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht
Maandag t/m zaterdag
elke dag lessen
4 Gecertificeerde leraren
Verschillende niveau’s
Kinder- en jongerenlessen
Nu ook therapeutische lessen

proefles/informatie:
www.yogaber.nl
yogaber@xs4all.nl
06-25471615
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Civic Zeeburg: ‘We hebben er veel zin in’
Civic Zeeburg, een samenwerkingsverband van B&A, ClickF1
en Partou gaat met ingang van 1
januari het zorg en welzijnswerk
beter afstemmen op de wensen
van burgers. De IJopener is benieuwd hoe ver Civic Zeeburg is
met de voorbereiding en wat dat
komende jaren voor bewoners
gaat betekenen en sprak daarover met Anke van Beckhoven
van Civic. ‘Het is een grote uitdaging. We hebben er veel zin
in.’
Tekst: Rudolf van Beijmerwerdt
en René Arnoldi
Foto: Fred Vermorken

Kunnen bewoners al vanaf 1 januari bij
Civic terecht?
Jazeker, de dienstverlening die we hebben
beloofd zal vanaf 1 januari aan burgers
worden geleverd. We gaan ervan uit dat
het lukt om de overdracht van activiteiten van Welzijn aan het IJ, Dynamo en
Opbouwwerk Noord goed te regelen.
Ook hebben we rond die tijd onze personeelsformatie op orde. Een deel van het
personeel is bekend in Zeeburg en werkte
hiervoor bij de stichtingen. Burgers hoeven zich geen zorgen te maken. Een deel
van de dienstverlening wordt na 1 januari
gewoon voortgezet, bijvoorbeeld de maatschappelijke dienstverlening, de peuterspeelzalen en de voorscholen. Wél gaan
we veranderingen doorvoeren vergeleken
met nu. Dat heeft het stadsdeel ook van
ons gevraagd.

Tekst: Jaap Willems
Foto: Kees Hoogeveen
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Maar wat gaan jullie doen op het gebied
van sociale activiteiten in de breedste zin
van het woord?
Hier heeft het stadsdeel voor een totaal
andere opzet gekozen met minder geld,
maar dat gaat absoluut niet ten koste van
de kwaliteit van de dienstverlening. Initiatieven van burgers willen we versterken
en ondersteunen. Samen met burgers
willen we werken aan de samenlevingsopbouw. Voor burgers die het zonder hulp
niet redden, zullen we er zijn. Vrijwil-

ligers zijn voor het stadsdeel van groot belang. Civic wil investeren in vrijwilligers
en wil nieuwe vrijwilligers enthousiasmeren. En we willen burgers in staat stellen
verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leven en voor hun omgeving.
We willen dat vrijwilligers gelijkwaardig
worden aan professionals die vanuit Civic
actief worden. Alleen dan lukt het om
samen wat voor burgers te betekenen.
Vrijwilligers willen op den duur toch ook
wel een betaalde baan?
Natuurlijk. Daar hebben we ervaring mee
bij vrouwenorganisatie VONK, die wij
voor Zeeburg hebben opgezet. Een aantal
van deze vrouwen stroomt door naar een
betaalde baan en zij worden opgevolgd
door nieuwe vrijwilligers. Er is een groot
potentieel aan vrijwilligers in Zeeburg.
Vallen er activiteiten tussen wal en schip?
Op 1 januari starten we. Dan is Civic
met al zijn personeel in Zeeburg aanwezig. Maar dat wil nog niet betekenen dat
we alle veranderingen die we voorstaan
gelijk doorgevoerd kunnen hebben. Daarvoor is tijd nodig. Dit kan betekenen dat
sommige activiteiten wat later starten. Of
dat we gelijk al besluiten om het samen
met burgers anders aan te pakken. We
gaan ook geen activiteiten zoeken voor de
bewoners. We steken onze energie liever
in activiteiten waar de bewoners zélf mee
komen. Vraaggericht werken. Civil society dus.
Hoe vinden buurtbewoners de weg in de
wirwar van welzijn?
Die wirwar willen wij voorkomen. Straks

is er maar een organisatie in plaats van de
verschillende organisaties die er nu zijn.
Civic zal zorgen voor heldere aanspreekpunten zodat iedere burger snel zijn weg
bij ons weet te vinden. Bij herkenbare
gezichten die in beeld blijven. Buurtbewoners die van onze dienstverlening
gebruik maken, krijgen de beschikking
over één vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een jongerencoach. Dit zijn mensen
die de hele organisatie kennen en behalve
zelf dingen kunnen uitvoeren ook naar de
juiste dienstverlening door kunnen verwijzen. Dat is bovendien het voordeel van
één welzijnsorganisatie.
Waar gaan jullie zitten?
Op verschillende plekken in Zeeburg. De
buurtwinkel op het Obiplein, Ruma Khami en de Meevaart blijven in ieder geval
open. Maar we willen vooral herkenbaar
zijn op straat en op alle andere plekken
waar burgers actief zijn en waar ze samen
met ons kunnen werken aan een leefbaarder Zeeburg. Als daarvoor huisvesting
nodig is dan organiseren we het.
Jullie hebben het nog druk met de voorbereidingen?
We zijn 24 uur per dag bezig en met heel
veel mensen in gesprek. Daaruit komt
een steeds beter beeld naar voren hoe
we bewoners het beste kunnen bereiken,
opdat iedereen ons straks kan vinden. We
voeren sollicitatiegesprekken om de juiste
professionals aan te nemen. We stellen
plannen van aanpak op en we bereiden
brainstormsessies voor, die de visie moet
aanscherpen met wat er in de buurt leeft,
opdat de uitvoering een succes wordt. 4
IJopener decmber 2007
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Straatcoaches mogelijk stap naar rust in wijk

Vingerhoedskruid (Digitalis Purpurea)

Tekst en foto: Joke Duursma,
Wladiwostok

In 1890 deed de jonge Anton Tsjechov
verslag van zijn bezoek aan de strafkampen op het schiereiland Sachalin. Hij was
daar naartoe gegaan niet lang voor de
transsiberische spoorlijn van Moskou naar
Wladiwostok gereed kwam. Weinig mensen kozen vrijwillig voor deze reis over de
grote Postweg, die maanden duurde.
Tsjechov had aan de Universiteit medicijnen gestudeerd, maar koos uiteindelijk
voor zijn talent: schrijven. Hij vertelt
over de erbarmelijke omstandigheden
waaronder de gevangenen moesten leven.

Na twee emotionele vergaderingen waarin de bewoners van de
Borneolaan en omgeving hun
verhaal konden doen over de
overlast van jongeren, beloofde
Fatima Elatik, stadsdeelwethouder Zeeburg, er iets aan te zullen
gaan doen. Inmiddels is het een
driekwart jaar later en er is al
heel veel gedaan. Er is continu
aandacht geweest voor deze jongeren en de overlast die zij veroorzaken

Menigeen zag als enige uitweg een zelfgekozen dood. Gedurende de korte zomers
bloeide het vingerhoedskruid weelderig
op het eiland en dit giftige plantje werd
daarvoor gebruikt.

Daar moet ik steeds aan denken als ik
over het fietspad van de Bogortuin rijdt.
‘Pas op, ingezaaid: vingerhoedskruid’,
tuingroep Wladiwostok.

Tekst: Lida Geers
Foto’s: Stadsdeel Zeeburg

V

Amstel en Zaan

Handicap? Chronische ziekte?

Amsterdam

Vlaardingenlaan 1
1059 GL Amsterdam
Telefoon (020) 512 72 72

Kom of bel naar MEE

Voelt u zich regelmatig van het kastje naar de muur
gestuurd? Raakt u de weg kwijt in het woud van
regelingen en instanties? Heeft u behoefte aan
iemand die naar u luistert, met u meedenkt en u op
weg helpt? Dan bent u bij MEE aan het juiste adres.
De diensten van MEE zijn gratis.

10

IJopener decmber 2007

Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

www.meeaz.nl

Voor al uw vragen over leven met een beperking

www.praktijkbodywise.nl

anaf half oktober zijn er acht straatcoaches aangesteld in combinatie met
gezinsbezoekers. Er is voor deze oplossing
gekozen, omdat volgens Fatima Elatik de
politie een te zware inzet is en jongerenwerk weer te licht. Bovendien is jongerenwerk meer voor de leuke dingen en hulp
bij werk, stage en advies voor opleidingen. Het is dus niet zo dat door de komst
van de straatcoaches de inzet van de politie en het jongerenwerk niet meer nodig
is. Fatima is ervan overtuigd dat de probleemkinderen over wie geklaagd wordt,
niet bestaan. Volgens haar bestaat deze
kleine groep uit verwaarloosde kinderen,
vaak met probleemouders. Wat ook de
reden is de overlast die zij veroorzaken en
de manier waarop zij het de medebewoners erg lastig maken blijft.

Ontoelaatbaar gedrag
Omdat de ouders van deze jongeren niet
meer weten wat ze met hun kinderen aan
moeten laten ze ze maar aanmodderen en
worden ze er niet op gewezen dat wat zij
uithalen ontoelaatbaar is. Afgezien van
het feit dat ze daar vaak niet eens van op
de hoogte zijn. Jongeren hangen tot diep
in de nacht rond op straat en spoken van
alles uit. In de tijd dat de samenleving
wat meer sociaal was opgebouwd, was
het heel normaal dat ook de buurt zich
met de opvoeding van de kinderen bemoeide. Dat was vroeger maar is in deze
tijd volgens Fatima ondenkbaar. Doordat
volgens haar deze groep thuis te weinig
aandacht krijgt, wordt voor negatieve
aandacht gekozen met misdragingen tot
gevolg. Om te voorkomen dat ze in de
criminaliteit verzeilen zijn de straatcoaches aangesteld. Straatcoaches zijn gespecialiseerd in hoe je met deze jongeren
moet omgaan. Het is de bedoeling dat zij
een vertrouwensband met hen opbouwen
en hen aanspreken in hun eigen straattaal. De coaches fietsen zeven dagen per
week en in principe 24 uur per dag in
koppels rond door de wijk. Ze zijn goed
herkenbaar en richten zich op de plekken
waar de jongeren zich ophouden. De achterliggende gedachte is dat de jongeren
constant moeten worden aangesproken
op gedrag dat niet toelaatbaar is. Als dit
niet blijkt te helpen gaan de gezinsbezoekers naar hun ouders, zonodig binnen 24
uur.
Meer problemen
Buiten het feit dat dus vaak in deze ge-

zinnen niet corrigerend wordt opgetreden
is Fatima ervan overtuigd dat er binnen
deze groep jongeren meer aan de hand is.
Er is lang gedacht dat alleen de tweede
generatie Marokkanen en Turken het
moeilijk zou hebben. Nu is er inmiddels
de derde generatie die het mogelijk nog
moeilijker heeft. Zij hebben geen achtergrond en horen nergens bij, ze zijn geen
Nederlander en geen Marokkaan of Turk.
Om maar een voorbeeld te noemen in
geen enkel geschiedenisboekje op school
is iets over de geschiedenis van Turkije of
Marokko te vinden. Daar komt bij dat
uit onderzoek is gebleken dat een aantal
jongeren licht verstandelijk gehandicapt
is en dus zonder erbij na te denken gewoon meeloopt met de groep. Dit laatste
was tot voor kort niet bekend en is ook
moeilijk om te erkennen. De straatcoaches zijn de eerste aanzet voor het oplossen van de problemen. Daarnaast wordt
er serieus gezocht naar op maat gesneden
programma’s. Er zijn gesprekken gaande
met Jeugd Geestelijke Gezondheidsinstellingen omdat tot nu toe kennelijk niet de
juiste programma’s werden aangeboden.
Fatima is van mening dat als je iets hebt
gedaan wat niet door de beugel kan, je
gestraft moet worden. Maar dat je daarna
wel de kans moet krijgen om terug te komen en je te rehabiliteren. Daar is echter
wel een goede begeleiding voor nodig,
zowel voor de ouders als voor de jongeren. Verder zullen jongeren die overdag
op straat rondhangen worden gecheckt.
De stelling is: je bent of op school, of
aan het werk of loopt stage. Niets doen is
geen keuzemogelijkheid. 4
IJopener decmber 2007
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Inbraak

IJopener zoekt

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken

Redactieleden (M/V)
en
Bezorgers (M/V)

