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k weet nog precies het moment dat ik 
wilde gaan fietsen. We keken naar een 
wedstrijd, ik weet zelfs het landschap 

nog. Toen zei ik tegen mijn vader dat het 
me ook wel leuk leek om aan wedstrijden 
mee te doen, andere mensen te ontmoeten 
en in andere steden en landen te fietsen en 
prijzen te winnen.’
Vader Harm: ‘Wij wilden eigenlijk dat 
Beeke atletiek ging doen omdat dat als sport 
veelzijdiger is dan wielrennen. Maar Beeke 
vond daar niets aan en smeekte of ze op de 
fiets mocht.’
Dat was toen ze zeven jaar was. Een jaar 
later werd ze derde op het Nederlands Kam-
pioenschap voor jeugdcategorie 1. Nu, vier 
jaar later, zit ze niet meer in de top van het 
nationale klassement. Er is meer concurren-
tie én andere meiden gaan sneller vooruit 
doordat ze het hele jaar dezelfde sport beoe-
fenen: ‘s zomers wielrennen en ‘s winters 
veldrijden. Beeke niet, zij vindt het leuk om 
‘s winters te schaatsen en ook daar serieus 
in te trainen. Binnenkort stapt ze wel weer 
op de fiets, maar misschien is dit het laatste 
seizoen dat ze rijdt en gaat ze vanaf volgend 
jaar alleen nog schaatsen.

Winnen en vallen
Ze lijkt een soort haat-liefde relatie met 
de fiets te hebben. Haar ogen gaan stralen 
als ze foto’s laat zien. Van plekken waar ze 

is geweest, helden die ze heeft ontmoet 
en vriendinnen in de sport. En natuur-
lijk van de vele wedstrijden die ze heeft 
gereden, vooral als ze er met een beker of 
een medaille op staat. Hoe hoger op het 
podium, hoe groter haar glimlach. Vol vuur 
vertelt ze over de techniek van het rijden, 
een zesdaagse koers, gezien worden, snel 
manoeuvreren in het verkeer.

Maar er is ook een keerzijde. Als je valt met 
de fiets, val je hard. Dat doet pijn, soms veel 
pijn, en het kost een tijd voor je weer voluit 
durft te gaan.
‘Ik ben al drie keer op mijn hoofd gevallen, 
drie keer een hersenschudding. Dat is hele-
maal niet fijn. De eerste keer reed ik met 
53 km per uur bergafwaarts toen mijn fiets 
ging shimmyen. Dat is dat ‘ie heel hard gaat 
zwabberen zonder dat je er iets aan kunt 
doen. Toen ben ik heel hard gevallen en had 
ik blauwe plekken op allebei mijn heupen 
en een hersenschudding.’
Ze laat me het shirt zien dat ze die dag aan 
had, een mooi bolletjesshirt met een hand-
tekening van Steven Rooks, en de beer die ze 
van de Franse pompiers kreeg in de ambu-
lance. Die is haar dierbaar. ‘Ik ga nu steeds 
remmen. Daardoor ga ik minder hard.’

Wielerrondes in de buurt
Harm: ‘Wist je dat er vroeger hier in de 

buurt (Java- en KNSM-eiland, red.) ook 
een wielerwedstrijd was? Dan werden de 
kieren tussen de rails en de straat dichtge-
legd met hout en ging het heel hard over 
de kasseien. Je had ook de Ronde van de 
Indische Buurt.’ Beeke’s ogen lichten weer 
op. ‘Was ik toen maar geboren!’

En het schaatsen? Binnenkort zijn er club-
kampioenschappen, dan wil ze haar per-
soonlijk record verbeteren. Ze wil blijven 
trainen en heel goed worden. Bij de beste 
van de wereld horen, daar gaat het om. Als 
dat niet lukt, wil ze wel iets anders in de 
sport doen, trainer, of iets met sport en die-
ren, haar andere grote liefde. t

Als ik echt goed wil worden moet ik kiezen

tekst: Natanja den Boeft

Beeke van Wingaarden fietst. 

Hard! ‘s Zomers fietst ze een 

paar avonden per week over 

de Levantkade op haar mooie 

racefiets. Nu, in de winter, 

komt ze langs op haar moun-

tainbike met een rugzak 

met schaatsen. Wat is haar 

verhaal? Heeft ze dromen? Is 

sport haar levensdoel? Is ze 

een toekomstig wereldkam-

pioen?

Beeke van Wingaarden (helemaal rechts) aan de start van de wedstrijd

Beeke van Wingaarden
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arlies van Doornik vond de ultieme 
plek voor haar werkruimte op het 
Javaplein. Een bijzondere winkel 

op een bijzondere plek. In eerste instantie 
lijkt Hip Hip Hip een winkel waar veel 
gehaakte en gebreide kinderkleertjes en 
bijzondere slabbetjes worden verkocht. Als 
je echter eens goed binnen rondkijkt ont-
dek je dat er toch wel meer aan de hand is. 
Marlies van Doornik, sinds twee maanden 
de trotse eigenaar van de winkel, vertelt hoe 
het allemaal zo gekomen is. 
Omdat er in Oost behoorlijk wat winkels 
leegstaan, besloot zij de sprong in het diepe 
te wagen. Naast haar webwinkel begon ze 
een echte winkel: een pop-up store, die 
gebruikmaakt van lege ruimtes in de stad. 
Het pand op het Javaplein sprak haar 
wel aan. Ze ging in onderhandeling met 
wooncorporatie Alliantie, eigenaar van het 
pand. Marlies mag de winkel huren met 
de afspraak dat het mogelijk niet blijvend 
is en zij op een bepaald moment een ander 
onderkomen zal moeten zoeken. Dat zou 
op korte termijn kunnen zijn, maar voor 
hetzelfde geld duurt het nog jaren. Marlies 
is in ieder geval vast besloten, als ze uit dit 
mooie pand zou moeten vertrekken, weer 
in Oost een ander onderkomen te zoeken 
voor. Zij heeft dus duidelijk de smaak van 
een eigen winkel te pakken.

Samengaan van activiteiten 
Het pand Hip Hip Hip heeft verscheidene 
functies. Allereerst is het een winkel waar 
kleding en speelgoed verkocht worden voor 
baby’s en kleine kinderen. Ook voor vrou-
wen zijn er grappige handgehaakte dingen 
en sieraden te koop. Daarnaast ontwerpt zij 
ook mooie, robuuste meubelen gemaakt van 
steigerhout. Een aantal meubelen staat in de 
winkel, maar het is ook mogelijk om samen 
met Marlies bij je thuis te brainstormen 
over wat voor kast of tafel er gemaakt moet 
worden. Marlies werkt onder haar eigen 
merk Woele en verkoopt bijzondere slab-
betjes, babyjasjes en -truitjes en jaren zestig 
schortjes voor volwassenen. In het atelier is 
de ruimte royaal genoeg voor workshops 
en creatieve kinderfeestjes. Samen met 
vriendinnen organiseert zij workshops, die 
steeds wisselend van aard zijn. Zij variëren 
van: haken met restanten uit de textielin-
dustrie waarmee je in een paar uur een tas 
kunt haken, breien voor beginners, haken 
van knuffels, het maken van een eigen par-
fum, leren decoreren van taarten, mozaïe-
ken, spinnen en het organiseren van feestjes 
voor kinderen. De slabbetjes die onder haar 
merknaam verkocht worden, zijn bepaald 
niet alledaags. Met ouderwetse stofjes en 
daarbij passende bandjes, wordt iets simpels 
omgetoverd tot iets hips. De bijzondere stof-

fen worden vaak in Amerika gekocht, maar 
er zijn ook mensen die thuis nog gewoon 
jaren zeventig stofjes hebben liggen en ze 
aan Marlies geven. 

Niet alles zelfgemaakt
De leukste dingen die ze verkoopt, vindt 
Marlies de pittenzakjes. Makkelijk han-
teerbare vilten zakjes met pitten erin, waar-
mee baby’s heel graag spelen en knuffelen. 
Marlies heeft in de kinderopvang gewerkt 
en weet wat kinderen leuk vinden om mee 
te spelen. Dat is volgens haar toch wel het 
simpele en eenvoudige ouderwetse speel-
goed, waarvan zij ook erg gecharmeerd is. 
Omdat de winkel zo divers is, zijn er ook 
mensen die hun creativiteit komen aanbie-
den en dingen die ze gemaakt hebben willen 
verkopen via de winkel. Als het binnen het 
assortiment van de winkel valt, is het voor 
Marlies geen probleem het onder consig-
natie te verkopen. Datzelfde geldt voor de 
workshops. Als er iemand met een leuk idee 
voor een workshop binnenkomt, is Marlies 
daar vaak wel voor te vinden. Haar wens is 
iedere maand een aantal nieuwe workshops 
te organiseren. Dus: goede ideeën zijn altijd 
welkom. t

Javaplein 29-31, wp-zo 12.00 tot 18.00 u 
www.hiphiphip.nl

Hip Hip Hip is behoorlijk hip

tekst en foto: Lida Geers

‘Op zich is thuis werken niet ver-

velend. Maar soms bekroop me de 

gedachte: ik wil een werkruimte 

waar ik kan verkopen en workshops 

organiseren.’ 

en ingewijde buurtbewoner tipte 
de redactie over de in meer dan één 
opzicht bijzonder warme buurtsauna 

in het pand aan de Halmaheirastraat. Sinds 
oktober 2010 zwaait een jonge eigenaresse 
de scepter. Als ode aan het uit 1926 stam-
mende bijgebouw van de Gerardus Majel-
lakerk doopte zij de nieuwe cityspa om tot 
Wellness 1926.
Bij binnenkomst springt een rij antieke 
tegels met kinderillustraties meteen in het 
oog. Eigenaresse Samira legt uit dat het 
gebouw vroeger een kleuterschool was 
en nu een rijksmonument is. Ze heeft 
architectonische vormgeving gestudeerd 
en rolde bij toeval in de saunawereld. Als 
bijbaan werkte ze parttime voor de vorige 
eigenaar en zag de zaken bergafwaarts gaan. 
Vol ideeën voor de zaak en liefde voor het 
pand en haar vaste clientèle, besloot ze 
spontaan om de zaak over te nemen en 
haar visie te verwezenlijken.

Vol trots laat Samira het bargedeelte zien. 
De vloeren blinken en het ruikt naar sop. 
Ze is net klaar met dweilen. Samira blijkt 
een echte duizendpoot: in een wip serveert 
ze een pot verse muntthee met dadels, 
beantwoordt mijn vragen en instrueert 
tegelijkertijd de net begonnen stagiair.

Het concept van de sauna is deels gelijk 
gebleven. De laagdrempeligheid mocht 
niet verloren gaan. Quick wellness voor 
een schappelijke prijs is het uitgangspunt. 
Overdag even naar binnen lopen, je onder-

Quick verkwikken

tekst en foto: Simone Slotboom dompelen in een oase van rust en daarna 
helemaal opgeladen je bezigheden weer 
oppakken. Kort maar krachtig. Daarnaast 
is ook de traditionele saunabezoeker die 
onbeperkt wil genieten nog altijd van harte 
welkom.

Soep en shake
Gastvrijheid en een huiselijk gevoel zijn 
speerpunten die Samira strak doorvoert. 
Haar gasten kunnen vrijuit zeep en watten-
staafjes pakken, krijgen zelfgemaakte body-
scrub en worden uitgenodigd te doen waar 
ze zin in hebben. Slapen op een heerlijk 
ligbed of schommelen in een hangstoel met 
een uitgebalanceerde, versgemaakte shake. 
Met bijvoorbeeld honing voor meer ener-
gie, banaan en dadel voor een boost ijzer of 
citroenmunt als reinigende dorstlesser. Eén 
van de boeken of tijdschriften lezen uit 
de goedgesorteerde en strak gerangschikte 
boekenkast of genieten van een gerecht 
van de kaart. Aanrader is de huisgemaakte 
Harira, een Marokkaanse gebonden soep 
van linzen, kikkererwten en tomaten. Ook 
weer geserveerd met de heerlijke dadels.

Op de benedenverdieping bevinden 
zich het bargedeelte, de kleedruimte en 
de saunaruimte. Vanuit de bar gaat een 
wenteltrap omhoog naar de huiselijk inge-
richte rustruimte. Zowel in het bar- als het 
rustdeel kan besteld worden van de kleine 
kaart met health food. Samira’s motto is 
‘simpel maar goed’ en dat zien we overal 
terug, ook op de kaart. 

Huislijke eenvoud
Het back to basic principe van Wellness 
1926 komt goed tot uiting in het sauna-

gedeelte. De warme doucheruimte is 
schoon en royaal. Het dompelbad is onver-
wacht groot. Koud douchen kan in één van 
de twee cabines met jet-straal of simpelweg 
onder de slang. Afkoelen kan ook buiten 
op de binnenplaats, een juweeltje door de 
prachtige locatie aan de voet van de kerk 
en een uitkomst voor wie even een sigaret 
wil roken. Bij mooi weer kunnen gasten 
relaxen op de ligbedden. 
De sfeer binnen is gezellig, mede door 
het gebruik van mozaïektegels, strategisch 
geplaatste, antiek ogende kastjes en leuke 
accessoires in frisse kleuren. Rustieke hou-
ten tobbes die je zelf bij de kraan kunt vul-
len, dienen als voetbad. Bezoekers kunnen 
kiezen uit een moderne infraroodsauna, 
een stoombad of een traditionele sauna. De 
laatste is ruim en heeft verassend genoeg 
een groot raam met uniek uitzicht op de 
Majellakerk. Navraag bij Samira leert dat 
het raam eenzijdig zicht heeft en je dus niet 
van buiten naar binnen kunt kijken.

Bij het volledige spa-aanbod van Wellness 
1926 horen ook masseurs, zonnestudio en 
een schoonheidsspecialiste die eveneens 
volgens het quick concept werkt en een 
facial in een half uur aanbiedt. Daarnaast 
kun je gezichtshaar met draad laten epi-
leren en elk denkbaar lichaamdeel laten 
waxen. Nieuw in het aanbod is een com-
binatie van yoga en sauna voor een nog 
intensere vorm van ontspanning.
Of je nu kiest voor een dagvullend pro-
gramma of één van de quickies, je komt 
herboren en zonder stress weer naar buiten. 
Eén waarschuwing nog: niet verder vertel-
len, het is geheim. t

Wellness 1926, Halmaheirastraat 28 
tel. 774 91 80, info@welness1926.nl
www.wellness1926.nl

Verscholen achter de drukke Molukkenstraat, op een stil plein, 

staat een uniek gebouw met een goed bewaard geheim.

E

M

volg ons op
@haardokter

Sauna Wellness 1926

Vroegere kleuterschool, nu rijksmonument

Marlies van Doornik verwelkomt niet alleen klanten, maar ook hun ideeën
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column

tekst en illustratie: René Arnoldi

ijf jaar geleden verscheen de eerste 
IJopener. We vieren dus ons lus-
trum en dat is een felicitatie waard! 

De IJopener heeft twee hoofddoelstel-
lingen: de vrijwillige redacteuren van de 
straat houden door ze in de nazit van de 
redactievergadering te trakteren op wijn, 
bier en knabbelnootjes en voor de lezer 
bruggenbouwer zijn en die te informeren 
over de ontwikkelingen in de buurt. Met 
betrekking tot dat laatste is ons lustrum 
een mooie gelegenheid om eens te kijken 
wat er van de onderwerpen die in het eer-
ste nummer belicht werden, terecht geko-
men is.

In de eerste colofon staan heel andere 
redactieleden dan nu. De meeste redactie-
leden van toen kan ik me niet eens meer 
herinneren. De antiekzaak op het Zeebur-
gerpad is verdwenen. Er hangt al twee jaar 
een papier met ‘BEDREIFSRUIMTE TE HOER’ 
voor het raam. Er zijn meer hangjongeren 
bijgekomen, doordat het jongerenwerk 
niet op een hoger plan is getild. StadsSpe-
len is na de pilot nooit meer in Zeeburg 
geweest: hoe is het met ze? En Studio K 
staat er intussen en is het bruisende hart 
van de Indische Buurt. Behalve dat laatste 
is er dus sprake van achteruitgang.

Maar er zijn nog veel meer dingen uit het 
eerste nummer gelijk gebleven. Traject-

Achteruitgang

begeleiding en flexwerken zijn nog steeds 
vage begrippen. Het welzijnswerk is nog 
altijd onder niveau. De Voedselbank tiert 
nog immer welig. Het water in ons stads-
deel is nog steeds het schoonst van Amster-
dam. Huren is nog altijd onbetaalbaar. Er 
zijn nog immer te veel bomen in Zeeburg. 
Het aantal ateliers in Zeeburg is nog steeds 
te hoog, ondanks dat het nieuwe kabinet 
een hekel aan kunst heeft. De Nesciobrug 
heeft het nog altijd niet begeven. De ste-
delijke vernieuwing in de Indische Buurt 
is nog immer niet af. Er is nog steeds een 
scholingsprogramma alleen voor vrouwen 
en de banketbakker in de Javastraat is er 
nog altijd Zelfs de tekening onder mijn 
column is dezelfde als die in het eerste 
nummer.

De volgende onderwerpen kwamen niet 
in het eerste nummer voor, maar speelden 
wél en zijn nog steeds niet gerealiseerd: 
Fountainhead, de volgende fase IJburg, de 
nieuwe Febo op het Zeeburgerpad en ga zo 
maar door.

Stilstand is achteruitgang, zéker omdat er 
ook sprake van achteruitgang is. Verande-
ringen zijn noodzakelijk om onze status 
als toonaangevend stadsdeel in stand te 
houden. Hier ligt een schone taak voor ons 
allen, maar vooral van het stadsdeelbestuur 
Zeeburg... eh... Oost. t

V

en term als kick fun moet ik anders 
begrijpen: het is een ladysport. De 
meeste deelnemers zijn allochtone 

vrouwen, die niet gewend zijn om gemengd 
te sporten, vertelt Patrick Verdoorn glim-
lachend. In samenspraak met het bureau 
Sport van het Stadsdeel heeft hij dit pro-
gramma opgezet om die vrouwen in bewe-
ging te krijgen. Het is de bedoeling dat ze na 
verloop van tijd zelfstandig aan een van de 
andere fitnessactiviteiten gaan deelnemen.
Oud-marinier Patrick Verdoorn (35) is 
gegrepen door zowel de sport als door soci-
ale betrokkenheid. Hij zegt: ‘Ik had twee 
dromen. Ik wilde kikvorsman worden en 
ik wilde een eigen sportschool, die iets zou 
betekenen voor de buurt.’ Op zijn zeven-
tiende werd hij beroepsmilitair bij het korps 
mariniers. Hij zou er dertien jaar blijven en 
was onder meer betrokken bij activiteiten 
van de Special Forces. Hij wil daarover niet 
veel vertellen. Bij het korps Mariniers kreeg 
hij zijn gedroomde opleiding tot kikvors-
man. ‘Mijn voorliefde voor de sport heb ik 
bij dat korps uiteraard ruim kunnen uitle-
ven. Dat werk eist dat je in topconditie bent 
en dat betekent natuurlijk dat fysieke activi-
teiten een hoge prioriteit hebben.’
In 2006 was zijn laatste missie, daarna ves-
tigde de geboren Rotterdammer zich in 
Amsterdam, op IJburg. Daar realiseerde hij 
zijn tweede droom: een eigen sportschool.

Kinderen
Patrick: ‘Sport vult mijn leven, vanaf jongsaf 
heb ik er altijd veel aan gedaan, vooral aan 
vechtsporten, maar ook aan bijvoorbeeld 
rugby. Via een sportschool kun je niet alleen 
je voorliefde voor de sport uitleven, maar 
ook iets voor andere mensen betekenen. Ik 
ben op IJburg begonnen omdat daar vraag 
was naar activiteiten voor kinderen!’
Life & Kicking behoort nu tot de grote 

sportscholen van Amsterdam. Patrick is klei-
ner begonnen, maar toen er vraag ontstond 
naar meer activiteiten voor de vele kinderen 
op IJburg, breidde hij zijn sportschool uit 
tot de huidige forse omgang van 2300 m2. 
Het complex tussen de Eva Besnyöstraat 
en de jachthaven omvat nu niet alleen de 
fitnesszaal met allerlei sporttoestellen, maar 
ook aparte zalen voor onder meer boksen en 
andere vechtsporten, voor groepslessen zoals 
yoga, voor dans en voor de kinderopvang. 
Patrick vertelt: ‘Life & Kicking heeft vier 
groepen activiteiten: de klassieke fitness, die 
ruim tweeduizend leden heeft getrokken; 
de kinderactiviteiten, vooral streetdance, 
drama en ballet; de budosporten zoals kick 
boxing en judo, en de naschoolse opvang. 
Een groot deel daarvan heb ik uitbesteed 
aan sportverenigingen of aparte stichtin-
gen. De kinderopvang wordt bijvoorbeeld 
verzorgd door UnikidZ, de vechtsporten 
door de judovereniging.’ Hij vergelijkt het 
met de Bijenkorf: veel kleine shops in een 
grote shop.
Die vechtsporten bezorgen Life & Kicking 
soms een macho-imago, erkent Patrick Ver-
doorn, maar hij blijft benadrukken dat dit 
ten onrechte is. Boksen heeft volgens hem 
vooral een slechte naam gekregen door de 
gala’s, maar hij noemt het een mooie sport 
en zeker niet alleen iets voor mannen. ‘Op 
onze kick funlessen vind je vooral vrou-
wen. Wat doen die tijdens die lessen? Op 
een muziekritme slaan die tegen zware leren 
zakken en dat is erg goed voor hun condi-
tie.’
Veel deelnemers, een grote sportschool: een 
succesvolle onderneming! Dat beeld moet 
je volgens Patrick Verdoorn nuanceren. Hij 
zegt: ‘Het is zweten om het hoofd boven 
water te houden. De huren op IJburg zijn 
zeer hoog en ik heb twintig mensen op de 
loonlijst en nog eens twintig in dienst als 
freelancer. Het blijft spannend of we het 
redden.’ Volgens hem geldt dat voor veel 
bedrijven op IJburg, voor diverse onder-
nemingen zal het de komende tijd erop of 
eronder worden. Als belangrijkste oorzaak 

noemt hij niet de tegenvallende groei van 
het aantal inwoners, maar de extreem hoge 
huurprijzen. 
Het zit hem ook wel dwars dat veel mensen 
hem een ‘snelle, succesvolle commerciële 
jongen’ noemen; hij doet dit werk vooral 
graag omdat hij daardoor iets kan betekenen 
voor andere mensen, zegt hij met nadruk. 
Andere ondernemers op IJburg bevestigen 
dat en betitelen hem als een ‘sociaal onder-
nemer.’

Sociaal
Als voorbeeld van het sociale gezicht van 
Life & Kicking noemt Patrick Verdoorn 
graag zijn stichting Care 4 Society. Hij zegt: 
‘Die heb ik in 2007 opgericht, in samen-
spraak met het projectbureau en met CIVIC, 
om een vangnet te creëren voor jongeren die 
tussen wal en schip dreigen te vallen. Jon-
gens en meiden die niet meer naar school 
gaan en die ook niet worden opgevangen 
door de officiële instanties. In dat kader 
hebben we bijvoorbeeld het nieuwe Johan 
Cruyf Court geadopteerd. Wij doen daar 
het sociaal beheer.’
Wat is dat: sociaal beheer? ’Als je een derge-
lijk trapveldje aan de straat laat, dan zullen 
bepaalde groepen, bijvoorbeeld hangjon-
geren, het overnemen. Die spelen er dan 
de baas, die bepalen wie er mag voetballen 
en wie niet. Maar elk kind heeft recht op 
speelmomenten, ook dat verlegen vierjarige 
jongentje. Regelmatig zijn daarom trainers 
van ons op dat veldje die ervoor zorgen dat 
iedereen een kans krijgt om een balletje te 
trappen. Dat noemen we sociaal beheer.’ 
Hij noemt veel samenwerkingen: met het 
Stadsdeel, het projectbureau, met CIVIC, 
met sportverenigingen. Geeft dat nooit 
spanningen? Iedereen wil toch met de eer 
gaan strijken als iets een succes blijkt te zijn? 
Daarover is Patrick erg kort. Hij zegt: ‘Ik 
heb al meer dan voldoende medailles in de 
kast liggen. Als CIVIC met de eer willen gaan 
strijken, vind ik dat best. Het gaat mij om 
het resultaat. Ja, we zitten wel eens in elkaars 
vaarwater, maar via goed overleg komen we 

er tot nu toe altijd uit. We werken trou-
wens ook samen met diverse scholen. Op 
het IJburgcollege geeft ik bijvoorbeeld een 
cursus fitness assistent.’
Een grote sportschool, allerlei samenwer-
kingsverbanden, zelf les geven. Waar haalt 
hij de tijd vandaan? Hoeveel werkt hij en 
heeft hij nog wel tijd voor een eigen leven?
Patrick: ‘Ik werk inderdaad veel: 80 tot 100 
uur per week is geen uitzondering, maar 
ik ben erg gezond en mijn vrouw begrijpt 
mijn passie voor de sport. Ik doe dit al drie 
jaar en het gaat nog steeds goed. Sinds kort 
heb ik echter een zoontje en nu zal ik toch 
iets anders met mijn tijd moeten omgaan. 
Weet ik. Maar als zich een kans voordoet, 
kan ik het toch niet laten. CIVIC wilde een 
kerstdiner organiseren op IJburg en zocht 
daarvoor een ruimte: dan doen wij mee. 
En als de salsavereniging op zondagmiddag 
lessen geeft op mijn sportschool, dan ga ik 
toch even kijken. Blije mensen geven mij de 
meeste genoegdoening. Ik voel het dan ook 
als een schop tegen mijn schenen als men-
sen mij als een kapitalist, een commerciële 
jongen betitelen. Ik heb een bedrijf en moet 
dus inderdaad zakelijk zijn, maar het wer-
ken met bijvoorbeeld gehandicapten is toch 
wat me op de been houdt.’

Tijdgebrek
Culturele organisaties op IJburg klagen er 
wel eens over dat de IJburger te weinig tijd 
heeft voor allerlei activiteiten. Het zijn vaak 
tweeverdieners met kinderen. Die mensen 
gaan ‘s avonds niet meer de deur uit.
Patrick: ‘Dat klopt maar gedeeltelijk. We 
hebben op zondag vaak meer dan driehon-
derd mensen in huis. Maar je hebt gelijk: de 
IJburger heeft het druk. We hebben daarom 
sinds kort een nieuwe activiteit: personal 
training. Mensen kunnen persoonlijke 
begeleiding krijgen om terug te keren naar 
zichzelf, om tijd te vinden. Je kunt leren 
om keuzes te maken. Die personal training 
bestaat pas kort en is nu al zo populair dat 
ik nieuwe mensen moet gaan aantrekken 
om aan de vraag te kunnen voldoen.’ t

Life & Kicking

tekst: Jaap Willems
foto: Kees Hoogeveen

Op de grote ramen van het IJburgse Fitness 

Centrum Life & Kicking staan termen zoals 

kick fun en combat fit. Achter het glas 

hangen bokshandschoenen in de aanbie-

ding. Maar binnen vertelt eigenaar Patrick 

Verdoorn dat zijn sportschool alles behalve 

macho is. 

Kick fun is niet macho

E

Patrick Verdoorn: sociaal ondernemer
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Voor een soepel lichaam 
en innerlijke kracht

bel voor proefles
06 - 254 716 15

KNSM-laan 303

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

•
•
•
•
•
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uitgebreid rooster, zie site

TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - ZEEBURGERDIJK 50

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR 

IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR

van doorn cs
a d v o c a t e n

    Gaat u scheiden? Ontslagen?    
                                 Uitkeringsproblemen?  Een huurgeschil?       

   Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?

20-1 adv.ocaten 135 x 85 mm.indd   3 03-02-11   12:12

Basiscursus Mediteren
In een rustig tempo leer je de grondbeginselen 
van mediteren. Start 1 maart in de Pijp, 10 mei 
A’dam Centrum-Oost, De Witte Boei. Meer info 
over de e�ecten van meditatie en aanmelden: 
www.pitprojecten.nl of bel 0624143749 

meditatie
P I T !

www.pitprojecten.nl

Ijopener.indd   1 24-01-2011   12:46:33

Leren werken met energie en intuïtie, 
chakra-psychologie en Inka-energiewerk

BASISCURSUS maart-juni en mei-juli
GEVORDERDEN februari - april
INDIVIDUELE COACHING en 
READING

Margo Kistemaker, psycholoog NIP
06 2479 7014 / 020 330 3640
INEEN
Veemarkt 71, 1019 DA Amsterdam
www.ineen.org    margo@ineen.org

omenteel investeer ik in nieuwe 
formaties. Jarenlang werkte ik 
samen met bassist Hein van de 

Geyn. Een succesvolle combinatie die mij 
ver heeft gebracht. Maar deze winter ging 

hij in Zuid-Afrika wonen. Mijn laatste con-
cert met hem was in Grahamstown in Zuid-
Afrika. We speelden met elkaar maar ook 
met andere jazzmusici, intensief en heerlijk. 
Elke ochtend repeteren, ‘s middags sound 
check en ‘s avonds optreden. Musiceren met 
mensen die je niet kent is heel verfrissend. 
Ik heb er ook een leuke samenwerking aan 
overgehouden met een bassist uit Oslo, Jo 

Fougner Skansaar. Wij werken nu aan mijn 
stukken, die skypen we naar elkaar in MP3-
bestanden. Ook richtte ik een band op: 
Tausk Force met onder andere Niels Tausk 
en Mike Boddé en ik zit in een Horace Sil-
ver programma, wat ook volgend seizoen 
gaat toeren. Ik wil verder met mijn eigen 
muziek. Dat wat je het liefste doet, komt 
snel onderaan het lijstje omdat je eerst dat 

moet doen wat geld oplevert. Zuid-Afrika 
heeft mijn blik verruimd: ik moet het nú 
doen! Ik kreeg echt een schop onder mijn 
kont. Ik kwam erachter dat ik veel credits 
heb opgebouwd. Verschillende mensen 
willen met me samenwerken. En dan start 
een nieuwe cyclus: nieuwe arrangementen, 
samenwerking, cd en dan ga je op toer en 
verdien je weer.
‘Subsidietrajecten zijn niet mijn ding. Daar 
moet je bijna mensen voor inhuren, dan 
ontstaat er om je heen een heel bedrijf. Dan 
moet je je laten inkaderen door de eisen die 
de subsidiegever aan je stelt, 
bijvoorbeeld dat het wereld-
muziek moet zijn. Dan begin 
je verkeerd om. Ik pas niet in 
die volgorde. Ik heb een ondernemingsge-
zinde instelling: ‘Je eigen broek ophouden’ 
past goed bij mij. Bovendien geldt dat ik 
liever op een podium sta met mensen die 
echt voor mij en mijn muziek komen en 
niet voor een lege zaal met twee mensen, 
die daar zitten omdat ze uitgenodigd zijn. 
Daarmee wil ik geenszins gesubsidieerde 
muziek afkraken. Er is muziek die gemaakt 
en gehoord moet worden, die niet zonder 
subsidie kan. 
‘Nu ik erover nadenk word ik toch ook 
gesubsidieerd als ik optreed, bijvoorbeeld in 
het Bimhuis. Ja, indirect omdat zij gesubsi-
dieerd worden en zij betalen mij weer.

‘Op het conservatorium verdien je al bij en 
leer je je eigen geld verdienen. Zo werk ik 
ook als docent een dag per week aan het 
conservatorium in Tilburg. En de ruimte 
die ik huur om te werken, bekostig ik met 
het geven van zangles aan een groep mensen 
uit de buurt. Die zie ik dagelijks en dat is 
leuk. Daarnaast doen mijn man ik samen 
de kinderen. Ja, hij heeft ook een gecombi-
neerde beroepspraktijk.
‘Artistiek investeren betekent financieel 
interen. Als zelfstandige krijg je niets als je 
niet werkt dus ook niet rond zwangerschap. 

En voor mijn drie uitge-
brachte cd’s krijg ik maxi-
maal 200 euro per jaar aan 
royalty’s. Mijn cd’s worden 

uitgegeven door het jazzlabel Challenge 
Records. Als je je cd’s in eigen beheer uit-
geeft dan zijn de opbrengsten hoger, maar 
dan zit je met de rompslomp van een eigen 
bedrijf. 
‘Ik vind het wel leuk mijn cd’s na afloop van 
een concert te verkopen. Dan heb ik het 
gevoel dat ik mijn winkel open gooi. Het 
contact met enthousiaste luisteraars is leuk 
en je houdt er zelf ook net iets meer aan 
over. Soms krijg ik na afloop een mail: ‘Ik 
had het gevoel dat je helemaal alleen voor 
mij zong.' t

www.paulienvanschaik.nl

Op een woonboot op het KNSM-eiland woont Paulien van Schaik, getalenteerd jazz-zangeres. Hoe combi-

neert ze het creatief ondernemen en het thuismanagement met twee kinderen?

tekst: Janneke Meerstadt-Holtslag
foto’s: Fred Vermorken

‘Je eigen broek ophouden 
past goed bij mij!’

Paulien van Schaiks carrière is indrukwek-
kend. Voor haar eerste cd Tenderly ontving 
ze in 2002 de Edison Jazz publieksprijs. Al 
snel volgde In Summer met als gast trom-
pettist Bert Joris. 
Voor haar derde cd Musing werd het duo 
Van de Geyn-Van Schaik uitgebreid met 
cellist Frans Grapperhaus en altvioliste 
Yvonne van de Pol. 
Een theatertour en optreden op het North 
Sea Jazz Festival volgden. Musing werd 
door muziektijdschrift Jazzism met vijf 
sterren bekroond. 

Investeren in talent
Paulien van Schaik, jazz-zangeres

‘M
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e wasserette en elektronicazaak aan 
de Javastraat waar de politie bin-
neviel, zouden deel uitmaken van 

een netwerk en dienen als dekmantel om 
geld wit te wassen. Een netwerk van ban-
kiers en koeriers zou betalingen tussen 
drugscriminelen regelen zonder dat dit naar 
hen te herleiden viel.
Voor de helderheid verscheen in de Volks-
krant het onderstaande citaat: Een inkoper 
in Engeland betaalt bijvoorbeeld een partij 
soft- en harddrugs bij een ondergrondse bank 
in zijn buurt. Na toestemming van een geld-
makelaar in Pakistan of Dubai stuurt de was-
serette in de Javastraat een koerier op pad om 
de Britse drugsleverancier in Nederland te 
betalen. Beide partijen ontvangen van de was-
serette een code, bijvoorbeeld de helft van een 
doorgescheurd eurobiljet. Zo kan het gebeuren 
dat twee onbekenden elkaar ontmoeten op een 

verlaten parkeerplaats bij Lelystad, samen de 
nummers op hun halve eurobiljet vergelijken, 
waarna een volle Albert Heijntas met biljetten 
van 20 en 50 euro van kofferbak wisselt.

Geen verslaggevers toegestaan
Navraag bij de wasserette zelf over de gang 
van zaken levert geen resultaat op. Eerst 
wordt de verslaggever van de IJopener har-
telijk welkom geheten. De jongeman vraagt 
of we verder willen komen, dan kan hij 
laten zien hoe de wasserette werkt. Na bin-
nenkomst zijn er aan weerszijden draaiende 
wasmachines te zien. Aan het einde is een 
toonbank. Achter de toonbank zijn drie 
mensen aan het werk, schijnbaar familie. 
Er staat een grote machine waar prachtige 
witte lange lakens schoon uit tevoorschijn 
komen. Als de verslaggever pen en papier 
pakt, begint de familie in een andere taal 
hard tegen de jongen te praten. De verslag-
gever wordt vriendelijk verzocht zijn schrijf-
werk weer op te bergen. Of er later weer 
teruggekomen kan worden? Het voorstel 
van de eerstvolgende maandag wordt afge-
wezen. ‘We hebben liever dat u vertrekt.’ 
Bij de naastgelegen elektronicazaak lig-
gen de zaken niet anders. Het zou aan de 
drukke zaterdag kunnen liggen waarop de 
winkels met een bezoek worden verblijd 
door de verslaggever. Duidelijk is dat geen 
van de betrokken partijen openheid van 
zaken zal geven. 

Herinneringen van winkeliers
Een tegenovergelegen winkelier doet verslag 

van de overval. ‘Auto’s stopten, politieman-
nen stapten uit en gingen de winkels bin-
nen. Later kwam de politie met geboeide 
mensen weer naar buiten. Ze werden in de 
politieauto’s gezet en afgevoerd. Ik ging daar 
af en toe naartoe als ik wisselgeld nodig had. 
Maar dat er zoveel geld in omgaat, geloof 
ik gewoon niet. Het was altijd zo’n aardige 
Pakistaanse familie.’
Een bezoeker komt de winkel binnen. ‘Als 
ik zoveel geld zou verdienen, zou ik zeker 
niet meer in zo’n wasserette werken. Met al 
mijn geld ging ik direct naar Suriname!’
De eigenaar van een kledingwinkel ver-
derop in de Javastraat weet iets meer. ‘Die 
familie schijnt eigenaar te zijn van nog een 
wasserette in de Javastraat. Zelf merk ik wei-
nig verschil met de tijd van voor de inval, 
behalve dat er mensen binnenkomen met 
de vraag of ik nog ergens een tasje met geld 
heb staan. Dat zouden ze graag even meene-
men. Verder weet ik dat ze vaste contracten 
hebben met hotels voor het waswerk. Die 
contracten zullen gewoon doorlopen.’

De inval heeft blijkbaar niet veel teweegge-
bracht in de Javastraat. De ruige politieactie 
zal hooguit gegrift staan in het geheugen 
van de bewoners die op dat moment aan-
wezig waren. Niet meer dan dat. De politie 
zelf wilde niet reageren. t

Een ooggetuigeverslag is te bekijken op 
de website van AT5: http://www.at5.nl/
artikelen/53109/grote-politieactie-in-de-
javastraat

Schone wasjes, witte wasjes

tekst: Coen Geertsema
foto: Kees Hoogeveen

De wasserette in de Javastraat, waar de politie onlangs een inval deed.  
De man op de voorgrond komt niet in dit verhaal voor.

Eind november 2010 was er een heuse 

politie-inval in de Javastraat. Een wasse-

rette en een naastgelegen elektronicazaak 

werden binnengevallen. Zes mensen zijn 

opgepakt en honderdduizenden euro’s aan 

contant geld in beslag genomen. 

D
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arianne Kemp, die haar atelier 
heeft in de Borneostraat, volgde 
haar opleiding aan de kunstacade-

mie in Den Haag. Daar wilde zij de mode-
opleiding volgen, wat het eerste jaar ook 
gebeurde. Gaandeweg kwam zij erachter 
dat ze het bewerken van stoffen veel leuker 
vond dan expliciet richting mode te gaan. 
Mode werd het tweede jaar ingewisseld voor 
de vrije textielrichting. 
Het vierde jaar op de academie wilde zij pro-
beren de grenzen tussen de binnen- en bui-
tenruimte te vervagen door het gebruik van 
textiel. ‘Eigenlijk werd het langzaam maar 
zeker een soort interieur ontwerpen’, vertelt 
ze. ‘Ik ging op zoek naar speciaal materiaal 
dat ik daarvoor kon gebruiken en vond een 
piepklein fabriekje aan de Duitse grens, dat 
zowel paardenhaar als plantaardige vezels 
bewerkte. De mensen in de fabriek vonden 
het fantastisch dat daar iemand kwam bin-
nenstappen, die geïnteresseerd was in hun 
producten. Daarna ging een wereld voor me 
open. Met het materiaal dat ik daar kocht, 
ben ik aan de slag gegaan met een weefge-
touw. Ik vond het zo heerlijk om te doen, 

dat ik hele dagen achter het weefgetouw te 
vinden was. Ik kon het ook eigenlijk met-
een. Alles ging spelenderwijs.’

Masters in Londen
Nadat zij was afgestudeerd, besloot Mari-
anne voor haar mastersopleiding naar Lon-
den te gaan. ‘Na mijn masters ging ik sol-
liciteren voor een styling baantje bij World 
of Interiors, een Engelse glossy. Ik had mijn 
portofolio bij me. De redactie en hoofd-
redacteur reageerden enthousiast op mijn 
weefsels met paardenhaar. Volgens de hoofd-
redacteur bestond er een klein fabriekje, 
John Boyd Textiles, in Zuid- Engeland dat 
met paardenhaar weeft. Er werd meteen een 
ontmoeting geregeld.’ Er werd afgesproken 
dat als het Marianne zou lukken een aantal 
van haar patronen daar mechanisch te laten 
weven, World of Interiors er een artikel aan 
zou wijden. John Boyd Textiles produceerde 
haar patronen en een artikel volgde. Op ver-
zoek van de fabriek, waarmee ze nu alweer 
tien jaar contact heeft, heeft zij eerst vier en 
later nog eens zes patronen ontworpen die 
machinaal worden geweven. 
Ondanks dat ze een fantastische tijd in Lon-
den had, wist ze niet zeker of ze er wilde blij-
ven. Daarom bekeek ze per half jaar wat ze 
wilde – blijven of gaan? Ze ging en woonde 
een tijdje in Afrika, waar ze ook weer met 
weven in aanraking kwam.