O

p zaterdagochtend daal ik met een
goede vriendin af naar mijn box in de
kelder van Kollhoff. Zij combineert haar
werk als stewardess met liefdadigheid.
Haar persoonlijke spullen propt ze in de
handbagage, want de koffer zit altijd vol
artikelen voor weeshuizen die ze wereldwijd persoonlijk aflevert. Alles gesorteerd
op plaats van bestemming, gewassen,
gestreken en, indien nodig, eigenhandig
gerepareerd. Ik ben een van haar vaste
leveranciers. Kleding, speelgoed, beddengoed en huishoudelijke artikelen:
alles wordt in de berging geparkeerd tot
Josephine het op komt halen. Zo ook dit
weekeinde.
Ik draai voortvarend het slot open, maar
tot mijn verbazing geeft de deur niet mee.
Ik haal een trap van boven en werp een
blik naar binnen door het ontbrekende
bovenlicht. De box is een grote ravage:
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dozen en zakken liggen door elkaar gesmeten, vermengd met glasscherven van
de antieke kerstballen waar ik zo dol op
ben. Oude administratie ligt verspreid
over de vloer en een gebroken fotolijst is
het restant van een pentekening van mij
als zestienjarige op Montmartre. Een
opmerkelijke buit.
De moed zakt me in de schoenen bij de
aanblik. Met een bezem proberen we via
het bovenlicht de deur vrij te maken,
maar dat blijkt onbegonnen werk.
Mijn vriendin is type model: lang,
glanzend rood haar, een tenger barbiefiguurtje, een engelachtig gezicht en grote
blauwe kijkers. Een plaatje. Als zij over
straat loopt, gapen voorbijgangers haar
elfachtige verschijning na. Maar schijn
bedriegt. Deze nimf is meester in de
rechten en een dame die van aanpakken
weet. Niet bepaald bang om een nagel te

breken. Voor ik het weet, klimt ze door
het minuscule bovenlicht en balanceert
met één been op de deurkruk en de ander
op een doos boven de glasscherven. Al
snel is de deur vrijgemaakt en kunnen we
de box in.
Een flinke opruimsessie later laden we
eindelijk de spullen voor het weeshuis in
de auto. Kennelijk had de inbreker geen
behoefte aan knuffels en kinderkleren.
Ik vind nog wel een pakje shag op de
boxvloer: een stille getuige van de inbraak.
De tussendeur naar de berging zat gewoon op slot en was onbeschadigd. De
inbreker had dus een sleutel. Geen verrassing, want al eerder werd mijn gloednieuwe fiets inclusief kinderzitje vanuit
het gebouw gepikt.
Van je buren moet je het hebben.
Gelukkig heb ik Josephine. 4

Mail voor informatie
rondom
de gevraagde functies
naar
redactie@ijopener.nl
IJopener decmber 2007
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K’ranti

Pokémon kaartclub
Pokémon is en blijft hot in de
leeftijdscategorie 8-12 jaar. Met
name jongens gaan helemaal op
in de wereld van Pokémon die
bestaat uit films, games, boeken
en de kaarten die verzameld en
geruild worden en waar ze ook
een intelligent kaartspel mee
kunnen spelen.
De ingewikkelde namen, eigenschappen en waardes die bij de
verschillende Pokémon horen,
vormen onder kinderen een geheel eigen taal die de meeste ouders volkomen vreemd is.

Tekst: Remiel Irion
Foto: Kees Hoogeveen

Tentoonstelling Surinaamse pers :
1774 – 2007 .

O

p 25 oktober 2007 om 17.00 uur,
werd in het Pers museum de opening
van de Surinaamse Perstentoonstelling
onder grote publieke belangstelling
verricht door Noraly Beyer, redacteur
en presentator van de Wereldomroep en
van het NOS-Journaal.
Op 10 augustus 1774 verscheen de allereerste krant in Suriname :
De Weeklysche Woensdaagesche Surinaamse Courant.
Dit was het startsein voor ruim 230 jaar
Surinaamse
, diepastoe
veel- spectrum stokke/varièr artifort orange slice
gelderland persgeschiedenis
gispen leolux montis
zijdig , complex , en zeer levendig is.
kranten en tijdschriften uit de eigen
In de achttiende – en negentiende
collectie wordt de persgeschiedenis van
eeuw bestaan Surinaamse kranten en
Suriname in K`ranti in beeld gebracht.
tijdschriften vooral uit nieuws – en
Aan het begin verschijnt er een publiadvertentiemedia.
catie over de Surinaamse persgeschieUitzondering zijn : de West-Indiër
denis met bijdragen van overwegend
(1863 – 1898 ) en de Surinaamse
Surinaamse – en enkele Nederlandse
beukenplein
23 amsterdam
www.janvanbeek.nl
Courant
(1892 – 1912)
, die beiden 020 6656310
auteurs.
commentaar leverden.
Voor de kinderen die de tentoonstelling
Ingelderland
de twintigste
eeuw
neemt
het
aantal
bezoeken
ligt er een artifort
speciale little
speurtocht
gispen leolux montis pastoe spectrum
stokke/varièr
tulip
titels snel toe , evenals het journalisklaar , waarop zij op een leuke en
tiekeniveau. Alle bevolkingsgroepen,
actieve wijze kennismaken met de
religies , politieke bewegingen en maatSurinaamse
schappelijke organisaties hebben hun
Persgeschiedenis. De allerkleinsten
eigen blad. Veel van die bladen lijden
kunnen terecht in een fraai ingerichte
maar een kort bestaan. Meer algemene
knutselhoek. 4
dagbladen als De West (1909) en De
Ware
Tijd (vanaf 1957)
, doorstaan
25 oktober 20072 maart 2008
beukenplein
23 amsterdam
020 6656310
www.janvanbeek.nl
succesvol de tand des tijds.
Persmuseum
Het verhaal van de Surinaamse pers
Zeeburgerkade 10
gelderland gispen
leoluxveelzijdige
montis pastoe
e. jorgensen corona
weerspiegelt
de eveneens
en spectrum
1019stokke/varièr
HA Amsterdam
complexe geschiedenis van het land en
Tel:020-6928810
het volk. Kolonialisme, slavernij, emanwww.persmuseum.nl
cipatie, de integratie van zeer diverse
www.surinaamsepers.nel
bevolkingsgroepen in de samenleving,
Openingstijden :
verbroedering , het ideaal van ‘one
Dinsdag tot en met vrijdag :
people’ en de onafhankelijkheid.
10.00 – 17.00 uur.
Aan de hand van originele Surinaamse
Zondag :12.00 – 17.00 uur.

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken

S

chijnbaar moeiteloos lepelen ze de
meer dan 385 verschillende namen op
waaronder onbegrijpelijke zoals Bulbasaur, Squirtle, Charmender, Rayquaza,
Deoxys en Mewtwo. Verder dan de schattige, gele Pikachu komen de meeste volwassenen niet.

PEDICURE
en ontspannende voetmassage

ADA-PEDI

gispen 412
ambulant werkend op afspraak
dinsdag en vrijdag bereikbaar
tel:06-24260775
020-7726816
aantekening diabetische voet
lid Pro Voet

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

pastoe base

Henna Charry is een van de volwassen die toegetreden is tot de magische
wereld van Pokémon en de taal van de
kinderen spreekt. Elke woensdagmiddag
van 14.30 tot 17.30 komen kinderen bij
haar op de Balk om de ‘Pokémon Trading
Card Game’ te spelen. Naast strategisch
spelinzicht ontwikkelen de kinderen ook
hun sociale vaardigheden. Henna is een
warme vrouw die de kinderen onthaalt
met chips en limonade, maar die ook
duidelijke regels hanteert. De kinderen en
ouders tekenen bij inschrijving een contract waarin eigenlijk vanzelfsprekende
zaken duidelijk uitgeschreven staan. Niet
liegen, niet stelen, niet pesten (ook niet
buiten het lokaal), respect voor elkaar
en elkaars spullen (niets van een ander
pakken zonder vragen) en vooral niet

vechten of schelden. Ook tijdens het spel
staat eerlijkheid voorop. Bij oneerlijk spel
mag je niet meer meedoen. Deze aanpak
schept een sfeer van veiligheid waarin
de kinderen zich helemaal op het spel
kunnen richten. Pokémon verbroedert:
kinderen die normaal gesproken niet met
elkaar spelen gaan volledig in elkaar op.
De klassieke ‘nerd’ speelt zij aan zij met
de stoere lefgozer. De gevorderde spelers
komen om de week ook op vrijdagavond
van 18.30 tot 21.30 naar de Balk en
Henna stoomt hen ter plaatse klaar voor
wedstrijden in nationaal en internationaal
competitieverband.
Uniek aan Henna’s club is dat komen
niet verplicht is. Je komt als je zin hebt.
Als je geen zin hebt of niet kunt, meld je
je gewoon netjes af. Sommige kinderen
spelen voor de gezelligheid, anderen zijn
fanatieker en willen ook aan de competitie deelnemen. De kinderen betalen tien
euro lidmaatschap voor het hele seizoen
en brengen twee euro mee als ze komen,
een bijdrage in de kosten van de versnaperingen. Via Henna kunnen ze een
eigen deck met kaarten aanschaffen, maar
ze kunnen er ook zelf een meenemen of
lenen van Henna. De combinatie van
vrijheid blijheid in een duidelijke structuur tegen kostprijs is ronduit bijzonder
te noemen. En dat is te merken aan de
deelnemende kinderen. Ze huppelen naar
binnen en kunnen niet wachten om aan
te schuiven voor een potje kaarten: Pokémon nu! 4
Pokémon Kaartclub
Spellenclub Cebrozias Gym
Locatie: Activiteitencentrum de Balk, C.
van Eesterenlaan 218/226
Voor meer info:
cebrozias@hotmail.com of
Henna Charry: 06-16138048

Hoe gaat het Pokémon-spel?
Jij en je tegenstander spelen om de beurt
een kaart uit je hand. Sommige van deze
kaarten zullen Basis-Pokémon-kaarten
zijn, Ontwikkelingskaarten die ze tot grotere en sterkere Pokémon laten groeien,
of Energiekaarten die Pokémon helpen
vechten. Je kunt ook Trainerkaarten spelen. Deze doen een hoop verschillende
dingen om je te helpen winnen.
Je kunt op een bepaald moment verschillende Pokémon tegelijk op de tafel hebben, maar slechts eentje van hen (deze
heet ‘Actieve Pokémon’) is op een bepaald
moment voor je aan het vechten. De rest
zit op jouw Bank voor het geval je ze
nodig hebt om te vechten. Je hebt in elke
beurt een kans om aan te vallen met jouw
actieve Pokémon, die ofwel je tegenstanders Actieve Pokémon (tijdens jouw
aanval heet deze de ‘Verdedigende Pokémon’) schade toebrengt ofwel iets anders
met die Pokémon doet zoals hem laten
Inslapen, hem Verwarren, Verlammen of
Vergiftigen. Als je aanval genoeg schade
aanricht om de Verdedigende Pokémon
Uit te Schakelen, dan mag je 1 van de 6
Prijzen pakken.
Wanneer je de 6e prijs pakt (wanneer je 6
Pokémon van je tegenstanders hebt uitgeschakeld), win jij!
Je wint ook als je tegenstander geen
Pokémon meer over heeft om tegen jouw
Pokémon te vechten of als het deck kaarten van je tegenstanders leeg is aan het
begin van zijn of haar beurt.

Leuke sites:
www.cardpoint.nl
www.go.pokemon.com
www.pokemon-organizedplay.nl
IJopener decmber 2007
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geschiedenis

Intercultureel vriendinnennetwerk:
Amikino Zeeburg

Het Flevopark

Tekst: Anna Kamp (Amikino)
Januari 2008 gaat Amikino-Zeeburg
van start. Het wil goed Nederlands
sprekende vrouwen in contact brengen
met vrouwen die de Nederlandse taal
nog aan het leren zijn.
Anna Kamp, projectleider bij Solid,
faciliteert Amikino. Zij organiseert
ontmoetingsbijeenkomsten. Vrouwen
kunnen met elkaar contacten leggen
om samen op te trekken op basis van
interesse, liefhebberij, of omdat het
gewoonweg leuk is om samen iets te
doen. Zoals bijvoorbeeld samen naar
de markt, samen zwemmen, samen
uit dansen, thuis thee drinken, samen
naar een museum of naar de hamman.
Gaandeweg komen er andere bijeenkomsten bij met een voorlichtend
karakter. De plannen liggen er om in
de toekomst een Tijdbank op te zetten
waar vrouwen elkaar op vrijwillige basis

diensten aanbieden. De gedachte hierachter is dat vrouwen met verschillende
achtergronden uit de Indische Buurt en
het Oostelijk Havengebied meer voor
elkaar gaan betekenen. Samengevat
richt Amikino Zeeburg zich op ‘samenburgeren’ en integratie door emancipatie en participatie van vrouwen vanuit
de kracht en de mogelijkheden van
vrouwen zelf.
Projectleider Anna Kamp: ‘We leven in
Nederland nog veel te veel langs elkaar
heen, terwijl we elkaar veel te bieden
hebben. In Oud-Zuid is Amikino
een groot succes.140 vrouwen uit 25
verschillende landen ontmoeten elkaar;
er is een netwerk ontstaan van vrouwen
die elkaar kennen en samen dingen
doen. Vrouwen in Zeeburg: Let binnenkort op de aankondigingen in kranten,
op posters en flyers en meld je dan aan!’

Ons stadsdeel Zeeburg is
gezegend met twee grote
stadsparken. Het Diemerpark bij
de Diemerzeedijk is nog maar
kort geleden aangelegd en de
meeste mensen weten wel iets
van de ontstaansgeschiedenis
van dit park. Berichtgeving over
de vuilstort in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw
en de sanering en herinrichting
van het gebied een aantal jaren
geleden is door velen gevolgd.
Het andere park, het Flevopark
is veel ouder en hoe dat ontstond
is minder bekend.

Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

A

an de oostkant van de stad bevond
zich in de negentiende eeuw een waterrijk gebied dat nauwelijks werd bewoond.
Rond het Nieuwe Diep, een grote plas
die al in de vijftiende eeuw was ontstaan
na een doorbraak van de Diemerzeedijk,
lag een moerassig terrein waarop enkele
tuinderijen waren gevestigd en waar zich
ook een grote begraafplaats bevond van
de Joodse gemeenschap van Amsterdam.
Het behoorde tot de Overamstelsche
polder die het gebied omvatte waar nu de
Oosterpark-, de Dapper- en de Indische
Buurt liggen. Toen men rond 1900 begon
met de aanleg van die laatstgenoemde
stadswijk gingen steeds meer stemmen
op om in de buurt een groenvoorziening
aan te leggen voor de toekomstige bewoners. Het besef van de waarde van de
natuur en de heilzame werking ervan op
de mens drong steeds meer door, mede
door de publicaties van Jac. P.Thijsse, de
grondlegger van de natuurbescherming in
Nederland. Het stukje moeras tussen de
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begraafplaats en het Nieuwe Diep werd
aangewezen als toekomstig stadspark dat
Zuiderzeepark zou gaan heten.
Door het graven van het Merwedekanaal,
het latere Amsterdam-Rijnkanaal, was het
Diep in twee stukken verdeeld. In 1914
werd begonnen de gronden tot aan het
kanaal te onteigenen en in 1921 startten
de werkzaamheden. Het hele gebied werd
opgehoogd met grond die werd verkregen
door het uitbaggeren van de Coenhaven
en het ontstane land werd gedraineerd
waarna men het enige jaren bebouwde
met bieten en aardappelen om de grondstructuur te verbeteren. Pas in 1928 kon
de eigenlijke aanleg van het park beginnen. De architect E. Mandersloot maakte
het ontwerp en de Dienst Publieke Werken voerde het uit. Er vond aanvankelijk
veel discussie plaats over de plannen.
Men besloot het poldergemaal dat nog
werkzaam was in het gebied te laten staan
maar wel te omgeven met verhullend
groen. Ook de tuinderhuisjes ernaast
mochten blijven. De geplande aanleg
van sportvoorzieningen werd niet door
iedereen gewenst, een park was er immers
voor de rust. Naar Nederlandse gewoonte
werd het een compromis, een beetje van
beiden. Een groot deel van de aanleg
werd uitgevoerd als werkelozenproject,
net zoals dat het geval was met het Amsterdamse Bos. Het was crisistijd. In 1931
werd het eerste stuk van het park geopend
voor het publiek. De hoofdtoegang tot
het park werd later versierd met een grote
hekkepoort. Hiervoor duikelde men het

oude exemplaar van de Muiderpoort op
dat eerst nog moest worden gerestaureerd.
Deze monumentale poort in het verlengde van de Javastraat staat er nog steeds.
In de loop der jaren veranderde er een
en ander aan het park. De naam veranderde in Flevopark en er werd in de jaren
vijftig een gedeelte van gebruikt voor de
aanleg van de Zuiderzeeweg en de Amsterdamse Brug. Er werd een zwembad,
het Flevobad, aangelegd alsmede andere
sportvoorzieningen. Bovendien werden
de bomen en struiken van het park in de
Tweede Wereldoorlog gebruikt om de
kachels van de bevolking te stoken. Voor
het oude poldergemaal, dat in 1968 buiten gebruik werd gesteld is kort geleden
een nieuwe bestemming gevonden. Er zal
een likeurstokerij en proeverij in worden
ondergebracht. De procedures die vastzitten aan het verkrijgen van de benodigde
vergunningen zorgen ervoor dat dit nog
enige tijd op zich laat wachten.
Door zijn ligging aan de rand van de
stad en ook dankzij de bufferzone die
wordt gevormd door de ontoegankelijke
Joodse begraafplaats heeft het Flevopark
een hoge natuurwaarde. Er komen meer
zeldzame dieren en planten voor dan
in de stadsparken die midden tussen de
bebouwing liggen. Hoewel het park in
het stadsdeel Zeeburg ligt dat zeer dicht
is bevolkt is het er toch nooit echt druk.
Ook dat draagt bij aan de natuurlijke
rijkdom van dit gebied.
Veel planten en dieren houden nu eenmaal niet van mensen. 4
IJopener decmber 2007
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ingezonden

Sociaal kapitaal in Indische Buurt-west en OHG

Tekst: Marinke van der Kroon
van: De Werkplaats

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Werkplaats. De Werkplaats
wordt gevormd door een groep jongeren die een duik nemen in Zeeburg om
te kijken wie er wonen, hoe men samenleeft of juist niet, wat de krachten,
talenten, maar ook problemen zijn, hoe
zaken worden aangepakt of genegeerd
en wat de ambities, wensen en frustraties zijn van de bewoners. Er wordt
gesproken met politici, ambtenaren en
wetenschappers maar ook zeker met de
bewoners van Zeeburg zelf want zij zijn
de beste experts. U dus!
Veel inwoners in de Indische Buurt
West en het Oostelijk Havengebied zijn
in de maanden mei en juni gevraagd
een vragenlijst in te vullen. In totaal
hebben bijna 300 inwoners dit gedaan!
Zij hebben vragen beantwoord over
hun sociale netwerk, hun houding ten
opzichte van de buurt en tot welke
hulpbronnen zij toegang hebben.
De lijst van Vogelaar
Gedurende vijf jaar heeft het ministerie van VROM onderzoek gedaan
naar de vraag: wanneer is een wijk een
achterstandswijk? Een brief aan de
Tweede Kamer op 7 maart 2007 is het
resultaat. Minister Vogelaar van het
programma-minsterie Wonen, Wijken
en Integratie (valt onder het ministerie
van VROM) presenteert een lijst van
40 achterstandswijken. Zij benadrukt
dat deze wijken aandacht verdienen
op het gebied van werkgelegenheid,
leefbaarheid, onderwijs, integratie en
veiligheid. De selectie van de 40 wijken
is gebaseerd op achttien indicatoren.
De Indische Buurt West is één van
de wijken die op de lijst van minister
Vogelaar staat.
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Beleid in achterstandswijken
Bij de aanpak van achterstandswijken
wordt de oplossing van het probleem
vaak gezocht in ‘het uiterlijk’ van de
wijk. Stadsvernieuwing, herstructurering en sociale woningbouw vervangen
door meer koopwoningen moeten
zorgen voor meer diversiteit van bewoners. De verwachting is dat mensen met
diverse inkomenniveaus in één buurt
zal leiden tot een integratie van verschillende sociale, religieuze en culturele groepen. Deze integratie wordt als
belangrijk gezien voor een verbetering
van de leefbaarheid en veiligheid van de
wijk. Maar dit beleid lijkt achterhaald.
Volgens sommigen leidt investeren in
het uiterlijk van de wijk wél tot een
verandering van de sociale samenstelling van de wijk maar niét automatisch tot een verandering in de sociale
structuur en relaties. Beleidsmakers
verleggen hun focus van investeren in
de materiële infrastructuur naar een investering in het sociale karakter van de
wijk. Door deze focusverlegging zeggen
zij eigenlijk dat het sociale karakter van
een achterstandswijk minder is dan van
een welvarende wijk. Om te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is zijn er in
een achterstandswijk, de Indische Buurt
West, en een meer welvarende buurt,
het Oostelijk Havengebied, bewoners
ondervraagd. Het sociale karakter is
onderzocht door de hoeveelheid sociaal
kapitaal te analyseren.
Wat is sociaal kapitaal?
Elk persoon heeft verschillende vormen
van kapitaal. Economisch kapitaal verwijst naar bezittingen (het saldo op je
bankrekening), cultureel kapitaal naar
je achtergrond en opleiding en menselijk kapitaal ontstaat door vaardigheden
en doelt op je knowhow (wat weet en
kan iemand). Daarnaast hebben mensen ook sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal bestaat eigenlijk uit drie aspecten.
Ten eerste, het netwerk van mensen:
hebben mensen familie en vrienden in
de buurt wonen maar ook of mensen
lid zijn van een vereniging in de buurt?
Ten tweede, de houding van mensen
ten opzichte van de buurt: zijn inwoners gehecht aan de buurt en hebben ze
vertrouwen in de buurtbewoners? En
ten derde, de waardevolle relaties van
mensen binnen de buurt. Een relatie
wordt als waardevol beschouwt wanneer

mensen een toegevoegde waarde hebben
bij het onderhouden van een relatie.
Denk aan een kennis die een fiets kan
repareren of een vriend die advies kan
geven bij conflicten op het werk.
300 enquêtes later
Een enquête met vragen voor alle drie
de aspecten geeft inzicht in sociaal kapitaal voor de inwoners van de Indische
Buurt West en het Oostelijk Havengebied. In totaal zijn bijna 150 mensen in
elke buurt bereid geweest de enquête in
te vullen.
De resultaten laten zien dat de inwoners van de Indische Buurt West een
meer negatieve houding ten opzichte
van de buurt, een minder aanwezig
sociaal netwerk en minder toegang tot
hulpbronnen in de buurt dan de inwoners van het Oostelijk Havengebied.
Kortom, de inwoners van de Indische
Buurt West bezitten minder sociaal
kapitaal dan de bewoners van het
Oostelijk Havengebied. Deze bevinding
ondersteunt de gedachte van het bovengenoemde lokale beleid.
Belangrijk te melden is dat hiermee niet
is aangetoond dat sociaal kapitaal en
problemen in de Indische Buurt West
of elke andere achterstandswijk direct
aan elkaar gekoppeld zijn (dat wil
zeggen dat het één het andere veroorzaakt). Het onderzoek laat zien dat
het mogelijk is dat het tot één van de
factoren kan behoren wat de problemen
van achterstandswijken verklaart. Om
dit vast te stellen is meer onderzoek
nodig. Dit onderzoek is belangrijk want
hiermee kan een belangrijke bijdrage
leveren aan beleidsmakers die zich richten op achterstandswijkproblematiek.
Ik wil hierbij iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan de
enquête. Zonder uw medewerking kan
de wetenschap op dit gebied helemaal
niets.
Voor informatie over de Werkplaats
en het gehele onderzoek (titel: Social
Capital in a local comparative perspective: a study of social capital among
inhabitants of the Indische Buurt West
and the Oostelijke Havengebied in
Amsterdam) verwijs ik u naar www.
jijenzeeburg.nl

Natascha vist krenten uit designpap
Dat Zeeburg bijzondere bedrijven herbergt blijkt maar weer.
Aan de Ertskade boven het gymnastieklokaal zijn twee bedrijven
gehuisvest, waaronder Cultural Connections van Natascha
Drabbe (NDCC). Cultural Connections heeft een platform voor
design dat nog niet eerder aan
het publiek is gepresenteerd Design Scoops. Natascha is voor
Design Scoops voornamelijk op
zoek naar primeurs gericht op
duurzame producten die iets
toevoegen aan de samenleving.
Daarnaast is het een voorwaarde
dat die productontwerpen functioneel zijn en prachtig bovendien.
Tekst Lida Geers
Foto’s: NDCC