Vrijstaand werk
Omdat je ook wel wilt weten waar al dat 

paardenhaar vandaan komt, is Marianne 
op reis gegaan naar Mongolië, waar de 
Engelse fabriek het materiaal kocht. ‘Als 
een paardenstaart eenmaal is afgeknipt, dan 
groeit die niet zomaar weer aan. Het haar is 
afkomstig van zwakke paarden die voor het 
invallen van de winter door de Mongoolse 
nomaden op de steppe worden geslacht, 
omdat zij een strenge winter niet overleven 
en zo voedsel opleveren. Al met al is het niet 
zoals met wol waar héél veel van is. Paarden-
haar is daardoor kostbaar. Maar door de bij-
zondere eigenschappen is het een materiaal 
waar je veel mee kunt. 
Het begon voor haar met lapjes, zoals vaak 
met weven. Veel herhaling en steeds weer op 
zoek naar een andere weefstructuur. 
‘Op een bepaald moment wil je van het 
‘lapjes weven’ af en ga je op zoek naar de 
mogelijkheden geweven materiaal een drie-
dimensionaal karakter te geven. Je gaat 
steeds een stapje verder op zoek naar het 
ruimtelijk vormgeven. Onder andere het 
driedimensionaal maken van textiel is span-
nend. Tot nu toe werd het opgehangen. Nú 
ben ik bezig met iets wat vrijstaand moet 
worden.’ vertelt een bevlogen Marianne. 
Op een van de weefgetouwen in haar ate-
lier wordt een fraai weefsel gemaakt, van 
papiergaren en paardenhaar, dat uiteinde-
lijk als organisch beeld vrij in de ruimte zal 
moeten ‘staan’. t

Atelier: Borneostraat 90 hs
www.mariannekemp.nl

Marianne Kemp

Weven met paardenhaar

tekst en foto: Lida Geers

Weven met paardenhaar, wat 

moet je je daarbij voorstel-

len? Het fenomeen bestaat al 

heel lang. In Engeland is een 

fabriekje dat zich er al vanaf 

1837 mee bezighoudt. Paar-

denhaar wordt bijvoorbeeld 

voor meubelstof gebruikt. 

Voor Marianne Kemp was het 

liefde op het eerste gezicht. 

Zij verwerkt het in fantasti-

sche sculpturen. 

M

Marianne Kemp in haar weefatelier aan de Borneostraat
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Architectuur in Amsterdam
Al 23 jaar bestaat er een prachtige architec-
tuurgids over Amsterdam die alle belang-
rijke bouwwerken vanaf 1300 tot heden 
beschrijft. Die gids heeft één maar: hij is in 
het Engels. Na vijf drukken verdiende deze 
uiterst populaire gids ook een Nederlandse 
vertaling. De gids bespreekt 828 objecten 
van architectonisch belang. Ze zijn chrono-
logisch geordend, voorzien van foto, naam, 
adres en naam van de architect, waardoor er 
een mooi overzicht ontstaat van de Amster-
damse architectuur.
De gids geeft extra veel informatie over 
de jaren negentig en over het Oostelijk 
Havengebied en IJburg. Deze wijken heb-
ben tezamen een apart hoofdstuk gekregen. 
Werd IJburg vier jaar geleden drie keer 
genoemd, nu is dat aantal tot slechts vier 
gestegen. Nogal onbegrijpelijk als we kijken 
naar de opmerkelijke en bijzondere huizen 
en andere bouwwerken, die daar de afgelo-
pen vier jaar zijn verrezen. Het Oostelijk 
Havengebied is in dit hoofdstuk wel goed 
vertegenwoordigd, 34 keer, vanaf de eerste 
bebouwing in de architectenbuurt tot De 
Loodsen op de Oostelijke Handelskade. De 
Indische Buurt wordt eenmaal genoemd: 
het schoolgebouw De Evenaar.
Vergeleken met de vijfde druk is er in de 
Nederlandse editie een nieuw hoofdstuk 
bijgekomen. Het bevat 26 nieuwe projecten 
gebouwd tussen 2005 en 2010 en twee die 
in 2011 te verwachten zijn.

Guus Kemme en Gaston Bekkers (redac-
tie), Amsterdam Architectuur. Een gids. 
Uitgeverij THOTH, Bussum 2010.
ISBN 978 90 6868 559 6 
Prijs € 29,90 
Engelse editie ISBN 978 90 6868 562 6 
prijs € 29,90

In deze boekenhoek een architectuuroverzicht, een wande-

ling door de geschiedenis en informatie over hergebruik van 

gebouwen.

Wandelen door de geschiedenis
In 1995 heeft publicist Geert Mak een veel-
geprezen boek over de Amsterdamse histo-
rie geschreven: Een kleine geschiedenis van 
Amsterdam. Dit boek dient als basis voor de 
stadsgids van Daniël Schipper. Hij neemt u 
in elf hoofdstukken mee door de geschiede-
nis van Amsterdam. Ieder hoofdstuk over 
een deel van de Amsterdamse geschiedenis 
begint met een stukje ‘Geert Mak’ gevolgd 
door een stukje ‘Daniël Schipper’ of 
andersom, waarna een aantal bezienswaar-
digheden uit de besproken periode worden 
beschreven. De geschiedenis begint natuur-
lijk in de oude stad bij de Dam en loopt 
via de diverse stadsuitbreidingen in de 15, 
16e en 17e eeuw uiteindelijk naar de 20e 
eeuw met het plan-Berlage en het Ooste-
lijk Havengebied. Een toetje is het laatste 
hoofdstuk, over Noord. 
De stadsgids heeft als ondertitel: ‘Wan-
delingen door het Amsterdam van Geert 
Mak’. Dat klopt niet echt, beter zou geweest 
zijn: ‘Wandelingen door de geschiedenis 
van Amsterdam, zoals beschreven door 
Geert Mak’. Maar voor een uitgever is dat 
te lang en minder aansprekend. En wande-
lingen volgens het boekje zijn het ook niet. 
Zo begint het hoofdstuk met het Oostelijk 
Havengebied bij het Jonas Daniël Meijer-
plein en eindigt het bij het Timorplein. Te 
lang voor een wandeling die op deze grote 
afstand slechts 19 bezienswaardigheden 

beschrijft en de belangrijkste highlights 
van het Oostelijk Havengebied overslaat. 
U kunt de gids beter niet als wandelgids 
zien, maar als een aangenaam leesboek dat 
de historie van Amsterdam concreet maakt 
met veel interessante objecten. Hij geeft 
genoeg inspiratie om zelf uw wandelingen 
uit te stippelen. 

Daniël Schipper. Een kleine stadsgids. 
Wandelingen door het Amsterdam van 
Geert Mak. Uitgeverij Atlas, Amsterdam/
Antwerpen, 2010. Ook verschenen in het 
Frans, Engels en Duits.
ISBN 978 90 450 0550 8 
Prijs € 25,00 

Hergebruik van gebouwen
Leegstand en hergebruik van gebouwen 
in Amsterdam heeft al een hele geschiede-
nis achter de rug. Eiste vroeger vooral de 
kraakbeweging de aandacht op voor dit 
verschijnsel, nu zetten officiëlere partijen 
leegstand en hergebruik op de kaart. Zo zijn 
veel gebouwen zoals het Scheepvaarthuis en 
het Lloyd Hotel hotel geworden en is er 
een heus broedplaatsenbeleid ontwikkeld, 
bijvoorbeeld voor voormalige kantoren van 
Trouw, de Volkskrant en ABN (nu Duintjer 
CS) op de Vijzelstraat. En stichting Agora 
Europa is opgericht die zich sterk inzet 
voor hergebruik van leegstaande of  leeg 

komende gebouwen. De stichting is de aan-
stichter van twee campagnes: Nieuw Leven 
voor Oude Gebouwen. 
Op basis van de ervaringen met deze cam-
pagnes en de hiermee opgedane deskun-
digheid is een interessant boek verschenen 
dat zowel een historisch overzicht geeft 
van leegstand en hergebruik van gebouwen 
in Amsterdam als inzicht verschaft in het 
vaak moeizame proces om tot hergebruik te 
komen: Nieuw leven voor meer gebouwen, 
geschreven door Eisse Kalk, directeur van 
Agora Europa.
Het historisch overzicht richt zich op zes 
categorieën, die soms een heldere eenheid 
vormen zoals kerken, industrieel erfgoed en 
kantoren en soms meer een verzameleen-
heid zijn zoals ziekenhuizen, badhuizen en 
opvang- en verpleeghuizen. Dit geldt ook 
voor de categorie pakhuizen en kazernes en 
de categorie onderwijsgebouwen en maat-
schappelijk vastgoed. 
Het overzicht is alleen al de moeite waard 
vanwege de grote stoet van gebouwen die 
voorbijkomt en je doet beseffen hoe weinig 
kleurrijk het stadsbeeld zou zijn als deze 
panden zouden zijn gesloopt. Onze buur-
ten Oostelijk Havengebied en Indische 
Buurt spelen in het proces van hergebruik 
een belangrijke rol. In het Oostelijk Haven-
gebied bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger, 
Panama, Pakhuis Wilhelmina, de pakhui-
zen – nu appartementengebouwen – Maan-

dag tot en met Zondag en pakhuis Willem 
I, nu het Internationaal Instituut voor Soci-
ale Geschiedenis. Alleen is het overzicht 
niet volledig, maar dat was misschien ook 
niet de bedoeling. We missen bijvoorbeeld 
het SHB-gebouw op het Java-eiland en de 
KNSM-kantine.
In de Indische Buurt komen we de Gerar-
dus Majellakerk tegen. Daarbij stuiten we 
op het nieuwtje dat de hoofdhuurder Aletta, 
Instituut voor vrouwengeschiedenis, gaat 
verhuizen en plaatsmaakt voor het Neder-
lands Philharmonisch Orkest. Ook interes-
sant om te lezen is dat het bisdom Haarlem 
begin jaren negentig de eis stelde dat de 
kerk absoluut niet mocht worden gebruikt 
als moskee. 
Verder staat in de Indische Buurt het vroe-
gere badhuis aan het Javaplein dat na de 
sluiting in1981 tijdelijk dienst deed als 
hindoetempel; nu is het een populair café-
restaurant. En niet te vergeten de vroegere 
Ambachtsschool op het Timorplein, nu in 
gebruik als hostel, bioscoop, café-restaurant 
en bedrijfsruimte.
Het historisch overzicht is ook de moeite 
waard vanwege de uitleg die het geeft over 
waarom typen gebouwen in een bepaalde 
periode werden gebouwd en wat de maat-
schappelijke omstandigheden waren waar-
door functies afnamen en de gebouwen niet 
meer nodig waren. Zo staan er in de Jordaan 

veel schoolgebouwen uit zowel het eind van 
de 19e eeuw als het begin van de 20 eeuw. 
In 1880 wordt er een bouwbesluit genomen 
over de kwaliteit van schoolgebouwen. Dit 
bouwbesluit leidde tot een bouwgolf. Een 
andere bouwgolf werd veroorzaakt door de 
leerplichtwet van 1901. Vanaf de jaren vijf-
tig liep het aantal inwoners, en dus ook de 
schoolgaande kinderen, enorm terug, waar-
door veel scholen leeg kwamen te staan. 
Nu wordt er in veel scholen in de Jordaan 
gewoond.
Voor de leek iets minder interessant, maar 
voor professioneel geïnteresseerden erg de 
moeite waard is het vervolg van het boek. 
Hier wordt uitgebreid ingegaan op de grote 
vraag hoe leegstaande of leegkomende 
gebouwen kunnen worden hergebruikt. 
Het aantal problemen is groot en gevari-
eerd. De auteur laat zien hoe eigenlijk ieder 
probleem zijn eigen oplossing vraagt. Een 
lijst van aanbevelingen completeert dit bij-
zondere boek.

Eisse Kalk, Nieuw leven voor meer 
 gebouwen. Hergebruik kan sneller en 
beter. Agora Europa, Amsterdam, 2010.
ISBN 978 90 811002 4 3
Prijs inclusief verzendkosten € 22,50 
Voor studenten, actieve vrijwilligers en 
 bewoners € 17,50
Te bestellen via www.agora-europa.nl t
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tekst: Gerard Goudriaan
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Extreem hoge servicekosten

advertentie

advertentie

VERF    SIKKENS    FLEXA    LAMINAAT    PARKET    HOUT    IJZERWAREN
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

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

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

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

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

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

In contracten zien we nu vaak een huur-
prijs die in orde is, maar servicekosten van 
wel 600 euro. U betaalt servicekosten voor 
service die u geleverd dient te worden dan 
wel inventaris of bijvoorbeeld stookkosten. 
Als u betaalt en er wordt u nauwelijks iets 
geleverd, dan klopt er iets niet. Overigens is 
uw verhuurder verplicht na elk kalenderjaar 
met u af te rekenen en wel binnen een half 
jaar na verstrijken van dit jaar. Als er niet 
met u afgerekend wordt dan klopt er moge-
lijk ook iets niet. 
Regelmatig wordt inventaris (meubels, 
apparaten, vloerbedekking enz.) opge-
voerd als servicekostenpost. Dat mag op 
zich, echter de bedragen moeten berekend 
worden op een afschrijvingstermijn van bij-
voorbeeld 15 jaar. Tevens zien we vaak dat 
er betaald wordt voor apparaten die allang 
afgeschreven zijn en dus geen waarde meer 
hebben. Mocht u hoge servicekosten beta-
len en/of rekent uw verhuurder niet met u 
af, komt u dan bij ons langs om te bezien 
wat de mogelijkheden zijn om die hoge kos-
ten te verlagen en het teveel betaalde geld 
terug te krijgen. In sommige gevallen kunt 
u honderden euro’s terugkrijgen.

Stijging servicekosten in complexen
De laatste tijd kregen wij nogal wat vra-
gen over hoge servicekosten-afrekeningen. 
Huurders werden opeens geconfronteerd 
met een naheffing van enkele tientjes en zelfs 
met bedragen van over de honderd euro. In 
de meeste gevallen bleken de hoge nahef-
fingen te gaan om verhoogde energiekosten 
voor gemeenschappelijke ruimten. Dat zijn 
de energiekosten voor trap- en bergingver-
lichting en verlichting van een eventuele 
lift. Het ging hier met name om complexen 
waar een lift aanwezig is. Na enig onder-
zoek bleek dat de verhoging hoofdzakelijk 
veroorzaakt wordt door de transportkosten 
van energie en het afschaffen van de hef-
fingskorting voor bedrijfmatige elektra. In 
beide gevallen is dit sinds 1 januari 2009 
wettelijk aangepast. 