D

esign primeurs
In september werd de tentoonstelling
‘Inside Design’ georganiseerd. Cultural
Connections presenteerde hierop een
tiental design primeurs, die nu eens
niets met milieu of duurzaamheid te
maken hebben, maar gewoon mooi en
interessant waren. Het soort producten
varieerde van een heel bijzondere verwarmingsradiator, die ook als kamerscherm
gebruikt kan worden, ontworpen door de
Indiase industrieel vormgever Satyendra
Pakhalé, tot een bed, dat zweeft op een
magnetisch veld, ontworpen door Janjaap
Ruijssenaars. Helemaal niet functioneel,
en evenmin duurzaam waren de transparante snoepjes waarin zich zichtbaar
eetbare bloemen bevinden, ontwikkeld
door Katja Gruijters, food professional.
In principe is Natascha met Design
Scoops niet uitsluitend georiënteerd op
Nederlands design, maar meer op goede
duurzame producten in het algemeen.
Als het ook nog eens van een Nederlands
ontwerper is, wil ze daar helemaal haar
nek voor uitsteken. Voor Nederland is
ze een soort ambassadeur. Tijdens haar
zoektocht komt ze regelmatig ontwerpen tegen die wel mooi, maar naar haar

mening volkomen onpraktisch zijn. Om
dit te demonstreren, pakt zij een overbekende designtandenborstel die bij een
heel mooie houder hoort en een mooi
uitgevoerde lepel, waarmee uitermate
handig bijvoorbeeld een pot appelmoes
tot op de bodem leeggemaakt kan worden.
‘Kijk’ zegt zij, ‘deze
twee producten
kosten evenveel, zijn
allebei van plastic
en allebei blauw. De
tandenborstel is absoluut onbruikbaar en
alleen maar mooi, de
lepel is heel handig,
goed bruikbaar en
mooi bovendien.’ Er
worden nog meer
dingen op tafel gelegd
en op vormgeving
en kostenplaatje met
elkaar vergeleken.
De macht van de ontwerper
Natascha is vanaf het moment dat zij haar
opleiding tot architectuurhistoricus succesvol afsloot, gedreven door betekenisvol
te willen zijn in het leven. Voor haar
werd tijdens haar studie duidelijk dat
je als architect een enorme invloed kan
uitoefenen op de kwaliteit van leven van
de mensen die in je gebouw wonen of
werken. Datzelfde geldt voor productontwerpers. Bij de dagelijkse gebruiksvoorwerpen maakt een goed of slecht ontwerp
een groot verschil. Zij besloot zich te gaan
bezighouden met duurzaamheid en goed
vormgegeven dagelijkse gebruiksvoorwerpen die de zelfredzaamheid van met
name hulpbehoevende of gehandicapte

mensen vergroot. De functie intermediair
tussen de gebruikers en de ontwerpers
is Natascha op het lijf geschreven. In
1996 heeft zij de succesvolle reizende
tentoonstelling Re-f-use opgezet over
duurzaam design (www.re-f-use.com),
die uiteindelijk in de
collectie van de TU
Delft is opgenomen. In
2002 ging zij werken bij
Premsela, Stichting voor
Nederlandse Vormgeving. Inmiddels heeft zij
haar eigen adviesbureau
NDCC. Ze reist stad
en land af om steeds
jonge aanstormende
ontwerpers te vinden en
hun nieuwste producten te promoten. Op
dit moment is ze de
bekende duizendpoot
die in jury’s zit, lezingen
geeft, artikelen schrijft,
boeken uitgeeft, als
artdirector ontwerpers bij de industrie
introduceert, tentoonstellingen en projecten bedenkt en organiseert en ontwerpers promoot. Hiervoor bezoekt zij veel
beurzen, tentoonstellingen, eindpresentaties van academies en leest zij natuurlijk
ook veel vakbladen. Natascha is altijd op
zoek naar talent. In het algemeen is ze
het meest gecharmeerd van producten die
naast wat ze zijn ook nog eens aantonen
dat zorg voor het milieu, economische
groei, functionaliteit en schoonheid
hand in hand kunnen gaan. En ja, dat is
gelukkig steeds vaker te vinden volgens
Natascha. 4
Voor meer informatie: www.ndcc.nl
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Voetgangersbrug

Winkeltjes onder brug 485

Stationsbruggen

Basisschool De
Basisschool
DeSchijf
Schijf

Sporthal Ertskade

Hans van Heeswijk zet stempel in Oostelijk Havengebied
Tekst: Lida Geers

Voor degenen die zich in architec
tuur verdiepen en met name die
van het Oostelijk Havengebied
zal Hans van Heeswijk geen
onbekende naam zijn. In het
architectuurtochtenboekje
‘Langs het IJ’ staan wel erg
veel verwijzingen naar Hans
van Heeswijk. In het Oostelijk
Havengebied alleen al zijn er zeker
tien projecten, die de naam van
Hans dragen, variërend van de
loopbrug naar het Muziekgebouw
tot de bekende SBS 6 gebouwen in
het Rietlandpark.
SBS 6 Gebouwen

Als je het woord SBS 6 gebouwen alleen maar uit
spreekt komt meteen de vraag: waarom hebben die
zo’n wonderlijke vorm? Aan ieder project zit een
bijzonder verhaal, dus ook aan deze gebouwen. In
het stedenbouwkundig masterplan was besloten
dat in het Rietlandpark, dat door de verhoogde
grasvelden lijkt op scherven die tegen elkaar aan
liggen, tien aparte torens gebouwd zouden worden.
De zes richting stad moesten kantoortorens wor
den, omdat ze te dicht bij de spoorlijn liggen om
te wonen, de andere vier woontorens. De kan
toortorens nam Hans voor zijn rekening. Er kwam
vanuit de bewoners van de ‘My side’ appartementen
nogal wat bezwaar omdat de hoge gebouwen het
zonlicht zouden wegnemen. Daarom moesten
de torens aan de noordkant schuin aflopen en
mochten ze ter compensatie aan de kant van de Piet
Heijnkade een stukje naar voren steken. Bovendien
moesten ze een huid krijgen van zilverkleurige
beplating om ze een beetje het idee van gelande
ruimteschepen geven. Dat was voor Hans niet zo
heel moeilijk om te realiseren en dus kregen de
gebouwen deze futuristische vorm. De zes torens
werden drie groepjes van twee. De zilverkleurige
beplating en de cockpitachtige ramen aan de zijkant
hebben daadwerkelijk iets weg van ruimteschepen.

Opmerkelijk is dat Hans als architect niet al
leen gebouwen ontwerpt, maar zich ook heeft
beziggehouden met de inrichting van de openbare
ruimte. Het Oostelijk Havengebied moest helemaal
worden ingericht en er werd door wethouder Guusje
ter Horst een werkgroep samengesteld, die een mas
terplan ontwierp voor het hele havengebied. Hans
was één van de leden van deze werkgroep, waardoor
een aantal dingen van zijn hand zijn gekomen. De
brug naar het muziektheater kent iedereen wel. Maar
dat van zijn hand ook de winkeltjes onder brug
485 komen, die de Piet Heijnkade verbindt met de
Ruijterkade, is waarschijnlijk minder bekend. Deze
winkeltjes zijn bedoeld voor toeristische zaken zoals
souvenirs, eten en drinken. Hierdoor komt daar
hopelijk wat volk op de been en kunnen de toeristen
van de cruiseschepen door een gezellige buurt
richting stadscentrum lopen. De Zouthaven voor
de deur van het Muziekgebouw, die in 1930 werd
drooggelegd, wordt weer in ere hersteld. Hierdoor
wordt de voetgangersbrug een echte brug over het
water, die een hoogte van zes meter overspant. Als
je goed kijkt zie je dat het een hangbrug is die op
z’n kop hangt, maar ook de loopplank van de wal
naar de schepen is erin te herkennen. Het traject van
de IJtram dat daarnaast loopt is helemaal door het

Halte IJtram Rietlandpark
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bureau van Hans ontworpen, ook de vormgeving
van de hekwerken langs de trambaan. Dat werd
maar liefst zes kilometer hekwerk en daarom werd
een aparte fabricagelijn opgezet voor de balusters van
gietstaal. Het ontwerp voor de halte van de IJtram
op het Rietlandpark was voor hem logisch om die
in de diepte te leggen op de hoogte van de Piet
Heijntunnel.
Vanaf 2000 is zijn architectenbureau Hans van
Heeswijk architecten gevestigd op de Ertskade
boven de gymzaal. Nadat een aantal scholen in het
Oostelijk Havengebied gebouwd was kwam men tot
de ontdekking dat de gymzaal vergeten was. Daarom
besloot het stadsdeel dat er een losse gymzaal moest
komen, waarboven bedrijfsruimten. Hans, die toen
nog met zijn bureau op de Prinsengracht gehuisvest
was, werd gevraagd dit te ontwerpen. Toen het
gebouw af was besloot Hans de Prinsengracht in
te wisselen voor de Ertskade en verhuisde met
zijn bureau en 25 medewerkers naar het Oostelijk
Havengebied. Daar zit zijn bureau als een spin in
het architectuurweb van het Oostelijk Havengebied.
Hans heeft zoveel projecten van zijn tekentafel
laten komen en kantorencomplex Nieuw Europe
(2009) dat het in één artikel niet is samen te vatten.

Brug Verbindingsdam

Daarom nog een aantal impressies waarop de
handtekening Hans van Heeswijk architecten staat.
Veel over Hans is te lezen in het archtectuur
tochtenboekje ‘Langs het IJ’ ISBN 9078088095
en alles in ‘Hans van Heeswijk Architectuur’ ISBN
3803006554 Verder is ook alles te vinden op
www.heeswijk.nl
Foto’s: Stationsbruggen  Jachthaven  Kantoren
Rietlandpark  Kantoor sporthal Ertskade 
Verbindingdsdam  Luuk Kramer  Winkels onder
de brug  Hans van Heeswijk

Jachthaven
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cultuur

vraag en antwoord

Inge Bongers heeft vraag over Zeeburg

Wat je geeft, krijg je terug

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto’s: Fred Vermorken

V

an welk materiaal zijn de klinkers
gemaakt op de tunnelmond van de Piet
Heintunnel en de kop van Sporenburg?’
Landschapsarchitecte Inge Bongers is
vanuit haar achtergrond erg benieuwd
naar het antwoord op deze vraag. Ook
wil ze weten of er een idee achter zat om
dit soort klinkers daar neer te leggen.
Via Arcam, Architectuurcentrum Amsterdam, krijgen we e-mailcontact met stedenbouwkundige Ton Schaap die vanuit
de gemeente Amsterdam een coördinerende functie had bij de ontwikkeling van

het Oostelijk Havengebied. Hij mailt ons
het volgende antwoord.
‘Dat zijn scoria bricks. Ze zijn gemaakt
als een vorm van afvalverwerking, in
Engeland als ik het goed heb, en werden
ook wel als ballast in schepen gebruikt
(retourvracht). Je vond ze veel op haventerreinen maar deze komen geloof ik
uit Den Haag. Ze worden niet meer gemaakt, ze zijn alleen als oude partijen te
koop. Er is nog onderzoek geweest naar
mogelijke schadelijke werking van de in
de stenen opgenomen stoffen.

Die bleek er niet te zijn.
Ze zijn op deze beide pleinen toegepast
omdat ze met hun grijsblauwe kleur mooi
overgaan in het water (kop Sporenburg)
respectievelijk. de lucht (plein op tunnelmond). Ze zijn ook bij nat weer mooi,
enigszins glanzend, en voor de liefhebbers
herinneren ze dus aan haventerreinen.’
Toevallig ontmoet ik een paar dagen na
het antwoord van Ton Schaap, tijdens
een door mij gegeven rondleiding in het
gebied, een vroegere inwoner van Den
Haag -Floor Sanders- die zich nog goed
kan herinneren dat dit soort stenen vroeger op de laan Copes van Cattenburgh
lag. Het is niet helemaal zeker of het
om dezelfde partij gaat, maar het is heel
goed mogelijk dat ‘onze’ stenen vroeger
de straatbedekking waren van een laan in
Den Haag.
Als u (het begin van) een antwoord heeft
op deze vragen, graag uw reactie naar
redactie@ijopener.nl 4
Heeft u ook een vraag over Zeeburg. Mail
naar redactie@ijopener.nl o.v.v. Vragen
Zeeburg

Voor individuele begeleiding bij:
• Verlies en rouwverwerking
• Vastlopen in een relatie,
het werk of het leven zelf
• Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen,
maar doorlopen:
020 4195414
www.compaancounseling.nl
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Dit jaar bestaat het Achthoekkoor tien jaar en is inmiddels
uitgegroeid tot een groep mensen die van ver buiten de grenzen
van de school komen. Jaarlijks
treden zij minimaal twee keer
op. Het kerstoptreden van dit
jaar op 16 december, traditioneel
in het Koffiehuis aan de Oostelijke Handelskade, staat in het
teken van dit lustrumbestaan.
Een gesprek met dirigent Jurjen
Vis (1958), in zijn werkkamer
op het Borneo-eiland.

Teksten foto: Erik Haan

H

oe is het allemaal begonnen?
In 1997 kwamen wij hier wonen in het
blok dat als eerste opgeleverd was op het
Borneo-eiland. Het Oostelijk Havengebied was nog volop in ontwikkeling.
Onze zoon ging net naar school, de Achthoek, die toen nog in een barak huisde.
Ik heb zelf altijd gezongen, solo en in
verschillende koren, maar mijn wens is
altijd geweest ook zelf een eigen koor
te hebben. Omdat ik de jaren die onze
kinderen op de basisschool door zouden
brengen niet ongemerkt voorbij wilde
laten, besloot ik op de school een koor
voor de ouders op te richten. Dat sloeg
aan, een aantal mensen sloot zich aan en
zo konden wij beginnen.
Wat stond je voor ogen toen je begon?
Ik heb zelf altijd een duidelijk beeld gehad wat ik wilde met de muziek die ik
maakte en, in het verlengde hiervan, ook
met het koor. Heel goed kunnen zingen

en van blad kunnen lezen is natuurlijk
een groot voordeel in een koor, maar
de wil om je te ontwikkelen heb ik van
het begin af aan belangrijker gevonden;
daarom heb ik vanaf het begin gevraagd
dat je moet durven zingen en dat je over
een goede oren beschikt. Alleen zo kun je
goede muziek op een goed niveau brengen.

mijn eigen rol dan ook als aanreiker van
de muziek die zijn doelen met behulp van
zijn koor wil realiseren. Wat ik geef, krijg
ik terug in de vorm van ontwikkeling en
groei. Inmiddels hebben wij een breed
repertoire opgebouwd van muziek uit de
renaissance tot aan moderne componisten
als bijvoorbeeld Britten en Poulenc en
alles daar tussenin.

En hoe heeft zich dat ontwikkeld?
Ik vind het geweldig dat wij een enorme
ontwikkeling doorgemaakt hebben. De
grenzen, waar ik het net over had, worden
steeds opnieuw verlegd, maar dat is iets
wat vanzelf gebeurt. Toen wij begonnen,
waren er veel componisten die wij nu
standaard op het repertoire hebben, maar
aan wie ik toen niet eens durfde denken.
In 2000 zongen wij voor het eerst een
werk van Jan Pieterszoon Sweelinck (een
16e/17e eeuws Amsterdams componist en
organist, EH), waar ik zeer gelukkig mee
was. Dat hadden wij toch maar mooi in
drie jaar bereikt!

Hoe gaat het verder?
De groei is er nog lang niet uit. Wij zijn
een goed amateurkoor geworden met een
reputatie in het Oostelijk Havengebied
en daarbuiten. Een erkenning daarvan is,
naast onze goed bezochte optredens in
het KHL en andere podia, de subsidie die
wij van het stadsdeel krijgen. Daarmee
geven zij aan dat zij ook belang hechten
aan onze rol in het culturele leven. En in
deze buurt kan naar mijn mening nog
veel meer moois ontstaan; de grond is
vruchtbaar en wie iets moois zaait, kan
iets prachtigs oogsten. En… ik kan altijd
nieuwe zangers gebruiken.

Hoe zie jij je eigen rol daarin?
Ik houd het resultaat voor ogen, het
niveau, de kwaliteit van de muziek. Het
mooie is dat ik merk dat er van de zangers
dan heel veel terugkomt. Wij begonnen
als een groep mensen met plezier in zingen, maar uiteindelijk werd er voorgesteld
om contributie te heffen, alsof iedereen
minder vrijblijvend wilde zijn en zich
wilde inzetten voor ontwikkeling; ik zie

Het Achthoekkoor treedt zondag 16 december op in het Koffiehuis aan de Oostelijke Handelskade met een bijzondere
kerstmatinee om 13.00 uur; zaal open
vanaf 12.30 uur. Uitgevoerd worden werken van De Victoria, Byrd, Poulenc en
Britten. Medewerking verleent Ernestine
Stoop, harp. 4
Verdere informatie www.polderlicht.com
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boeken
Gerard Goudriaan

Telt Zeeburg mee?
Het is de tijd voor boeken met lijstjes over Amsterdam.
In deze rubriek bespreken we er drie.

AMSTERDAMS MOOISTE STRAAT
De lezers van Het Parool konden dit jaar
na 30 voorronden hun favoriete straat
(gracht, hofje, plein, dijk) kiezen. Uiteindelijk kwam de Brouwersgracht als
winnaar uit de bus, met de Nieuwendammerdijk als tweede en de Amstel direct
daarna als derde. Van de tien mooiste
straten horen er negen tot het centrum.
Zeeburg haalde de 22e plaats binnen met
de Javastraat in de Indische Buurt en een
26e met het Peter Wotkehof op IJburg.
In een van de twee series winkelstraten
won de Javastraat van het Damrak,
de PC Hooftstraat, de Rijnstraat en de
Vespuccistraat. In de reeks met nieuwbouw won het Peter Wotkehof. De auteur
vermoedt door een lobby. De verliezers
waren Barcelonaplein, Scheepstimmermanstraat, de Schillingdijk en Zuiderkerkhof.
Zeeburg lijkt met zijn 22e en 26e plaats
een ondergeschikte plaats in het klassement te spelen, maar dat valt mee als we
bedenken dat de top-20 maar drie straten
buiten het centrum telt en de top-30 tien.
‘Amsterdams mooiste straat’ is een mooi
initiatief van Het Parool en uitgeverij
Nieuw Amsterdam en laat de lezer met
bekende maar ook veel onbekende straten
van Amsterdam kennismaken.
Paul Arnoldussen, Amsterdams mooiste
straat.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam en Het
Parool, Amsterdam, 2007, ISBN 978-90468-0219-98. Prijs 9,95 euro.

24

IJopener decmber 2007

LEKKER AMSTERDAM
Minder goed komt Zeeburg er vanaf bij
Johannes van Dam. De culinair recensent van Het Parool geeft 45 adresjes van
winkels op het gebied van eten en drinken
en 230 restaurants, lunchgelegenheden
en broodjeszaken in Amsterdam. Van de
winkels die Van Dam heeft geselecteerd is
er niet één in Zeeburg te vinden; van de
eetgelegenheden zegge en schrijven één:
Bagels & Beans op de Veemkade in het
Oostelijk Havengebied. Tatin, het restaurant in de Indische Buurt aan de Borneostraat door Van Dam in juni in de krant
besproken en gehonoreerd met een 9, is
nog niet in het boek opgenomen. Nog het
meest van Zeeburg zijn de tekeningen van
Zeeburger Peter van Straaten.
Ligt een dergelijke uitkomst aan Zeeburg
of aan Van Dam is de vraag die direct in

je opkomt. Komt Van Dam nooit in -om
maar wat te noemen- een restaurant als
Voorbij het Einde of een (mede-)lunchgelegenheid als Blok 4 of De Kompaszaal
of heeft dergelijke horeca in zijn ogen te
weinig kwaliteit? Maar goed, als u een
goed culinair adres in Zeeburg zoekt,
heeft u niets aan deze gids; voor het Centrum en Zuid zijn er talloze aardige tips
voor ‘leuke adresjes’, of u nu op zoek bent
naar kookboekwinkels, koffie- en theezaken, Afrikaanse restaurants, eetsalons of
koffiehuizen.
Johannes van Dam, Lekker Amsterdam.
2008 Gastronomische gids.
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam,
2007, ISBN 978-90-5937-170-5. Prijs
9,95 euro.

KROEGLOPEN IN AMSTERDAM
Wie bij horeca alleen aan cafés denkt,
kan zich laten inspireren door ‘Kroeglopen in Amsterdam’, een verzameling van
(bijna) 120 Amsterdamse kroegen verzameld in twaalf verschillende staproutes
van ieder tien cafés. U kunt onder meer
kiezen uit een BN’ers-route, een intellectuele route, een studentenroute en een
multi-cultiroute.
Op de imponeerroute (van ouders en buitenlandse gasten) vinden we één van de
vier gelegenheden in Zeeburg die in deze
gids staan vermeld. Het is het Muziekgebouw aan ’t IJ, dat zich in het gezelschap
bevindt van 11, De Jaren, het Amstel hotel, het Okura, Café Americain, Vertigo,
Pont 13, het Wilhelmina-Dok en de Vergulde Gaper. Wat houdt u tegen?
In Zeeburg vinden we verder nog Pakhuis
Wilhelmina op de hippe route en Blijburg
aan Zee en Kanis & Meiland op de Bobroute, die alleen met een auto kan worden
gedaan.

Al met al komt Zeeburg er in deze gidsen
niet geweldig vanaf. Te veel een uithoek,
te weinig pr, te veel binnenstadscentrisme
bij de Parool-medewerkers of is ons stadsdeel op culinair, café- en straatgebied echt
een onderontwikkeld gebied?
Hans van der Beek en Liedewij Loorbach,
Kroeglopen in Amsterdam, De beste staproutes.
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2007, ISBN 978-90-468-0324-0.
Prijs 9,95 euro. 4
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kunst
IJburgsoap bloeit op

Mediacafé traint nieuwe soapsterren
Adverteren?
Vraag naar de
voorwaarden en
tarieven via:
neeltje@ijopener.nl
of bel met
020-692 25 68
(Neeltje Wiedemeijer)

Por tret in opdracht

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van Mediacafe
TIJ in Vrijburcht bloeit nieuw
soaptalent op. IJburgers die
mee willen spelen in de fameuze
IJburgsoap, worden er door professionals getraind. Aan onderwerpen is geen gebrek: volgens
organisator Thea Pruim is de
nieuwe wijk IJburg namelijk zelf
één grote soap. ‘We doen niet
meer dan het dagelijkse leven vet
uitvergroten.’

Tekst: Jaap Willems
Foto: Catelijn Beijst

LOOPBAANBEGELEIDING

			

Stilstaan om in beweging te komen

Voor meer informatie of een
afspraak voor een vrijblijvend
oriëntatiegesprek:
Carolien van der Heijden
020-6923695
carolien48@hetnet.nl

W

aarom kiest Theatraal IJburg voor
het maken van een soap? Dat is toch
theater op laag niveau.
Theatermaker Thea: ‘We hebben gekozen
voor het medium soap omdat het iets van
deze tijd is. Kijk maar eens naar de televisie: de soap is overal. En IJburg leent zich
goed voor een soap omdat alle clichés hier
worden uitvergroot: de drukke yuppen,
de kinderrijke gezinnen, de hoge hypotheeklasten. Veel spanningen, scheidingen
enzovoort.’
Echtgenoot en televisiemaker Patrick
vult aan dat er op IJburg bovendien een
groot aantal mensen woont dat ervaring
heeft met media. Zowel de regisseur, de
cameraman als diverse beroepsacteurs zijn
IJburgers. De deskundigheid is dus bij de
hand. De spelers uit de soap zijn gewone
bewoners van deze nieuwe wijk.
Dat de soap binnen de stichting Theatraal
IJburg is ontstaan is niet zo verwonderlijk
omdat in deze stichting de theaterwereld
en de mediatechniek al zijn verenigd. In
een goede soap heb je beide nodig. Thea
Pruim is theatermaker en Patrick Richter
is televisiemaker.
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Is het mediacafe opgezet om de soap van
acteurs te voorzien?
Thea: ‘Dat is zeker niet het enige doel.
In mediacafeTIJ kunnen IJburgers van
professionals leren hoe je media maakt.
We hebben workshops over het spelen
in soaps, maar ook over het maken van
reportages, over het bouwen van websites,
over videomontage en over journalistiek.
Onze slogan: IJburgers maken nieuws
over IJburg voor IJburgers. Dat kan via
diverse media.’

acteur Peter Faber geven prachtworkshops
en geen mens zal het wagen die plat te
noemen!’
Wat is het verhaal van de soap?
Thea: ‘De verhaallijn ontstaat al spelend.
We sluiten doorgaans aan bij wat er in het
dagelijkse leven gebeurt. Angelique, een
van de actrices is onlangs bevallen van een
fraaie dochter: in de volgende aflevering
gaat het dus over die bevalling en over
de reactie van haar man, die liever gaat
joggen dan dat hij de baby verzorgt. Dat
verhaal ontstaat al spelend. Improviseren
ligt vaak aan de basis van het spel. Heel
leuk, maar ook spannend. Veel acteurs
hebben een druk leven, tweeverdieners,
grote gezinnen en zo. Dan is er niet altijd
tijd voor de soap. We zijn afhankelijk
van zowel beroeps als amateurs en ook
daarom zoeken we naar nieuw talent.’

Patrick meent dat de soap ten onrechte
een plat imago heeft, maar los daarvan:
het klassieke theater trekt maar een klein
publiek en het mediacafe wil juist veel
mensen betrekken. Dan is de soap een
beter medium. Bovendien doet het mediacafe meer, ook op theatergebied.
‘We besteden ook royaal aandacht aan het
maken van columns en reportages en aan
theater. Cabaretier George van Houts en

Het mediacafeTIJ is onlangs begonnen
aan een nieuw seizoen. Elke eerste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst
in de theaterzaal van Vrijburcht op het
Steigereiland. Sinds kort zijn die bijeenkomsten gratis. De Woningbouwcooperaties IJmere en Het Oosten hebben
het mediacafe van subsidie voorzien en
daardoor hoeft er voorlopig geen entree
meer te worden geheven. 4

Wiens idee is het? Zowel Thea als Patrick
beklemtonen dat het om een gezamenlijk
project gaat. Een van de eigenschappen
die hen bindt, is gevoel voor humor. Dat
vind je ook terug in de soap: in elke aflevering valt er wel iets te lachen. Kijk maar
eens op: www.mediacafetij.nl.
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wijksteunpunt wonen

Veel problemen voor huurders als
gevolg van splitsen

Jonge Zeeburger

Tekst: Jeroen Koster
wsw wonen

Veel problemen voor huurders als
gevolg van splitsen
De spreekuren van Wijksteunpunt Wonen Groot Oost worden druk bezocht.
Veel huurders hebben vragen over hun
rechten als hun pand ge splitst wordt.
Tevens blijkt dat nogal wat particuliere
eigenaren het niet zo nauw nemen met
de regels en huurders ronduit onder
druk zetten om medewerking af te
dwingen of nog erger de huur opzeggen.Splitsen van woningen op de particuliere markt leidt voor huurders tot allerlei nare problemen. Zolderbergingen
worden zonder vergoeding of overleg
afgepakt. Er zijn meerdere verhalen
waar de aannemer onaangekondigd en
zonder enig overleg voor de deur staat
om te komen verbouwen. Als huurder
dan terecht de toegang weigert wordt er
gedreigd de kosten van het niet kunnen
werken door de aannemer op huurder
te verhalen. Huurders worden gedwongen om mee te werken aan een verbouwing en zelfs afspraken die op papier
staan worden niet nagekomen. Kortom
splitsen leidt tot een hoop problemen
en onzekerheid. Daarom wat algemene
tips:
- Splitsen betekent niet dat u uw
rechten als huurder kwijtraakt. Er zijn
eigenaren die gewoon de huur opzeggen. Daar kan natuurlijk geen sprake
van zijn.