In een eerste zaak waarbij verhuurder Stad-
genoot een naheffing stuurde, bleek een 
fout in de bemetering te zijn gemaakt. 

Stadgenoot heeft deze fout na signalen van 
Wijksteunpunt Wonen hersteld. Toen kort 
daarop meer vragen over servicekosten kwa-
men, bleek dat niet alle zaken gelijk zijn. In 
de meeste gevallen lag het niet aan een foute 
bemetering, maar aan de genoemde verho-
ging van energietransportkosten.

Wijksteunpunt Wonen kan vragen over de 
afrekening van servicekosten voor u beant-
woorden. De kans is aanwezig dat de nahef-
fing veroorzaakt wordt door verhoging van 
transportkosten en het afschaffen van de 
heffingskorting, maar het is altijd goed om 
dit te laten controleren. Gebleken is dat er 
fouten worden gemaakt door verhuurders. 
Ook kunnen we u helpen met het starten 
van een procedure bij de Huurcommissie 
over de afrekening, mocht u er met de ver-

huurder niet uitkomen.
Eén advies dat wij geven is om uw verhuur-
der te laten onderzoeken of de transport-
kosten kunnen worden verlaagd. Nuon en 
Liander rekenen die af op de zwaarte van 
de hoofdstop van de gemeenschappelijke 
elektriciteit. Als blijkt dat er ook met een 
lichtere stop veilig energie kan worden gele-
verd, kan dat een verlaging van de kosten 
opleveren. Vraag uw verhuurder om een 
onderzoek. 
Bovendien is er compensatie mogelijk. 
De netbeheerder geeft bij complexen waar 
aansluitingen niet verkleind kunnen wor-
den een bedrag terug aan de verhuurder. 
Deze moet dat dan in de servicekosten-
afrekening meenemen. De compensatie is 
er alleen voor 2009 en 2010, waarbij er in 
2010 50% van het bedrag van 2009 gecom-
penseerd wordt. 
Mocht u in uw complex hiermee te maken 
hebben, vraag uw verhuurder dan naar deze 
compensatie. t

ris is het zeker op zaterdag 29 janu-
ari, 10.30 uur. Het vriest en de zon 
schijnt. Op IJburg, bij de haven, 

loop ik via de Krijn Taconiskade langs een 
sportschool. Achter grote ruiten, hoofden 
met holle blik: eenzaamheid en isolatie in 
een vensterraam gevat. Hardlopers op een 
lopende band. 
Opgelucht dat ik daar niet heen hoef, kom 
ik aan bij café-restaurant NAP. Bij de deur 
brandt vuur in een pot. Binnen aan de bar 
staan een jeugdige blondine en een grote 
man met rossig haar en een halve dagsbaard. 
Zij in oogverblindend trainingstenue, hij in 
een grijze outfit. 
‘Patrick Steentjes, trainer.’
‘Mirjam Roodhardt! Via de sportschool las 

ik over deze eerste Bootcamptraining op 
IJburg, een methode die werkt! Dat hoorde 
ik van een vriendin die traint in het Von-
delpark. Ik woon op IJburg en ik heb er 
helemaal zin in. Die zwangerschapskilo’s 
moeten eraf!’ Mijn blik gaat langs 
haar overtuigende lichaam. Vergele-
ken met een barbie mag er misschien 
iets van haar heupen af maar dat is 
een kwestie van smaak. Stephanie, 
een donkere slanke vrouw, komt binnen. 
Veel gesport, even gestopt en nu wil ze weer 
beginnen. Nee hoor, geen moeder, lacht ze. 
Kom we gaan! We volgen Patrick, die een 
speciale tas bij zich heeft. Eerst lopen, dan 
plotseling de straat over rennen en dan weer 
lopen. Slalommen bij ijzeren hekwerkjes, 
in de luwte van een schoolgebouw spelle-
tjes met de tas. Mirjam giechelt: ‘Net als 
op school.’ Ik vind het ook geinig. Na deze 
warming-up rennen we richting park. Bij de 

Woning- en kamerbemiddelingsbureaus dienen zich aan de gemeentelijke verordening te houden 
en mogen niet bemiddelen voor te hoge huurprijzen. Handhaving heeft ertoe geleid dat de bureaus 
zich hier vaker dan voorheen aan houden en huurprijzen redelijk in orde zijn. Er zit echter een gat 
in de wetgeving, want over servicekosten is niets afgesproken. 

Militaire training

Bootcamp

tekst: Janneke Meerstadt-Holtslag
foto: Fred Vermorken

Ik wil wel maar ik ga meestal niet, zo’n sporter ben ik. Uit nieuwsgierigheid ga ik 

naar Bootcamp, een trainingsmethode in de buitenlucht afkomstig uit het leger. Geen 

 uitademende en uitwasemende lichamen in een matig geventileerde sportfabriek.

‘Ik heb er  
helemaal  
zin in!’

F

de vrolijkste site van Nederland
van columnist René Arnoldi

columns  entertainment  fun!

www.sowhatfun.nl

Mattenbiesstraat kijken drie jongentjes ons 
na.
In het Diemerpark schittert de rijp op hob-
belige gras. Bij het strand hollen we door het 
zand, ik voel me een blij kind. Dan steps op 

een rand, heuvel op heuvel af, over 
graspollen en konijnenholen. Steeds 
als ik met mijn gedachten afdwaal, 
moeten we iets nieuws doen. Vlakbij 
de voetbal- en hockeyvelden doen 

we push-ups. Daarna in tweetallen tikspel-
letjes, je moet de ander raken en zijn of haar 
bewegingen ontwijken. Ik wil tikken en 
vergeet te ontwijken. Het is erg leuk: van 
de schouders naar de benen naar de enkels. 
Ineens rent de trainer een heuvel op met de 
tas, die nu wel een Olympische fakkel lijkt. 
Bovenop de heuvel weer push-ups. Daarna 
zijn wij aan de beurt, pittig!
Vervolgens naar de hoogspanningsmast, 
waar we buikspieroefeningen doen. Plotse-
ling horen we geluid, een patrijs schiet uit 
de struiken en zet het op een rennen. We 
lachen, ik hou de laatste oefeningen amper 
vol, maar er is geen tijd voor klagen. We 
rennen alweer, ondertussen elkaar uitda-
gend met de tas. 
Spelenderwijs komen we bij het einde van 
de training. Het lijf wordt vast strakker maar 
wat nog veel belangrijker is: ik heb gesport 
zonder dat ik het echt doorhad en heb in 
geen jaren zo onbekommerd gespeeld en 
gelachen. Aanrader! t

www.thebootcampclub.nl, klik op IJburg

tekst: Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Oost



IJburg tweede fase
IJburg tweede fase bestaat uit het Centrum-
eiland, Middeneiland, Strandeiland en 
 Buiteneiland. Het gemeentebestuur zal pas 
het besluit nemen om te starten met de 
aanleg van de eerste 45 hectare van IJburg 
tweede fase zodra de financiële onzeker-
heden rondom het project beter in kaart zijn 
gebracht. Vermoedelijk gebeurt dat in het 
tweede kwartaal van 2011.

Heipalen, beroepsprocedures en een economische crisis

Het Oostelijk Havengebied, Zeeburgereiland en IJburg vormen 

al jaren het decor van voortgaande bouwactiviteiten. En voor-

lopig is het einde niet in zicht. Wat staat ons de komende jaren 

nog allemaal te wachten? Een overzicht.  

Zeeburgereiland
Het Zeeburgereiland wordt in de bouwplannen onderver-
deeld in de RI-Oostbuurt, de Sluisbuurt, Baaibuurt West, 
Baaibuurt Oost en Oostpunt. 
In december 2010 besloot het gemeentebestuur om het 
Zeeburgereiland gefaseerd te ontwikkelen. De eerste woon-
buurt die op de planning staat is de RI-Oostbuurt. Deze 
wordt samen met de naastgelegen bedrijvenstrook gere-
aliseerd. Het gebied is bijna bouwrijp en de bouw van de 
eerste woningen start naar verwachting in 2012. 
Voor de Sluisbuurt is gekozen voor een strategie waarbij 
vanaf 2013 ruimte wordt geboden aan tijdelijke func-
ties die zich goed laten combineren met woningbouw. De 
woningbouw in de Sluisbuurt is uitgesteld tot na 2019. 
De ontwikkeling van de kleinere buurten Baaibuurt West, 
Baaibuurt Oost en Oostpunt is stilgelegd.  

Kopgebouw Entrepothaven
De douaneloodsen zijn in de tweede helft van 2009 gesloopt. Het 

grootste deel van de kabels en leidingen is verlegd en er is bodem-
onderzoek gedaan. Na de sloop van de douaneloodsen heeft het 

stadsdeel Oost geconstateerd dat de kademuur op de plek waar het 
Kopgebouw moet komen niet meer stabiel is. Het stadsdeel gaat de 

kademuur vernieuwen en kan pas daarna het terrein verder bouwrijp 
maken voor de bouw van het Kopgebouw. Het herstelwerk aan de 

kademuur zal medio juni 2011 worden afgerond. Naar verwachting 
gaat de bouw van het Kopgebouw vervolgens zomer 2011 van start. 
Het stadsdeel heeft in juni 2009 de bouwvergunning en vrijstelling 

verleend voor de bouw van het Kopgebouw. Daartegen is door omwo-
nenden beroep aangetekend. De uitspraak van de rechter wordt begin 

2011 verwacht. Ondertussen voert de ontwikkelaar precontractuele 
besprekingen met een exploitant voor het Kopgebouw.

Jachthaven
In het centrale deel van de Entrepothaven 

komt ter hoogte van het Kopgebouw de 
Jachthaven Entrepot. De Provincie Noord-
Holland heeft daar in september 2010 een 

verklaring van geen bezwaar voor afge-
geven. Dat was een voorwaarde voor de 

verlening van de vergunning en vrijstelling 
voor de aanleg van de jachthaven Entrepot. 

Op 9 november 2010 heeft het stadsdeel 
deze vergunning en vrijstelling vervolgens 

verleend. 
Het alternatieve plan voor de jachthaven dat 

omwonenden in oktober 2009 hebben inge-
diend, is volgens stadsdeel en projectontwik-

kelaar vanwege grotere financiële risico’s 
niet haalbaar. Dat heeft portefeuillehouder 

Thijs Reuten de stadsdeelraad laten weten in 
een raadsbrief van 5 januari 2011.

Cruquiuswerkgebied
Het Cruquiuswerkgebied is het gebied ten oosten van de Th. 
K. van Lohuizenlaan. In juni 2008 heeft de deelraad van voor-
malig stadsdeel Zeeburg een ruimtelijke visie vastgesteld voor 
dit gebied en het Zeeburgerpad. Dat is verder uitgewerkt in 
een strategiebesluit dat in januari 2010 is vastgesteld. 
Mede vanwege de noodzakelijke bezuinigingen wil het dage-
lijks bestuur van het stadsdeel Oost graag dat de markt leidend 
is bij de ontwikkeling van het Cruquiuswerkgebied. 
Momenteel onderzoekt het stadsdeel samen met marktpartijen 
en de Centrale Stad hoe dat het beste kan worden georgani-
seerd.  
Volgens planning wordt het bestemmingsplan herzien in 2013. 
Ondernemers die voor die tijd iets willen ontwikkelen in het 
Cruquiuswerkgebied wat past in het vastgestelde strategiebe-
sluit, kunnen hun plannen voorleggen aan het stadsdeel. Ook 
als deze afwijken van het geldende bestemmingsplan. 

De Strook
De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw De Strook 
is voorzien op het nu braak liggende terrein aan 
de Th. K. van Lohuizenlaan. De Strook wordt een 
flexibel gebouw voor zowel kleine als grotere bedrij-
ven en enkele kantoren. Het stadsdeel wil via een 
selectieprocedure een goede ontwikkelaar vinden. 
In verband met de economische situatie in de vast-
goedmarkt wordt nog gewacht met de start van deze 
procedure. 

Winkelcentrum Brazilië
In 2009 presenteerde het stadsdeel Zeeburg een ontwerpplan voor een aantrekkelijker winkelcen-
trum Brazilië, met in de lengterichting van de Veemkade steigers, aan de achterzijde van het win-
kelcentrum enkele winkeltjes en op het Lloydplein een sfeervol terras. Supermarkt C 1000 moest 

doorschuiven en daarvoor in de plaats zou een glazen hal komen. In het water van de driehoek met 
de Verbindingsdam was tot slot een parkeergarage en detailhandel gepland.

Voorjaar 2010 besloot het stadsdeel om toch niet te bouwen in het water. Ook verdere plannen 
werden deels in de ijskast gezet. Kleinere activiteiten gaan wel door, zoals een subsidieregeling voor 
evenementen en de inzet van een winkelmanager. Er is ook geld voor een kleine steiger. Deze stond 

aanvankelijk najaar 2010 gepland, maar de aanleg ervan is nu doorgeschoven naar voorjaar 2011. 

Kop van het Java-eiland
Oorspronkelijk was er een hotel met publieksfunctie in 

de Plint (de zijde van de driehoek die aan het binnenwa-
ter grenst) en een brede school op de Strook gepland. In 

2008 herzag de gemeente haar plannen en moesten hotel 
en brede school beide op de Plint komen. De Strook blijft 

gereserveerd voor een bijzondere invulling: een landmark. 
Begin 2010 betrokken de Daltonschool, de Kleine Kapitein 
en Partou Kinderopvang een tijdelijk gebouw. Een vergun-

ning werd voor vijf jaar afgegeven.  
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is inmiddels 
gereed voor de Driehoek Kop Java. Inspraak heeft plaats-

gevonden en de Nota van Beantwoording is opgesteld. Het 
geheel is daarmee gereed voor bestuurlijke besluitvor-

ming, maar de gemeente Amsterdam kampt met financiële 
problemen. Het valt nog te bezien of de ontwikkeling van 
de Driehoek Kop Java doorgaat. Naar verwachting spreekt 

de gemeente zich daar komend voorjaar over uit. 