- Als een pand gesplitst wordt betreft
het alle etages. Kortom de bewoners op
de andere etages zitten in dezelfde situatie als u. Ga derhalve in overleg met
uw medebewoners en trek samen op
indien mogelijk.
- U moet wel meewerken aan het
verhelpen van achterstallig onderhoud,
maar woningverbetering zoals bijvoorbeeld de aanleg van centrale verwarming en dubbel glas kan alleen indien
u daar mee instemt. Voor het verhelpen
van achterstallig onderhoud dient uw
eigenaar met u redelijke afspraken te
maken. Het kan niet zo zijn dat de
eigenaar u vrijdag meldt dat hij maandag gaat beginnen zonder dat u dat
schikt.
- U bent helemaal niet verplicht uw
zolderverdieping af te staan. Mocht
u dat toch willen dan dient daar een behoorlijke vergoeding tegenover te staan.
- Laat u niet onder druk zetten om snel
iets te tekenen. Neem de tijd om eerst
advies in te winnen bij deskundigen
zoals bij het Wijksteunpunt Wonen.
Mocht u in gesprek gaan met een eigenaar, zorg er dan voor dat u niet alleen
gaat maar vraag een vriend of kennis
om bij dat gesprek aanwezig te zijn.
Laat de eigenaar met een schriftelijk
voorstel komen.
- Eigenaren splitsen met het idee de
verdiepingen te gelde te willen maken
door ze (leeg) te verkopen. Hun belangen zijn groot, maar ze hebben daarbij
uw medewerking nodig. U zit derhalve

in een sterke positie. Houdt dit in uw
achterhoofd als u onderhandelingen
aangaat. Mocht u overwegen om wel
naar een andere woning te willen gaan
(wat niet hoeft) regel dan in ieder geval
dat uw eigenaar daarvoor gaat zorgen
en dat er een (verhuiskosten) vergoeding betaald wordt. Verhuizen is duur
en in uw nieuwe woning betaalt u al
snel meer huur. Daarnaast moet u allerlei voorzieningen opnieuw regelen zoals
telefoon internet enzovoorts.
- Mocht er in uw woning verbouwd
gaan worden zet dan alles gedetailleerd
op papier (renovatiecontract): wat er
gaat gebeuren, wanneer er begonnen
wordt en hoelang de verbouwing gaat
duren. Eventueel kunt u een boetebeding afspreken bij overschrijding van de
afgesproken termijnen. Dat wil zeggen
dat u een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld € 100 per dag als de verbouwing
langer duurt dan afgesproken. Uiteraard worden de afspraken door beide
partijen getekend. Dit kan ongemak
voorkomen.
Omdat er zoveel problemen spelen
begint Wijksteunpunt Wonen Groot
Oost met voorlichtingsavonden aan
bewoners van panden waar een splitsingsvergunning is aangevraagd. U kunt
natuurlijk ook gewoon contact met ons
opnemen (0204620330) of langskomen
op onze inloopspreekuren.(maandag
van 19.00 tot 20.00 uur of woensdag
van 9.00 tot 12.00 uur Wijttenbachstraat 34 hs)

Tekst: Jenny Looman
Foto: Karin Stroo

Naam: Yuri en Emmie Tijhof
Wonen: Sanne Sanneshof, IJburg.
Samen met papa Gerrit en mama Lindy.
School: Yuri en Emmie zitten beiden op
de Montessorischool Steigereiland. Emmie zit in groep 2 bij meester Yoeri. De
enige en leukste meester van de school.
Yuri zou deze meester en naamgenoot
ook wel willen. Hij heeft gelukkig zelf
een leuke juf: Sasha.
Emmie vindt op school verschillende
werkjes leuk, maar vooral knutselen en
tekenen. Yuri speelt het liefst met de
magneetbaan. Hij krijgt al serieuze rekenen taallessen maar ‘gelukkig hoef ik niet
echt zo heel erg veel te werken’.
Clubs: Emmie zit op voetbal voor mini’s.
Ze trapt op zondag in de gymzaal aan de
Mattenbiesstraat een balletje, met een
echt meidenteam. Op zondag trainen er
ook verschillende jongensteams in het
zaaltje.

Yuri doet op woensdag in hetzelfde zaaltje
judo. Op vrijdag is het ook, maar dan
gaat Yuri er niet naartoe.
Beiden zitten ze op zwemles in West ‘twee
trams en dan nog een stukje lopen’ en op
maandagmiddag op blokfluitles in het
IJburgcollege.
Buiten spelen: Steppen en fietsen op het
pleintje voor het huis doen ze beiden
graag. Soms gaan ze naar het speeltuintje
vlak bij het winkelcentrum en de school.
Je kunt er lekker klimmen, schommelen
en skateboarden.
Beroepswens:
Yuri: Archeoloog, nee, dokter, nee, uitvinder of…. alle drie
Emmie: Werken bij mama in de apotheek
Favoriete gerechten: Yuri eet het liefst
spaghetti met tomatensaus. Emmie doperwtjes met mais….. ‘en frietjes en pannenkoeken en ijs en lollies en snoepjes
natuurlijk’.. 4

Adverteren?
Dat kan!
Mail met
Neeltje
Wiedemeijer
op mail:
redactie@ijopener.nl
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de keukens van Zeeburg

cultuur

Artimobiel: onvergetelijke evenementen

Vlaamse stoof
Neeltje Wiedemeijer

I

n deze tijd van onzekerheid over het
voortbestaan van Belgie, word ik verliefd
op een Belgisch kookboek.
Een mailtje van Harry van Tienen, jarenlang actief in de redactie van TongTong,
blijkt een internetantiquariaat te hebben
opgericht. Fantastisch. Blij van Harry te
horen, blij dat hij terug is in zijn oude
vak(tevens oude liefde) het boekenvak.
En bij hem tref ik het Belgo kookboek
aan
En ik was verkocht. Nooit eerder heb ik
een echt geestig kookboek gehad.
De auteurs: Denis Blais en Andre Plisnier
hebben zich 15 jaar geleden in een avontuur gestort in Londen. Ze openden een
restaurant omdat ze zeker wisten dat de
Engelsen geen dag langer zonder Vlaamse
frietjes, mosselen en Belgisch bier konden. Ze kregen gelijk. Inmiddels bezitten
de heren drie Belgo’s in Londen.
Ik begon met hun recept voor Vlaamse
Stoof (carbonade flamande), en heerlijk,
heerlijk, heerlijk.
Voor 6 personen gebruiken de heren
1,5 kilo runderlappen in flinke brokken
gesneden en 0,7 liter Liefmans goudenbandbier, twee eetlepels aardnotenolie,

Digitaal
ondertekend
door 2ID
DN: CN = 2ID,
C = NL
Datum:
2007.11.12
22:53:26
+01'00'

25 gram boter, 25 g. bruine suiker, een
eetlepel versgeraspte nootmuskaat. Verder
peper, zout, twee eetlepels tomatenpuree,
125 gram ontpitte, gedroogde pruimen,
0,4 l kalfsbouillon, een kruidenboeketje,
1 â 2 eetlepels Dijonmosterd en twee zure
appelen.
Marineer het vlees drie dagen in 0,5l. van
het bier. Haal het vlees uit de marinade en
bewaar het vocht. Verwarm olie en boter
in een pan met dikke bodem, voeg vlees,
suiker en nootmuskaat toe en schroei het
vlees dicht. Roer regelmatig. Schep het
vlees met een schuimlepel (die wij –spaan
noemen) in een stoofpot en kruid met peper en zout. Meng de bloem met olie en
boter tot ze goed bruin is. Meng met de

RISTORANTE - PIZZERIA

• Elke laatste zaterdag van
de maand live muziek

• Kijk voor info en tijden op onze site

R.J.H. FORTUYNPLEIN 29, BORNEOKADE
1019 WL AMSTERDAM 020 - 419 00 20
AFHALEN MOGELIJK
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tomatenpuree, de pruimen, de kalfsbouillon, het kruidenboeketje en de biermarinade. Breng aan de kook, schuim af en
giet over het vlees. Laat het vlees zachtjes
sudderen tot het gaar is.
Roer de mosterd en het resterend bier
erbij, proef en kruid.
Schil de appelen, snij ze in vieren en
doe ze erbij. Laat nog 5 tot 10 minuten
koken tot ze zacht zijn. Heet opdienen.
Belgo Kookboek, Denis Blais en Andre
Plisnier, Standaardboekhandel, zonder
jaargang. 4
Antiquariaat HopiBukinan
e-mail hopibukinan@hetnet.nl

Als je de naam Stichting Artimobiel op Google intypt, dan
komen er heel wat zaken tevoorschijn waar Artimobiel zich
zoal mee heeft beziggehouden.
Inmiddels bestaat de stichting
vijftien jaar en heeft zoals gezegd
een kleurrijke geschiedenis. De
bus heeft al heel wat kilometertjes achter de rug en wordt volgens Hanneke Vink, de oprichtster van Artimobiel en Geert
Timmerman, de contactpersoon,
te oud om nog grote reizen te
maken. Daarom is besloten ingaande 2008 kleine evenementen
binnen de ring van Amsterdam
te organiseren en te doen.

Tekst en foto’s: Lida Geers

O

p de vraag wat Hanneke en Geert
zoal van plan zijn, blijkt dat er veel nog
niet uitgewerkte ideeën zijn en dat veel
mogelijk is. De bus, volgens Simon Vinkenoog een wonderschone Spaanse bus
uit 1965, ziet er prachtig uit en is van
binnen een soort huiskamer met veel
licht. Zowel Hanneke als Geert zijn reuze
trots op de bus, die zij samen met een
groep vrijwilligers helemaal opgeknapt
hebben. Volgens Geert is hij heel erg
geschikt voor discussies, het zingen van
liederen en het vertellen van verhalen en
voorlezen van gedichten. Simon Vinkenoog zal ook zeker het komend jaar weer
worden uitgenodigd voor een poëzie
workshop, of voor het evenement Soep
en Verhalen wat al eerder een groot succes bleek te zijn. Wel staat vast dat begin
volgend jaar in Amsterdam Noord met
kunstenares Fiona Whelan een kunstproject wordt gedaan met jongeren. Hierbij
bepalen de jongeren wat er wordt gedaan.
De bus fungeert dan als ontmoetingsplek
om ideeën te spuien en tot een geheel
te vormen. Andere plannen voor 2008
zijn het kunstproject ‘Zonder mij uit tot
Huid’ van Liesje Smolders (www.liesjes-

molders.nl) waaraan zal worden meegewerkt en de Literatuurkaravaan Amsterdam Boekenstad 2008 (www.on-file.nl).

aard zeemeerminverhalen. Ondanks dat
de mensen die meegaan elkaar helemaal
niet kennen wordt het toch altijd weer
een bijzondere dag. Met een brede grijns
wordt teruggedacht aan het Oerolfestival, waaraan Artimobiel in 1998
meedeed. De bus was omgetoverd tot een
onderzeeër en de deelnemers maakte met
de bus een tocht naar de bodem van de
oceaan. Dat bleek een enorm evenement
en volgens Geert met een minimum aan
middelen en tijd maar wel met veel enthousiaste vrijwilligers en kunstenaars in
elkaar gezet. Zowel degenen die in de bus
annex onderzeeër zaten, als de toeschouwers die het allemaal gadesloegen vonden
het bijzonder vermakelijk.