Fountainhead
Stop Fountainhead, de vereniging van bewoners van Sporenburg, 
verliest in juni 2010 definitief de juridische strijd tegen de komst 
van deze meteoriet op Sporenburg. Daarmee staat het licht op 
groen om met de bouw te beginnen. Maar de economische crisis 
heeft toegeslagen en de start van de bouw van Fountainhead is 
daarmee ongewis. 
De kosten voor het project zijn hoog, onder andere vanwege de 
vereiste landaanwinning, en de inkomsten liggen lager dan geschat 
doordat de vierkante meterprijs voor een appartement is gedaald. 
Volgens de website van Fountainhead is de verwachte start van de 
verkoop van de woningen voorjaar 2011. De bouw van Fountain-
head neemt 3,5 jaar in beslag.
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tekst: Tineke Kalk en Michel van Dijk
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rwin is architect van beroep en Richard 
ict’er. In hun vrije tijd waren ze altijd 
bezig met het bouwen en restaureren 

van boten. Dus besloten ze van hun passie 
hun beroep te maken. In 2005 begonnen 
ze met Stormer – een lekker robuuste naam 
net als de boten die ze verkopen – op het 
Cruquius-industriegebied. Behalve het ont-
werpen van boten zijn zij ook de bedenkers 
van Sloepdelen. Erwin: ‘Als architect was ik 
altijd al bezig met hoe je de stad aantrekke-
lijker kunt maken voor de bewoners. Daarin 
past ook dat je het vermaak zoveel mogelijk 
naar de mensen toe brengt. Stadsstrandjes, 
zodat mensen niet meer in de file hoeven 
te staan op weg naar de kust. Maar ook dat 
ze niet per se zelf een boot hoeven te heb-
ben om op een mooie zomeravond toch te 
gaan varen.’ In 2006 ging Sloepdelen van 
start. Het was zo’n succes dat de organisa-
torische kant een groot deel van hun tijd 
in beslag begon te nemen. Tijd die ze liever 
aan het bouwen van boten willen besteden. 
Inmiddels wordt Sloepdelen door anderen 
gerund.  
Stormer maakte al snel naam met boten 
die tegen een stootje kunnen en dat is wel 
nodig in Amsterdam. De buitenkant van de 
Lifeboat lijkt op een reddingsboot. Maar de 

binnenkant hebben ze zelf ontworpen. De 
boten niet kunnen zinken, want de bodem 
zit boven het wateroppervlak, het regen-
water loopt er gewoon uit. Ze hebben een 
dikke rubberen stootband, geen overbodige 
luxe in de smalle, drukbevaren Amster-
damse grachten. Om diezelfde reden is de 
draaicirkel van de boot extra klein en ligt 
het scheepje in een mum van tijd stil. Een 
ander slimmigheidje is dat het roer onder 
de boot zit. Als je dan van achteren geramd 
wordt is er nog niets aan de hand. De eerste 
Lifeboat-modellen waren van polyester, de 
onderhoudsvriendelijke aluminium boten 
zijn in opmars.

Service
De ondernemers hebben veel klanten uit 
het Oostelijk Havengebied en IJburg. Met 
vier monteurs in dienst kunnen ze snelle 
service verlenen. Maar tot hun verbazing 
komen de kopers tegenwoordig ook van 
verder weg, bijvoorbeeld uit Friesland. Dat 
ze inmiddels een begrip zijn, merken ze niet 
alleen doordat mensen hun Stormer komen 
inruilen voor een nieuwe, maar ook omdat 
er mensen langskomen die gewoon ‘een 
Stormer’ willen. Gevraagd naar welk type, 
heeft de klant daar nog niet over nagedacht. 
Als het maar een Stormer is.
Zaterdag is het altijd erg druk. Dan komt 
iedereen kijken. Een gelikte showroom heb-

ben ze niet, daar geloven ze niet in. Richard: 
‘Wij weten dat we een goed product verko-
pen, de klant komt bij ons voor kwaliteit.’ 
Hoewel ze ooit een klant hadden die vooral 
keek of de boot hem goed stond. ‘De Life-
boat 55 stond hem heel goed’, zegt Erwin 
lachend. 
Sommige mensen nemen een Ome Jan 
mee. Ome Jan heeft namelijk verstand van 
boten en vraagt of de schroef linksdraai-
end of rechtsdraaiend is. Als Ome Jan gaat 
proefvaren is het opletten geblazen. Hij 
heeft de neiging om er vol voor te gaan, met 
alle gevolgen van dien. Als mannen alleen 
komen en enthousiast zijn, zeggen Richard 
en Erwin altijd tegen elkaar: ‘Eerst maar 
eens afwachten tot zijn vrouw mee geweest 
is.’ 
Er komen ook veel homostellen. Veel ver-
schil is er niet met heterostellen, hoogstens 
dat ze – ja, het is een cliché – iets trendge-
voeliger zijn. En de trend is dat het wat mag 
kosten. De prijzen lopen van € 16.000 tot 
€ 45.000. Economische crisis? Zij merken 
er niets van. 2010 was voor hen een topjaar. 
Daarom gaan ze over een half jaar verhuizen 
naar meer ruimte. Naar de Van Genthallen, 
achter de Wittenburgergracht. 2011 is nog 
maar net begonnen, maar ze liggen al goed 
op koers. Om door te groeien. t

www.stormermarine.nl

aagdrempelig, dat woord komt met-
een in me op als ik bij Cybersoek bin-
nenloop. Het pand op de hoek van 

het Timorplein is ruim en licht. Een paar 
bezoekers drinken koffie, anderen zitten 
achter computers. Aan lange tafels zitten 
de vrijwilligers klaar om de dames van de 
breiclub te ontvangen. Er staan chocola-
tjes op tafel en Summar schenkt thee in. 
Vroeger kwam ze hier als cursist, nu geeft 
ze zelf breiles, samen met Jeltje, Anneke en 
Henriëtte. Jeltje is mijn buurvrouw en sinds 
jaar en dag zowel cursist als vrijwilligster bij 
Cybersoek. Ze heeft er een aantal compu-
tercursussen gevolgd. Eerst de basiscursus 
en tegenwoordig is ze met zelf opgenomen 
filmpjes aan de slag. Elke donderdagmid-
dag van één tot drie is ze vrijwilligster bij de 
breiclub. Ze helpt geduldig en aandachtig 
met allerhande breiwerkjes, die de vrouwen 
hebben meegenomen, terwijl ze zelf een 
vestje breit voor een nichtje.
Rond een lange tafel zitten de breisters. 
Sommigen komen om te leren breien, ande-
ren komen een patroon uitzoeken. Materi-

In Cybersoek komen veel buurtbewoners over de vloer. Je kunt er 

zo maar binnenlopen, de deur staat van maandag tot en met vrijdag 

open. Er is altijd wel iemand aanwezig die je kan vertellen over de 

cursussen en bijeenkomsten. Bij Cybersoek is voor iedereen wat te 

doen. Van computeren tot netwerken en breien.

aal nemen ze zelf mee. Het is gezellig. En 
dat is ook de bedoeling. Martha Swinkels, 
locatiemanager, vertelt: ‘Taal is een belang-
rijk aspect bij de breiclub. Er wordt veel 
gesproken, er is veel interactie. Vrouwen die 
de Nederlandse taal slecht spreken worden 
actief geholpen daar verbetering in te bren-
gen. Er komen ook vrouwen die doorgaans 
moeilijk te bereiken zijn. Dankzij mond tot 
mond reclame komen ook moeders en tan-
tes mee.’

Van nul tot honderd
De hele week is er van alles te doen: kinder-
activiteiten, taallessen, computeren, netwer-
ken voor ondernemers. Martha: ‘Cybersoek 
is er voor iedereen van nul tot honderd. We 
zijn er niet alleen voor jongeren of ouderen 
of eenzame buurtbewoners. Door iedereen 
bij ons programma te betrekken voorkom 
je bepaalde problemen. Jongeren gedragen 
zich anders als er ook ouderen bij zijn. Het 
komt voor dat mensen eerst voor een cursus 
komen en daarna bij ons stage lopen, vrij-
williger worden of les gaan geven. 
Emine bijvoorbeeld. Ze kwam als verlegen 
cursiste naar Cybersoek, nu is ze een asser-
tieve docente. We vroegen haar vrijwillig-

ster te worden bij de kinderactiviteiten op 
woensdagochtend. Daarna volgde ze een 
opleiding tot docente bij Technika 10, waar 
les gegeven wordt aan meiden die inte-
resse hebben in techniek. Nu geeft Emine 
op zaterdagochtend les bij PC Kids. Zo’n 
1.500 kinderen per jaar, dertig per work-
shop, leren daar over van alles wat met com-
puters te maken heeft: veilig computer- en 
internetgebruik, tips tegen digitaal pesten. 
Na afloop krijgen de deelnemers een certifi-
caat. Kinderen uit gezinnen met lage inko-
mens komen in aanmerking voor een gratis 
computer, printer en internet. Ze kunnen 
zich daarvoor bij het DWI aanmelden.

Alleen koekjes
De cursussen zijn gratis. Alleen voor de 
basiscursus computeren wordt een vrijwil-
lige bijdrage van vijf euro voor tien lessen 
gevraagd. ‘Je neemt alleen af en toe wat 
koekjes mee’, lacht Martha. 
Financieel wordt Cybersoek ondersteund 
door een groot aantal organisaties. Het 
stadsdeel koopt bijvoorbeeld computerles-
sen in, zoals de basiscursus en het internet-
café. Een deel van de activiteiten is structu-
reel, waaronder de open inloop. Op dinsdag 
komen daar senioren op af, donderdag is 
alleen voor dames. ‘Computeren met kof-
fie, koekjes en een praatje’, zegt Martha. 
Andere activiteiten vinden eenmalig plaats, 
zoals Jeltjes filmcursus.
‘Wil je zelf ook wat breien?’ vraagt Jeltje als 
Martha en ik het interview achter de rug 
hebben. Wat heb ik daar zin in. Zien breien 
doet breien. t

www.cybersoek.nl

tekst en foto’s: Elly van der Mark
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Met koffie, koekjes en een praatje

Van links naar rechts: Vrijwilligster Summar, twee cursisten en vrijwilligster Jeltje. Een gelikte showroom hebben Richard en Erwin niet, daar geloven ze niet in.

Onze boten zijn hufterproof

tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

Richard Gramser en Erwin Hilbrands, de eigenaars van het botenbedrijf Stormer, 

komen uit het noorden van het land. Toch zijn uitgerekend zij de uitvinders van 

boten gemaakt speciaal voor Amsterdammers en hun grachten. 
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Graffiti op de fundamenten 
van de Amsterdamsebrug
foto: Fred Vermorken
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n 2009 werd een zeer succesvolle open 
atelierroute georganiseerd in Zeeburg. 
De man achter de organisatie was Frans 

Stalman, die dergelijke evenementen al 
eerder voor zijn rekening nam in Amster-
dam. De laatste keer dat er een open ate-
lierroute werd georganiseerd was vorig jaar 
ter ere van het samengaan van Zeeburg en 
Oost. Dat was echter niet in het Oostelijk 
Havengebied en op IJburg. Omdat het zo 
gewaardeerd wordt, is Frans weer de boer 
opgegaan om subsidie los te peuteren bij 
het Stadsdeel. Voor dit soort evenementen 
is er altijd meer geld nodig dan de deelne-
mers bij elkaar kunnen leggen. Die hulp 
van ‘bovenaf ’ is daarom wenselijk. Op zich 
heeft Stadsdeel Oost het wat betreft de sub-
sidies goed voor elkaar, alleen was voor de 
atelierroute geen subsidie beschikbaar. Het 
potje van de festivals had echter nog wel 
ruimte, dus nu zijn de open atelierroutes 
een driejaarlijks festival geworden, waarvan 
het Oostelijk Havengebied, Zeeburger-
eiland en IJburg de eerste zijn die aan de 
beurt komen. De Indische Buurt en Oost 
in de oorspronkelijke vorm zijn dus volgend 
jaar en het jaar daarop aan de buurt. 
Dit jaar wil Frans met name veel aandacht 
besteden aan IJburg. In 2009 woonden 
daar toen nog niet zo heel veel kunstenaars, 
maar dat is inmiddels aan het veranderen. 
De nadruk ligt dus op IJburg, waar onder 
andere ook een centrale expositieruimte zal 
worden ingericht.

Voor en door kunstenaars
De open atelierroute is bestemd voor alle 
disciplines in de kunst, dus ook voor ont-
werpers. Voor degenen die nog niet eerder 
hebben meegedaan is het misschien goed 
om te weten hoe de procedure is. Frans 
vindt dat een open atelierroute voor en door 
de kunstenaars zelf moet worden georgani-

seerd en gedragen. Daarom wordt er bij de 
aanmelding via het formulier op internet 
een borg gevraagd van vijftig euro. Als ach-
teraf blijkt dat er voldoende geld is binnen-
gehaald door subsidies en sponsoren, wat 
tot nu toe nog steeds gelukt is, wordt de 
borg weer teruggestort op de rekening. Ver-
der wordt er vijfendertig euro in rekening 
gebracht voor de onkosten die verbonden 
zijn aan de drukkosten van de catalogus, 
affiches, flyers en een atelierkrant. In ruil 
daarvoor krijgen alle deelnemers een aantal 
affiches, flyers en catalogi. De organisatie 
verzorgt bovendien het versturen van de 
uitnodigingen en betaalt de portokosten. 
Er zit echter nog een ‘maartje’ aan vast. Zoals 
gezegd is de atelierroute voor, maar ook 
door kunstenaars. Dat wil zeggen dat Frans 
ervan uitgaat dat iedereen die zich heeft 
aangemeld, zich op de een of andere manier 
verdienstelijk maakt binnen de organisatie. 
Daarvoor zijn er verschillende werkgroepen 
opgezet, waarvoor de deelnemer zich kan, 
of beter gezegd moet, aanmelden. 