Tijdens het interview dat in de bus plaatsvindt poppen er plotseling twee ogen van
een agent op, die stoïcijns de bus staat
te bekeuren. Hij staat namelijk op het
Azartplein, de thuisbasis van Artimobiel,
maar mag er niet staan. Nadat dit netjes
is afgehandeld en de bus verplaatst is,
komen er stapels plakboeken tevoorschijn
en worden alle herinneringen bovengehaald. Buitenlandse reizen, waaronder
een reis naar Kroatië in 2000. Met de bus
is naar Brusovaca gereden, waar deelnemers tijdens hun vakantie hebben geholpen de huizen en de infrastructuur die
tijdens de oorlog verwoest werden weer
op te bouwen en klaar te maken voor de
winter. Dat was volgens Hanneke een
grote reis, maar kleine activiteiten werden
ook gedaan, zoals het Minimaal Mobiel
Museum, georganiseerd door Liesje Smolders. Een museum - maat telefooncel - is
met de bus op 21 plekken in Amsterdam
neergezet. Hierin kregen 21 kunstenaars
de kans gedurende 24 uur hun werk te
exposeren. Ook heel bekend zijn de Mermaid-trips. Een dagtocht van Paradiso
naar Wijk aan Zee en tijdens deze tocht
vertelde een heuse zeemeermin uiter-

Het is de bedoeling dat de komende tijd
weer kleine en bijzondere dingen worden
georganiseerd, waaraan mensen kunnen
meedoen. Alles is mogelijk volgens Hanneke en Geert. Zelfs een eigen plannetje
kan worden uitgewerkt tot een leuke
tocht of evenement. Iedere opdracht is
een uitdaging waar een succes van gemaakt zal worden. Het is de bedoeling
dat alle evenementen die Stichting Artimobiel organiseert op de website
www.artimobiel.nl komen te staan
waarop geïnteresseerden zich kunnen
inschrijven. 4
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Zeeburg Inclusief heeft er Zin in

Brievenbussen

‘Wijken zonder scheidslijnen’,
‘deelname aan de maatschappij
voor iedereen’, ‘gelijke kansen’,
het zijn zo een paar losse termen
waarmee de politiek haar welwillendheid jegens mensen met
een beperking tentoonspreidt.
Tot zover de theorie. De praktijk
is vaak een ander verhaal, want
juist de mensen voor wie bovenstaande dingen eigenlijk bedoeld
zijn, komen er veelal slecht vanaf. Om Zeeburg ook voor deze
mensen toegankelijk en aangenaam te maken is de vereniging
Zeeburg Inclusief (Zin) in het
leven geroepen.
Een gesprek met Koos Varewijck,
bestuurslid van de vereniging
Zin die zich inzet voor een toegankelijk Zeeburg.

Tekst: Neeltje Wiedemeijer
Foto’s: Fred Vermorken

D

e IJopener verspreiden in de Indische Buurt is een leerzame bezigheid.
Het is veel zwaarder dan ik ooit gedacht
had. Zo’n opgeladen fiets door de buurt
duwen alleen al. En dan het geschutter
om ze in de bussen te krijgen. Je komt op
plekken die je niet kende, waarvan je zelfs
niet wist dat ze bestonden! Na een tijdje
ontwikkel je een methode om snel en efficiënt een IJopener op de pakken, dubbel
te vouwen en met het stevigste hoek de
klep open te duwen. Na enige uren blijkt
dat je een uitgebreid essay kunt schrijven
over brievenbussen, hun breedte, hun
plaatsing, het gemak (of juist het tegen
deel daarvan) waarmee je ze open kunt
duwen met een dubbelgevouwen IJopener. Je hebt die met kleppen waarin een
veer zit. Je vingers komen er klem in en
als het effe tegenzit hou je er een kapotte
nagelriem aan over. Er zijn brievenbussen
die zo vol zitten dat zelfs een briefje van
een zich aanprijzend waarzegger er niet
meer bij kan. O ja en dan zijn er natuurlijk ook die brievenbussen met zo’n borstel erachter. Om gek van te worden. En
die waarvoor je een trap van acht tot 20
treden moet beklimmen en weer afdalen.
Maar de meest mesjogge brievenbussen zitten in de Molukkenstraat aan de
oneven zijde ter hoogte van Fook Sing.
Ruwe gleuven in het beton en maar zo’n
12 cm. breed. Martelapparatuur.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar
de bussenblokken die een ferme brede
soepel openende klep hebben met bussen
erachter die diep genoeg zijn om de gevouwen IJopener in een keer toe te laten.
Ze moeten ook op redelijke hoogte zitten, en niet van de bezorger eisen dat die
op de hurken moet dan wel op de tenen
gaan staan. Daar zouden ze nou eens een
dwingend bouwvoorschrift van moeten
maken. 4
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Tekst en foto: Erik Haan

H

sport en -ontspanningsmassage
voetreflexzonemassage
pedicure
manicure

Gentle Hands

massage en voetverzorging

Levantplein 68
1019 MB Amsterdam
tel. 06 18 77 48 40
email: gentle.hands.info@gmail.com

oe zijn jullie begonnen?
Van het begin af aan is het de opzet
geweest om een onafhankelijk adviesorgaan te worden voor het stadsdeel op het
gebied van toegankelijkheid, in eerste
instantie voor mensen met een beperking,
maar ook voor ouderen en chronisch
zieken. Zin, dat staat voor Zeeburg Inclusief, geeft dan ook gevraagd en ongevraagd het stadsdeel advies op het gebied
van wonen, zorg, welzijn, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Dit jaar zijn wij
een officiële vereniging geworden.
Een van de dingen waar jullie je voor inzetten is toegankelijkheid in het algemeen. Wat
bedoelen jullie daarmee?
Toegankelijkheid is dat je overal naar toe
kunt waar je naar toe wilt gaan en alles
kunt doen wat je wilt doen, zonder dat
je daarbij belemmeringen ondervindt. Er
zijn mensen voor wie dit allemaal niet
zo vanzelfsprekend is en daar moet bij
het opzetten van een wijk, van openbare

gebouwen via openbare ruimte tot aan
horecagelegenheden, rekening mee gehouden worden. Zin zet zich hiervoor in
en probeert, zoveel mogelijk in samenwerking met het stadsdeel, om tot oplossingen en verbeteringen te komen.
Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid in
Zeeburg?
We hebben onlangs een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van IJburg.
Het resultaat hiervan is tijdens de Week
van de Toegankelijkheid aan wethouder
Dennis Straat aangeboden. Voor een
nieuwbouwproject dat ‘wijk zonder
scheidslijnen’ hoog in het vaandel heeft
staan zijn de uitkomsten niet onverdeeld
gunstig.
Voor het komende jaar hebben wij een
onderzoek gepland naar de toegankelijkheid van het Java-eiland. Op het Javaeiland zal binnenkort groot onderhoud
gepleegd worden en een goed overzicht
van de knelpunten ten aanzien van de
toegankelijkheid is daarbij onontbeerlijk,
opdat er aan de hand daarvan voorzieningen genomen kunnen worden. Wij gaan
daarom een uitgebreid onderzoek doen
met ervaringsdeskundigen en theoretisch
deskundigen, zodat wij met een goed
rapport kunnen komen dat gebruikt kan
worden als leidraad voor de verbetering
van het gebied.
Jullie zijn dus In het Oostelijk Havengebied
en in IJburg bezig. Hoe staat het met de
Indische Buurt?
De Indische Buurt is natuurlijk een veel
oudere buurt dan de andere twee buurten
van Zeeburg, maar dat wil niet zeggen dat
er niet veel verbeterd kan worden. Onlangs hebben wij een onderzoek gedaan
naar toegankelijkheid van zorgverleners
– denk aan artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apotheken. Daarbij hebben
wij nogal wat gebreken geconstateerd bij

artsen, tandartsen en fysiotherapeuten,
maar ook bij de apotheek in de Molukkenstraat. Die tekortkoming bij de apotheek is inmiddels verholpen! Verder gaan
wij de herprofilering van de Javastraat
nauw in de gaten houden, want hier zal
ongetwijfeld ook het nodige moeten
gebeuren.
Hoe is het met jullie eigen toegankelijkheid
gesteld?
Nou, daar is nog wel het nodige op aan te
merken. Wij zijn al geruime tijd met het
stadsdeel in overleg voor het krijgen van
een eigen ruimte, waar wij mensen kunnen ontvangen en van waaruit wij onze
eigen activiteiten kunnen organiseren.
Ondanks verschillende aanbiedingen is er
nog niet één ruimte naar voren gekomen
die geschikt is voor ons. Je zult begrijpen
dat wij bepaalde eisen aan een ruimte
stellen: er moet een invalidentoilet zijn,
geen onneembare hobbels en dergelijke.
Geen van de ruimtes voldeed aan onze
eisen. Zolang wij geen eigen ruimte hebben, kunnen wij onze activiteiten nog
niet volledig ontplooien, dus wij hopen
dat daar nu snel een oplossing voor komt.
Hoe gaan jullie verder?
Wij gaan in ieder geval bekend worden
in de wijk. Iedere inwoner van Zeeburg
vanaf 16 jaar kan lid worden en actief
mee gaan denken over een betere bereikbaarheid. Op onze site, zeeburginclusief.
web-log.nl, kan je meer informatie vinden. 4
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van Zin,
Marianne Spierings
Baron G.A. Tindalstraat 120,
1019 TX Amsterdam
Tel 4190934
(ma en do van 17.00 tot 18.00 uur)
e-mail: mariannespierings@xs4all.nl
IJopener decmber 2007
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winkels
Kledingatelier Asgül

Gespecialiseerd in kwaliteit

Ruim en licht is het in kledingatelier Asgül. Daardoor valt het
bedrijf me op. Maar de doorslag
om naar binnen te stappen,
geeft het uitgebreide aanbod
aan garen en ritsen, die voorin
de winkel zijn uitgestald. Na het
verdwijnen van twee fourniturenzaken in de directe omgeving
is dit een welkome aanvulling op
het winkelaanbod in de Indische
Buurt.

Beëindiging spreekuren en dienstverlening
Dynamo voor bewoners Zeeburg
Dynamo sluit op 1 januari 2008 haar deuren in Zeeburg. Het stadsdeel Zeeburg heeft besloten de spreekuren en dienstverlening vanaf 2 januari 2008 te
laten uitvoeren door een nieuwe organisatie, Civic Zeeburg. Civic biedt dienstverlening aan op Obiplein 14.
Dienstencentrum Zeeburg sluit op 8 december:
Op 8 december sluiten de spreekuren en dienstverlening aan het Ambonplein
55, waar nu Loket Zorg en Samenleven en de maatschappelijke dienstverlening
zijn gevestigd.
Van 10 december tot 24 december kunnen Zeeburgers terecht bij het Loket in
dienstencentrum Oosterpark, ’s Gravesandeplein 19.
Van 27 december t/m 31 december kunt u daar alleen terecht voor noodgevallen.
Het Multifunctioneel Ouderencentrum (MOC) sluit op 17 december.
Spreekuren voor ouderen in het MOC en het Flevohuis worden dan beëindigd.
Wij danken u voor het vertrouwen,
medewerkers van Loket Zorg en Samenleven Zeeburg, maatschappelijk werk,
schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, ouderenwerk en ouderenadviseurs
van Dynamo
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Tekst en foto’s:
Elly van der Mark

Recep Alkan en zijn broer Ayhan zwaaien
de scepter in het bedrijf in de Javastraat,
vlakbij de hoek met de Sumatrastraat.
Recep heeft het druk, maar kan tussen de
bedrijven door even tijd vinden om over
zijn zaak te vertellen. ‘We hebben de zaak
mijn moeders naam gegeven: Asgül. Zij
stierf toen ik vijf was en wij willen haar
naam in ere houden.’ Ook de kleuren in
de kantine annex kantoor hebben een
speciale betekenis. ‘Geel en blauw zijn de
kleuren van mijn favoriete voetbalclub in
Turkije. Ik ga altijd naar een wedstrijd als
ik daar op vakantie ben.’

Dankzij de verspreiding van folders en
prijslijsten in de buurt, maar ook door
mond tot mond reclame, begon de zaak
steeds beter te lopen. Inmiddels heeft
Asgül twee filialen - het andere is in Amstelveen gevestigd - en binnenkort volgt
een derde filiaal in winkelcentrum IJburg.
In de zaak aan de Javastraat werken vijf
mensen. Vrouw en schoonzus helpen mee
als het druk is.
Hoe het komt dat de zaken zo goed gaan?
Daarover hoeft Recep niet lang na te denken. ‘Kwaliteit. We voeren werk uit voor
zo’n 45 winkels, waarvan er vijftien in de
P.C. Hooftstraat zitten. Broeken en jurken die wij vermaken kosten soms rond
de 2000 euro. Vanzelfsprekend moet je
kwaliteit leveren als je voor zulke klanten
werkt, je kunt je geen foutje veroorloven.
Er is bovendien heel veel concurrentie,
dus je moet je wel onderscheiden om je
klanten te houden.’
In de bedrijfsruimte staat een groot aantal
machines. ‘Voor elke klus hebben we een
gespecialiseerde machine’, vertelt Recep.
‘Er zijn machines voor het verwerken van

leer en tricot, we hebben lockmachines,
een machine om blind te zomen, om
knopen aan te zetten en knoopsgaten te
maken. Alle medewerkers kunnen alle
machines bedienen.
Veel kleding moet korter gemaakt
worden. Of nauwer, als de eigenaar is
afgevallen. Maar ook komt het vaak
voor dat kleding gemoderniseerd wordt,
bijvoorbeeld door het tailleren van jasjes.
Vooral in de winter is er veel werk aan het
repareren van jassen: zakken, manchetten,
ritsen en scheurtjes.
Maar we repareren en vermaken niet alleen, we maken ook gordijnen en vitrage
op maat. Als klanten de stof van hun
keuze brengen, leveren wij de gordijnen
kant-en-klaar af. We hebben trouwens
ook een stomerij. Dat werk besteden we
uit, het is alleen een service voor onze
klanten. De ene dag gebracht, de volgende dag gehaald. Maar het belangrijkste
blijft toch het naaiwerk. Ik ben tenslotte
kleermaker.’ 4
Asgül,
Javastraat 97

Receps vader begon het atelier in 1990.
Dat was een tijd van hard werken, soms
tot middernacht. Recep was dertien toen
hij na schooltijd al meehielp. ‘Het geld
was hard nodig. Het kwam wel voor dat
er een paar etmalen achter elkaar gewerkt
werd. Dat was niet ongebruikelijk in de
jaren tachtig en negentig. Nu wordt er in
principe van acht tot zes gewerkt, maar
daarna is er altijd nog wel wat te doen.
De administratie bijvoorbeeld, daar heb
ik door de drukte overdag nauwelijks tijd
voor.’
IJopener decmber 2007
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bureau Balistraat

De Nederlandse Canonpuzzel

Onderhuur in de Indische Buurt, doe er iets aan!