Grote voordelen
Meedoen aan een dergelijk evenement heeft 
volgens Frans grote voordelen. Je hebt als 
kunstenaar de mogelijkheid om zonder tus-
senkomst van een agent of galeriehouder je 

werk te verkopen. Tijdens de atelierroute 
zijn er, een beetje afhankelijk van de stem-
ming van de weergoden, vaak tussen vier-
duizend  tot negenduizend bezoekers op de 
been. Zij bezoeken weliswaar niet alle ate-
liers, maar door de duidelijke plattegrond 
en de daarbij horende catalogus maakt ieder 
zijn keuze wat hij wil zien. 
Een ander voordeel is dat door de verschil-
lende werkgroepen collega-kunstenaars 
elkaar leren kennen waardoor vaak kennis-
overdracht maar ook vriendschap ontstaat. 
Kunstenaars uit andere delen van Oost 
mogen ook meedoen, maar dan moeten ze 
een plek zien te vinden binnen de route, 
bijvoorbeeld op IJburg waar veel winkels 
leegstaan en waar mogelijk een groepje kun-
stenaars kan neerstrijken. De route krijgt 
dus geen omweggetjes naar bijvoorbeeld de 
Indische Buurt. In overleg kan altijd wat 
worden geregeld. Wat ook niet de bedoe-
ling is, is dat een kunstenaar zijn werk alleen 
tentoonstelt in de centrale expositieruimte. 
Er moet dus een woonhuis of atelier aan 
vastzitten. Er kan worden ingeschreven tot 
1 maart, dus haast is geboden. t

Informatie en inschrijven:
website: www.openatelierszeeburg.nl
of e-mail: fcsalman@xs4all.nl 

Open atelierroute wordt festival
tekst en foto: Lida Geers

Op 16 en 17 april wordt weer de alom gewaardeerde 

open atelierroute georganiseerd. Kunstenaars en 

 ontwerpers openen hun deuren, zodat de geïnteres-

seerde bezoeker de sfeer van een atelier kan  proeven 

en met de kunstenaar over zijn werk kan  praten.  

Als er dan ook nog wat gekocht wordt is het  helemaal 

fantastisch.
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advertenties

I

 
Cursus fotografie  
en beeldbewerking

Voor iedereen die echt mooie foto’s 
wil maken! Goed leren fotograferen 
en photoshoppen in je eigen buurt. 

Ben je niet helemaal tevreden met je 
foto’s en zou je het resultaat graag willen 
verbeteren, zodat je foto’s eruitzien zoals 
in krant of tijdschriften? Of wil je je cre-
ativiteit erop loslaten en foto’s manipule-
ren en vervreemden? 

De digitale spiegelreflexcamera’s en 
geavanceerde compacts vliegen als warme 
broodjes over de toonbank, maar om alle 
mogelijkheden te gebruiken en het opti-
male beeld te maken is een ander verhaal.
Met onze cursus/workshop krijg je de 
tools aangereikt waarmee je dat kan doen.
De docent is de profesionele fotograaf 
Martin van Welzen, gevestigd in Amster-
dam-Oost. Wat een foto maakt of breekt 
en hoe je je foto’s kunt verbeteren wordt 
besproken.  Met die kennis ga je direct 
zelf aan de gang. 
Martin zorgt voor permanente bege-
leiding en ook op persoonlijke wensen 
wordt ingegaan. 
Door deze cursus of workshop te volgen 
zal je voortaan met nog meer plezier 
betere en creatievere foto’s maken.

Kijk voor informatie en inschrijving op: 
www.mooiefotosmaakjezo.nl

 
Evenementen podium 303

vrijdag 4 maart 20.30 uur
Kristien Hemmerechts leest voor 
uit haar nieuwe boek Gitte.
Zij zal worden geïnterviewd door 
Janneke Meerstadt.

vrijdag 15 april 20.30 uur
in de maand van de filosofie
Het echte leven: wanneer en hoe 
leef je echt?
Muziek, literatuur & filosofie
m.m.v. Ben Croon, Edsart Udo de 
Haes en Jan Flameling.

vrijdag 22 april 21 uur
noche de flamenco
In de goede week
Een fantastisch optreden van  
Brisa Flamenca

boekhandelvanpampus.nl
KNSM-laan 303, tel. 419 30 23
e-mail: info@boekhandelvanpampus.nl

op de hoogte blijven? 
houdmijopdehoogte@
boekhandelvanpampus.nl

BOEKHANDEL

van Pampus

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

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

Conditietraining in sporthal Zeeburg 

Iedere dinsdagavond is het mogelijk om mee te doen aan de conditie-instuif in sporthal 
Zeeburg. Van 20.15 tot 21.15 uur wordt er wekelijks onder begeleiding van een ervaren 
en enthousiaste lerares aan de conditie gewerkt. Tijdens de conditietraining worden 
zoveel mogelijk alle spiergroepen getraind en wordt de conditie verhoogd. De les bestaat 
uit een warming-up, kern (loop- en grondoefeningen, circuitvormen) en cooling-down. 
De oefeningen worden veelal ondersteund door muziek.
U kunt per week bepalen of u zin en tijd heeft om mee te doen en betaalt dus ook per 
keer. De conditietraining kost € 2,35 per keer (met stadspas € 1,95).  
Ook bestaat de mogelijkheid om met korting een rittenkaart te kopen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Stadsdeel Oost, tel. 253 42 63, of bellen met 
sporthal Zeeburg, tel. 665 69 47. 
U kunt natuurlijk ook gewoon een keer langskomen in sporthal Zeeburg, Insulindeweg 
1001 (eindpunt tram 14 en tram 7).

Speel en luister mee bij 
ProefPodium World & Jazz

Op zondag 30 januari vond het Proef-
Podium World & Jazz plaats. Een plek 
voor muzikanten uit alle windstreken 
die hun stukken willen uitproberen en 
elkaars muziek willen leren kennen. 
Het was goed bezocht en gezellig, een 
echt huiskamergevoel, zoals iemand het 
omschreef. Er waren zes optredens van 
elk drie nummers met verschillende 
muziekstijlen: Ierse folk, jazzfusion, 
Marokkaanse gnaoua, singersongwriter 
en een spontane jazz/bluesformatie van 
mensen die elkaar daarvoor niet ken-
den. Achteraf werden er meteen nieuwe 
muziek afspraken gemaakt voor de vol-
gende keer en voor andere open podia. 
En dat is precies de bedoeling: dat er 
een netwerk ontstaat van muzikanten 
en muziekliefhebbers, die elkaar op ver-
schillende plekken in de buurt weten te 
vinden. 
In het Oostelijk Havengebied alleen al 
zijn er veel cafés die live muziek program-
meren, waarvan een aantal ook een open 
podium biedt. Voor onvervalste rock-
sessies moet je op vrijdagavond bij Music 
Matrix zijn. Op zondagavond hebben 
zij een jazz/fusion open podium. In de 
Kompaszaal is op de 1e zondag van de 
maand een jazzoptreden en aansluitend 
een sessie. Iets verder weg, in het Science 
Park, is er iedere 2e zondag van de maand 
een pop & jazz jamsessie in café Polder.
Daar komt nu het ProefPodium World & 
Jazz bij: iedere 3e zondag van de maand 
om 15.00 bij Jerry’s Eetcafé. Eerstvol-
gende keer: 20 maart. 
Wil je meespelen of luisteren? 
Meld je aan bij Marijke de Raadt
info@muziekindebuurt.com
www.muziekindebuurt.com

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

Frans Stalman peuterde subsidie van het Stadsdeel los
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Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

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

 www.deregenboog.org 

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

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

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

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

advertenties

e gaan alles verbrassen.’ Oud-
buurman Mark hoeft niet lang 
na te denken over de vraag wat 

hij met de elfduizend en vijfhonderd euro 
gaat doen die hij zojuist met zijn drie loten 
heeft gewonnen. ‘Een nieuwe computer 
kopen en met het gezin een mooie luxe reis 
richting Rome en Toscane. We maken het 
helemaal op.’ 

Het is vrijdagavond 7 januari, de avond dat 
tijdens een feestelijk spektakel op de kop 
van het Java-eiland bekend wordt gemaakt 
hoeveel geld elk winnend lot van de afge-
lopen Postcode Kanjerloterij waard is. De 
trekking van die loterij vond een week eer-
der plaats, op Nieuwsjaardag. 
Terwijl de buurt nieuwsgierig toestroomt 
heeft Danny de Munck er al flink de sok-
ken in gezet met het schmierend zingen van 
talrijke Jordaanliederen. Ondertussen delen 
de fris en vrolijk ogende medewerkers van 
de Postcodeloterij oranje sjaaltjes en rood-
oranje mutsen uit met daarop het woord 
Kanjer. Vrijwel iedereen slaat de sjaal om 
de schouders en ook de mutsen gaan bij de 
meesten op het hoofd. Oranje is vanavond 
de kleur van het grote geld.  
Terwijl uit de speakers het lied Celebration 

galmt en zilveren glitters uit de hemel neer-
dalen, verschijnen op het podium enkele 
van de zeventien hoofdprijswinnaars van de 
winnende postcodecombinatie 1019 LH. 
Zij mogen samen 12,5 miljoen verdelen. 
Het enthousiasme van spreekstalmeester 
Gaston Starreveld steekt opvallend af tegen-
over hun terughoudendheid. Niemand 
lijkt echt zin te hebben om aan het woord 
te komen. Eén van de winnaars loopt zelfs 
demonstratief van het podium af om te 
voorkomen dat Gaston met de microfoon 
in de hand te dicht bij hem in de buurt 
komt. 
Is het schroom, nuchterheid, angst om her-
kend te worden? Dat is niet geheel duidelijk 
maar het maakt wel een sympathieke indruk. 
Iedereen is blij maar niemand schreeuwt het 
van de daken. 

Jan Smit
Plotseling begint onder daverend geraas 
een op het scherm afgebeelde gigantische 
jackpot als een bezetene rond te tollen. Het 
aanvangsbedrag van de winnende loten 
wordt bekend gemaakt: 945 euro. Woon-
bootbewoonster Marianne, trotse eigenares 
van één lot, is er al dik tevreden mee maar 
daarbij blijft het niet. Want een kwartiertje 
laten begint de jackpot opnieuw te gieren 
en wordt het aanvangsbedrag in één klap 
omhooggeschroefd naar 1450 euro. En ook 
dat blijkt al snel niet meer dan een tussen-
stand.

Postcodegekte!

Voor de tweede keer in vier jaar tijd viel het Oostelijk Havengebied in de prijzen tijdens de 

Postcodeloterij. Ging het vier jaar geleden nog om een bedrag van vier miljoen euro, dit jaar 

viel er onder de gelukkige bezitters van een lot maar liefst 25 miljoen euro te verdelen. 

‘W

In de tussentijd trekt spreekstalmeester 
Gaston, op de voet gevolgd door zijn film-
ploeg, het publiek in voor korte interviews 
met de buurtbewoners en zet Volendammer 
Jan Smit de eerste noten in van het levens-
lied Vrienden voor het Leven. ‘En vanavond 
hebben jullie er een hoop vrienden bij gekre-
gen’, roept hij jolig naar het publiek. Dat 
publiek bestaat op de voorste rijen vooral 
uit jeugdige eilandbewoners die hun kans 
schoon zien om enkele vaderlandse helden 
eens van zeer nabij te mogen meemaken. 
En ja hoor, daar gaat de jackpot weer: 2250 
euro geeft hij nu aan. ‘Maak me gek!’, roept 
iemand. Het publiek wordt nu echt ner-
veus want hoever zal het bedrag nog verder 
oplopen? Het is nu al meer dan de meesten 
hadden verwacht. En het einde is nog niet 
in zicht. 
Een kwartier later is het eindbedrag dan 
eindelijk bekend: 3850 euro is de waarde 
van elk winnend lot. Nepcheques worden 
uitgedeeld en goudkleurige confetti daalt 
neer over de zingende menigte. 
‘Eigenlijk heb ik het niet nodig’, had 
woonboot bewoonster Marianne eerder op 
de avond nog gezegd. ‘Vrijheid, dat is voor 
mij het belangrijkste.’ Maar na enig naden-
ken heeft ze toch een passende bestemming 
voor het geld gevonden. ‘Het wordt hoog 
tijd voor een nieuwe fiets. En ik droom al 
langer van een bezoekje aan Finland in de 
winter. Dat moesten we dan maar eens gaan 
doen.’ t
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tekst: Michel van Dijk
foto: Kees Hoogeveen
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Ross de Boss

tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

Shoarmasoep

R

M

yan is mijn buurman. Hij heeft 
haren die in een bosje boven op 
zijn hoofd staan. Het lijkt op een 

vogelnestje. Mijn mama zegt dat zijn haren 
dreadlocks heten. Ryan maakt altijd grap-
pen met mij. Hij trekt gekke gezichten naar 
me als hij voorbij fietst en roept dan heel 
hard: ‘YO, ROSS.’
Een keer deed hij dat toen mijn buurmeisje 
bij me was. Ze schrok zich een ongeluk en 
ging heel hard huilen. Ze komt uit Zwolle 
en had nog nooit zwarte mensen gezien. 
Gelukkig had mijn moeder koekjes bij 
zich.
Mijn buurmeisje vindt Ryan eng, maar ik 
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niet. Hij is best aardig. Vroeger heeft hij met 
mijn moeder gewerkt in een restaurant. Hij 
maakte overdag de broodjes klaar en mijn 
moeder bracht die dan naar de klanten toe. 
Daar praten ze nu nog over. Mijn mama 
zegt dat Ryan toen stiekem buiten siga-
retjes rookte waar je gek van gaat doen en 
dat hij dan de tosti’s aan liet branden. Hij 
zegt altijd chill en relax tegen mijn moeder. 
Normaal wordt mijn moeder boos als je 
dat tegen haar zegt, maar bij Ryan moet ze 
erom lachen.
Mijn moeder houdt van broodjes shoarma 
en doet er heel veel saus op. De knoflook-
saus maakt ze helemaal op en dan stopt ze er 
nog rode saus bij met allemaal vieze stukjes 
erin en ook nog sambal. Toen Ryan dat een 
keer zag, vroeg hij: ‘En vind je dat nou lek-
ker? Shoarmasoep?’ Hij praat met een Suri-
naams accent. Ik vind dat grappig klinken. 
Mijn mama kan dat goed nadoen en zegt 
dan dingen als: wat ga je me vertellen, wil je 
soms klappen, jongen? Ik mag het van haar 
ook doen, alleen niet op straat als andere 
mensen het kunnen horen.
In mijn klas zit een nieuwe jongen. Hij heet 
Carnesto. Mijn moeder denkt dat hij Suri-
naams is, maar dat is niet zo. Hij is geboren 
in Curaçao. Ik was boos op haar, omdat ze 
dat zomaar zei. Ik vind gokken vervelend. 