Tekst: Bureau Balistraat
Foto: Archief IJopener

Onlangs kreeg de politie een melding
binnen over een woning waarvan de deur
open stond. Op dit adres trof de politie
iemand aan die illegaal in Nederland
verbleef en deze woning huurde. Volgens
het bevolkingsregister zou daar echter
een bejaarde vrouw moeten wonen en die
was nergens te bekennen. Uit onderzoek
bleek dat deze mevrouw haar woning al
meer dan 20 jaar onderverhuurde terwijl
zij zelf al die tijd bij haar vriend woonde.
Beiden genoten een AOW-uitkering voor
alleenstaanden en kregen dus meer dan
waar ze recht op hadden. De woning
werd al die tijd verhuurd aan personen
die daar geen recht op hadden. Deze
mevrouw zal het nodige terug moeten
betalen aan de gemeenschap. Deze vorm
van fraude komt vaak voor, meer dan u
denkt! Hierdoor worden woningen aan
het woningbestand onttrokken en vaak
gaat het ook gepaard met andere vormen
van criminaliteit, zoals fraude. Daar hebben wij allemaal last van.
Heeft u informatie over dit soort misstanden, meldt U dit dan bij uw woningbouwvereniging, bij de afdeling Zoeklicht
van de Dienst Wonen van de gemeente
Amsterdam, of bij uw buurtregisseur!

AANDACHTTRAINING AMSTERDAM
innnerlijke rust door aandachttraining.
via Yoga, Meditatie en Psychologische Methoden
8x op dinsdag van 19.30 - 22.00 uur en 1 extra dag.
Start 15 januari.
Informatie: Frans Trepels (docent yoga en meditatie) 020 - 4181081
Horusta Freije (klinisch psycholoog/psychotherapeut) 06-30078426
www.aandachttrainingamsterdam.nl

bea_sengers@hotmail.com

van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur
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IJopener
Cornelis van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Onder de goede inzenders worden twee
geschenkbonnen van € 20,- verloot.
Redactieleden van de IJopener en hun
aanhang zijn uitgesloten van deelname.
Over de uitslag kan niet worden gecor-

Prijswinnaar boekenbon
van de IJopener
julipuzzel is:

M. Verhage Petrie

Veel leesplezier
De Nederlandse Canonpuzzel

De puzzel is gemaakt door Erik Haan
1

2

3

4

5

6

7

12
14
19

Verticaal
1. Engelse monnik, verspreider van het
christendom in de lage landen; 2. Hanzestad; 4. Hollandse kolonie; 5. Eerste
woord van het eerste Nederlandse vers; 6.
Staatsvorm van het 17e eeuwse Nederland;
8. Bijbelse stad; 9. Neon; 10. Vrouw in de
geschiedenis van het Nederlandse kruideniersbedrijf; 11. Stad waar in 1618 een
belangrijke synode gehouden werd; 12. 19e
eeuwse Nederlandse schilder; 15. Voorzetsel; 17. Muzieknoot; 20. Voegwoord; 23.
Gemeentehuis van Maarssen; 24. Spaanse
uitroep; 25. Germaans schriftteken; 27.
Vervoerder; 29. Bloemenhouder;
31. Watervogel; 40. Alcoholische drank;
42. Loflied; 44. Calcium; 47. Slee; 49. Vod;
50. Amsterdamse cartografenfamilie; 52.
Schuifbak; 53. Werk van Erasmus; 54. Kunstuiting; 55. Uitgelezen verscheidenheid; 56.
Snoepgoed; 59. Soort waterkering; 60. Abt,
hoofdpersoon van een reisbeschrijving in
een oud Nederlands stuk; 62. Persoonlijk
voornaamwoord; 64. Zeer goed;
65. Plaats in Overijssel; 68. Rijksuniversiteit; 69. 18e eeuws Fries astronoom; 73.
Krachtig;
75. Inrichtingsassistent; 76. Stadswater;
78. Anno aetatis; 79. Monnikskleed; 81.
Van geringe dichtheid; 84. Voorzetsel; 85.
Volksvoedsel; 87. Verlaagde noot; 90. Soort
boom; 91. Plaats op Kreta;
92. En (Latijn); 93. Bepaalde bewerking van
planten, struiken, bomen; 94. Inzake; 95.
Uitgesloten aansprakelijkheid; 96. Wintersterrenbeeld; 98. Snijwerktuig; 99. Europese
rivier; 100. Muziekteken;
101. Internet Protocol; 102. Voorzetsel; 104.
Vruchtennat; 106. Ontkenning; 107. Cerium;
109. Voorzetsel; 111. Heilig; 112. Deel van
de bijbel

U kunt de oplossing van de puzzel mailen naar puzzel@ijopener.nl of sturen
naar:

Toelichting
Dit keer heeft de puzzel als thema ‘De
Nederlandse Canon’: een aantal dingen
uit de veelbesproken Canon van de Nederlandse geschiedenis staat centraal in
de omschrijvingen. Een zoektocht op het
internet kan goede diensten bewijzen,
wanneer er dingen zijn die u onverhoopt
vergeten bent in de loop der jaren, omdat
u nu eenmaal hoogstwaarschijnlijk niet
dagelijks geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld de biograaf van keizer Karel de
Grote. Maar er is ook niet uit te sluiten
dat u altijd uw ogen en oren goed de kost
gegeven hebt op school en een geheugen
als een olifant heeft. Dan is deze puzzel
zeker een makkie voor u. In ieder geval,
als gebruikelijk is de zin die u in de onderste vakjes in moet vullen de uitkomst
en de oplossing. U kunt de oplossing
mailen naar puzzel@ijopener.nl
Veel puzzelplezier.
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Horizontaal
1. Germaanse god; 3. Biograaf van Karel
de Grote; 7. Prehistorisch bouwwerk; 13.
Muzieknoot; 14. Staatkundige eenheid; 16.
Nachtspiegel; 18. Pont; 19. Grondsoort; 21.
Nederlands Architectuur Instituut; 22. Zat;
23. Plaats in Overijssel; 26. Honkbalterm;
28. Eerste vrouw; 30. Soort papegaai; 32.
Duits kerkhervormer; 33. Geslachtsziekte;
34. Vrouwennaam; 35. Stad met oudste
universiteit van de Lage Landen; 36. Deel
van een mast; 37. Slot; 38. 17e eeuwse
Nederlands handelsverbond; 39. 15e/16e
eeuws Nederlands componist; 41. Schriftelijke overhoring; 43. Plaats in Gelderland;
45. Lidwoord; 46. Romeinse Rijk; 48. Knoeidoekje; 51. Waterverdedigingswerken; 57.
Tegenover; 58. Groet aan de lezer; 61. Radium; 62. 16e eeuws Vlaams cartograaf; 63.
Europees vorstenhuis; 66. Vogelproduct; 67.
Europese Unie; 68. Muzieknoot; 70. Persoonlijk voornaamwoord; 71. Ondernemingsraad;
72. Verlaagde noot; 74. Vers van de pers;
76. Grafische gebruikersinterface;
77. Rivier in Duitsland; 80. Waterstroming;
82. Titel; 83. Resultaat van de synode van
de stad van 11 verticaal; 86. Voornaam van
eerste Nederlandse vrouwelijke student; 88.
Mannennaam; 89. Bijwoord; 90. Boom; 92.
Schijngestalte van de maan; 94. Romeinse
godin; 97. 17e eeuws Nederlands rechtsgeleerde; 100. 17e eeuws Nederlands filosoof;
103. De dato; 104. Selenium; 105. Kinderspeelgoed; 106. Nikkel; 108. Wat beschikt is;
110. Voegwoord; 113. Zendgemachtigde;
114. Polder, nu werelderfgoed; 115. 18e
eeuwse groep burgers met veel kritiek jegens de stadhouder
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De straat en zijn verhaal

S P R E E K U R E N I N D E B U U RT
ADVOCATEN VAN DOORN,
BREUKELAAR EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag van 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44
MOC
Indische Buurt
Geopend ma-vrij 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag gesloten.
Zondag geopend 12.00-17.00 uur.
Tel: 561 20 60

HORECA OVERLAST

Jeugdgezondheidszorg,
Palembangstraat 52.
Op afspraak.
Tel: 555 58 55

Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN
Zorg en overlast.
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag van
9.30 - 12.30 uur. Daarbuiten
antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld als u inspreekt.
Bezoekadres :
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5.
Tel: 567 06 61

OPBOUWWERK ZEEBURG
Wijkcentrum Indische Buurt
Obiplein 16
1019 RB Amsterdam
Geopend ma-vr van 09.00-17.00 uur
Tel: 665 78 01

DYNAMO / loket zorg en samenleving

VONK

De Burenhulpdienst is bereikbaar
onder het adres en telefoonnummer
van het MOC zoals hierbovenvermeld.
Variabele openingstijden.

Dienstencentrum Zeeburg:
Ambonplein 55.
Inloopspreekuur: Maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch spreekuur: Maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 16.00
uur
Tel: 462 03 99.

Vrouwen werk- en scholingscentrum
Gerardus Majellakerk
Ambonplein 63
1094 PW Amsterdam
Tel: 663 73 52
info@vonkzeeburg.nl

DE KOEMPOELAN
Makassarstraat 151,
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar van
8.30 - 16.00 uur.
Voor de cliënten van de jeugdgezondheidszorg van nul tot vier jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak.
Tel: 665 26 81.

POLITIE
Wijkteam Balistraat
Bezoekadres: Balistraat 104

CHEMISCH AFVAL

Spoedeisende zaken Tel 112
(gebruikt u dit nummer uitsluitend in
noodgevallen, misbruik wordt gestraft)

Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

Niet-spoedeisende zaken: 0900 8844
Meld misdaad Anoniem: 0800 7000
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Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

Wijkcentrum Havens Oost
MFC. de Balk
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Geopend ma-vr 10.00-15.00 uur
Tel: 435 22 98

BURENHULPDIENST

GEZONDHEIDSCENTRA
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GGD

De Daguerrestraat

STADSDEELKANTOOR
Openingstijden Publiekscentrum
Maandag van 13.00 - 19.00 uur
(Burgerlijke stand tot 15.30 uur)
Dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 15.30 uur
Bezoek adres: Cruquiusweg 5
Postadres: Postbus 380,
1000 AJ Amsterdam
Bestuurssecretariaat Tel: 608 07 25
Gratis informatienummer :
Tel: 0800 933 28 74
Algemeen: Tel: 608 07 11

O

p IJburg kunnen we tussen de straten die allemaal zijn vernoemd naar fotografen, filmers en anderen die iets te maken hebben met de wereld van de camera
de Daguerrestraat vinden. Het is eigenlijk
de belangrijkste straat als we tenminste
kijken naar de personen waarnaar de straten zijn vernoemd.
Louis Jacques Mandé Daguerre werd
geboren in 1789 in de buurt van Parijs.
Hij werd aanvankelijk kunstschilder
maar raakte geboeid door de beelden van
de camera obscura, een kijkdoos die in
zijn tijd populair was. Hij probeerde een
methode te vinden om de beelden in die

kijkdoos vast te leggen voor later. Hij was
niet de enige die dat probeerde en ook
niet de eerste die dat lukte. In 1826 had
zijn landgenoot Nicéphore Niépce als
eerste succes hiermee. Daguerre ging samenwerken met deze Niépce en het lukte
Daguerre in 1835 op een zilveren plaat
een afbeelding vast te leggen die niet met
de tijd vervaagde. De producten van zijn
camera werden Daguerrotypes genoemd.
Het onderwerp dat werd gefografeerd
verscheen direct positief op de gevoelige
plaat. Tot op de dag van vandaag zijn
sommige van deze vroege foto’s in goede
staat bewaard gebleven. Het is niet over-

dreven te zeggen dat mede dank zij het
pionierswerk van Daguerre en Niépce de
fotografie en film zich konden ontwikkelen tot wat ze nu zijn.
Het lukte de twee uitvinders aanvankelijk niet het patent dat ze kregen op
hun methode te gelde te maken en ze
verkochten het in 1839 aan de Franse
regering. Daguerre werd later in Frankrijk
onderscheiden voor zijn bijzondere verdiensten en we kunnen daarom zijn naam
terugvinden op de Eiffeltoren. Hij stierf
in 1851. 4
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