Zomaar ergens naar raden. Of als mensen 
‘ongeveer’ zeggen of ‘misschien’. Dan weet 
je nog niets. Precies zijn is heel belangrijk. 
Dan weet je waar je aan toe bent. Van mijn 
moeder had ik dat niet verwacht. Dat ze 
zomaar iets zou roepen. Als ze niet zeker 
was, had ze het toch gewoon even kunnen 
vragen?
Toen ik klein was dacht ik dat Chinese men-
sen uit China kwamen en Surinaamse men-
sen uit Suriname. Maar dat is niet altijd zo. 
Sommigen komen gewoon uit Nederland 
of uit Amerika. En bruine mensen komen 
niet allemaal uit Suriname. Ook heb ik 
vriendjes die in Trinidad wonen en die zijn 
gewoon wit.
Zelf ben ik een kwart Italiaans en daar zie 
je helemaal niets van. Mijn vader is half Ita-
liaans en mijn mama zegt dat hij gewoon 
blond haar heeft met blauwe ogen en een 
blanke huid. Ik spreek geen Italiaans, alleen 
mama mia en ben nooit in Italië geweest. 
Ik heb mijn vader zelfs nog nooit gezien. 
Ik lust wel graag pasta met geraspte Parme-
zaanse kaas, maar dat vinden Nederlandse 
mensen ook lekker. Salami vind ik ook 
heerlijk, maar ik weet niet zeker of dat Ita-
liaans is. Je koopt het in ieder geval gewoon 
bij de C-1000. Daar werkt mijn opa en die 
komt gewoon uit Amsterdam. t

ieke Maes heeft als professioneel 
medewerkster van Welzijn aan het 
IJ meer dan dertig jaar in de Indi-

sche Buurt gewerkt met kwetsbare groepen. 
Al die tijd was de Meevaart in de Balis-
traat haar onderkomen. Zelfs toen van-
wege bezuinigingen het welzijnswerk werd 
ondergebracht bij Civic en Mieke besloot 
op eigen kracht als zelfstandige stichting, 
Atelier K&K, verder te gaan. Onlangs pak-
ten zich donkere wolken samen boven veel 
verenigingen die kind aan huis waren in de 
Meevaart. De Meevaart wordt verbouwd 
en gaat daarom een jaar dicht. Voor Mieke 
en haar mensen was het duidelijk dat haar 
Atelier K&K andere huisvesting – wél weer 
in de Indische Buurt – moest hebben. Haar 
wens ging in vervulling. Een maand geleden 
is haar stichting met drie bestaande zelf-
hulpgroepen naar het pand op de Borneos-
traat 38 verhuisd. De locatie is veel kleiner 
dan de ruimte die zij in de Meevaart hadden 
en bepaalde activiteiten zullen daarom niet 
meer zoals vroeger gedaan kunnen worden. 
Maar vernieuwing is niet altijd slecht en de 
nieuwe huisvesting heeft door de kleinscha-
ligheid iets geborgens. Meer een huiskamer-
idee, waar de zelfhulpgroepen zich goed bij 

voelen. 

Subsidie
In 2007 ging het roer om vanwege bezuini-
gingen en kwam welzijn op het bordje van 
Civic terecht. ‘Civic is echter een bedrijf en 
heeft een heel andere visie op hoe je men-
sen in een kwetsbare positie ondersteunt. 
Ik werk zelf al dertig jaar met die mensen 
en vond deze nieuwe aanpak vreselijk. Veel 
mensen raakten hun baan kwijt en vrijwil-
ligers kregen geen vergoeding meer voor het 
werk dat ze deden. Er zijn toen weer veel 
mensen achter de geraniums terechtgeko-
men. De Indische Buurt heeft mensen nodig 
die zich betrokken voelen bij de mensen uit 
de buurt. Omdat wij als welzijnswerkers 
dat via Civic niet meer voor elkaar kregen, 
hebben wij een eigen initiatief opgezet en 
het krachtwijk-plan van voormalig minister 
Vogelaar gebruikt om ons plan in te dienen. 
Wij kregen subsidie toegewezen en daar-
uit is onze eigen stichting ontstaan. Eerlijk 
is eerlijk, ik had het jaren eerder moeten 
doen,’ aldus een bevlogen Mieke. 
Nadat eenmaal besloten was, op aanraden 
van HVO Querido – een instelling die zich 
ontfermt over de kwetsbaarsten in onze 
samenleving – een eigen stichting op te 
zetten, gaf HVO advies voor de statuten. 
De wijkaanpak gaf ondersteuning bij het 

maken van een ondernemingsplan. Dat is 
nu twee jaar geleden.

Zelfhulpgroepen
Atelier K&K is één grote familie geworden. 
Er zijn inmiddels drie zelfhulpgroepen: één 
voor mensen met een psychische beper-
king, één voor de mantelzorgers en één voor 
oudere Turkse vrouwen met gezondheids-
klachten. Alleen Turkse dames, zodat ze 
met elkaar kunnen praten, terwijl er driftig 
gehandwerkt wordt. Er zijn zelfs kleedjes 
aanwezig als het tijd voor het gebed is. Een 
vierde zelfhulpgroep, voor alleenstaande 
moeders met kinderen in de puberteit, is 
nog in de maak. 

Kunst uit de Kast
De twee K’s van het atelier staan voor koken 
en kunst. Door het koken is De Proeverij 
ontstaan. Deze groep kookt en maakt hap-
jes tijdens evenementen in de buurt. Omdat 
de groep gezamenlijk aan de slag gaat, blijft 
het voor de ‘koks’ toch een veilig plekje bin-
nen een groot evenement. 
Kunst uit de Kast is één van de kunst-
projecten. Iedere maand wordt er een 
schilderij van één van de deelnemers in het 
zonnetje gezet. Het wordt op de speciale 
Kunst uit de Kast-spijker gehangen in de 
gemeenschapsruimte. Deze spijker is als 
het ware het doorgeefluik aan de gemeen-
schap en het is de bedoeling dat het schil-
derij vervolgens ergens in de Indische Buurt 
wordt opgehangen. Dit keer wordt er een 
mooi plekje gezocht voor het kunstwerk 
van  Jasmina Ruznic. Het is te bezichtigen 
in Atelier K&K elke dinsdag in februari van 
13.00 tot 15.00 uur. Uit aanmelders mag 
Jasmina begin maart zelf kiezen bij wie of 
waar het komt te hangen. t

Borneostraat 38
E-mail: a.maes94@upcmail.com

Atelier K&K krijgt eigen plek
tekst en foto: Lida Geers

Vanwege de verbouwing in de Meevaart 

moest Mieke Maes na dertig jaar met 

Atelier K&K (kunst en koken) verhuizen. 

Mieke kreeg een nieuw onderkomen aan 

de Borneostraat, waar ze inmiddels een 

maand gehuisvest is.
Mieke Maes naast het schilderij van Jasmina Ruznic 
en het portret van Jasmina in haar handen

Ross is een slim jongetje met Asperger, dat 
vaak meer wil weten dan grote mensen lief 
is. Als hij geen antwoord op zijn vragen 
krijgt, gaat hij zelf op onderzoek uit. Met 
zijn ronde metalen brilletje bekijkt Ross 
de maatschappij op geheel eigen, soms 
 onnavolgbare, maar altijd humoristische 
wijze.



et zal geen verbazing wekken dat 
het Oostelijk Havengebied, dat zich 
vanaf het einde van de 19e eeuw ont-

wikkelde, een aantal officiële monumenten 
bezit. Er bevinden zich hier tien rijksmonu-
menten en negen potentiële gemeentelijke 
monumenten.
Het betreft vooral pakhuizen en andere 
gebouwen die het maritieme karakter van 
het gebied weerspiegelen, zoals die van de 
Koninklijke Hollandse Lloyd (KHL) en de 
KNSM. Bijzondere monumenten zijn ook te 
vinden op het terrein van de vroegere vee-
markt en het abattoir.
Wat is het verschil tussen een rijksmonument 
en een gemeentelijk monument? Een rijks-
monument is een pand, gebouw of complex 
van minstens vijftig jaar oud, dat door de 
cultuurhistorische waarde en zijn schoon-
heid van nationaal belang is en daarom 
door de rijksoverheid beschermd wordt. 
Een gemeentelijk monument heeft geen 
nationale betekenis, maar is wel cultuurhis-
torisch van belang voor een gemeente. De 
huidige geselecteerde potentiële gemeente-
lijke monumenten zijn vooral van de peri-
ode 1850-1940 en doorlopen momenteel 
de noodzakelijke procedure om gemeente-
lijk monument te kunnen worden. 

Rijksmonumenten
Om welke rijksmonumenten gaat het in het 

Oostelijk Havengebied? Allereerst zijn dat 
drie voormalige pakhuizen. Pakhuis Azië, 
nu Pakhuis Amsterdam geheten, dateert 
van 1885. In 1999 hebben de architecten 
Meyer en Van Schooten het oude pakhuis 
geschikt gemaakt voor hergebruik. Nu is er 
het populaire restaurant Fifteen gevestigd. 
Ook Greenpeace Nederland en woning-
bouwvereniging Ymere maken gebruik van 
het gebouw.
Pakhuis Afrika, ook van 1885, is na een 
niet zo lange kraakperiode verbouwd door 
Villanova Architecten. Vanaf 2009 heeft 
woningbouwvereniging Ymere hier zijn 
hoofdkantoor. Pakhuis De Zwijger is van 
later datum: 1934, 350 jaar na de moord 
op Willem de Zwijger. Het gebouw is vanaf 
2006 een multi mediacentrum. Het oogt 
spectaculair omdat de weg naar het Java-
eiland erdoorheen gaat. Het is gerenoveerd 
door de bij ingewijden bekende renovatiear-
chitect André van Stigt. 
In 1885 is de vroegere Havencentrale van 
de architecten De Greef en Springer gereed 
gekomen. Hier werd de energie geleverd aan 
de hijskranen op de kade. Eerst ging het om 
stoomkracht, later om elektra. Vanaf 2001 
is het een entertainmentbedrijf. De naam 
Panama is een fantasienaam die om com-
merciële redenen werd gekozen. 
Wat meer naar het oosten staat een complex 
gebouwen die met de geschiedenis van de 
KHL te maken hebben. Op Oostelijke Han-
delskade nr. 12 staat het vroegere hoofdkan-
toor van de KHL. Dit gebouw werd in 1922 

hoofdkantoor toen de Lloyd in de financiële 
problemen kwam (‘Kas Helemaal Leeg’) en 
het bedrijf het prestigieuze eerste hoofdge-
bouw op de hoek van de Prins Hendrikkade 
en de Martelaarsgracht (later onder andere 
het Kadaster, binnenkort hotel) moest ver-
laten. Architect van beide gebouwen en ver-
der van alle gebouwen van de KHL in deze 
omgeving, is Evert Breman Nu zijn er aller-
lei broedplaatsachtige bedrijfjes gevestigd. 
Op de nummers 14-32 en 36-42 heeft KHL 
personeelswoningen gebouwd, met name 
bestemd voor personeel dat direct in de 
haven moest worden ingezet. Verder bevin-
den zich in deze rij de rijksmonumenten 
het Lloyd Hotel, het Quarantainegebouw 
(waarin café De Cantine, ateliers en muziek-
studio’s zijn gevestigd) en het vroegere per-
soneelskoffiehuis, nu Koffiehuis KHL. 

Potentiële gemeentelijke monumenten
Het Oostelijk Havengebied kent nog geen 
gemeentelijke monumenten. Wel is er een 
negental gebouwen/complexen dat de pro-
cedure doorloopt om gemeentelijk monu-
ment te worden. Er zijn enkele clusters te 
onderscheiden.
Op en naast het Veemarktterrein staat een 
aantal gebouwtjes dat werd gebouwd omdat 
de veemarkt en het abattoir zich hier op het 
eind van de 19e eeuw vestigden. Ze werden 
in chaletstijl ontworpen door de architecten 
Boerma en Damen. Het gaat onder meer 
om de poortgebouwen van het abattoirter-
rein op de Veelaan, het grote afrekenings-
lokaal midden op het Veemarktterrein en 
de woningen voor marktmeester en stal-
knechten. Aan de overkant van de Veemarkt 

bevinden zich het voormalige douane- 
annex wachtlokaal, nu café Boulevard, en 
het vroegere Volkskoffiehuis, nu restaurant 
Gare de l’Est.
Een ander cluster is dat van enkele KNSM-
panden en -woningen. Op de Oostelijke 
Handelskade 44b-66 is in 1915 een aan-
tal woningen voor het KNSM-personeel 
gebouwd. Ze zijn van de architect Leliman, 
onder meer bekend van het wijkje Indië I 
in de Indische Buurt, tussen Zeeburger-
dijk en Timorplein, het Noord-Zuid-Hol-
lands Koffiehuis op het Stationsplein en de 
ANWB-paddestoel. 
In Loods 6 op de KNSM-laan 311 bevindt 
zich de Kompaszaal. Vanaf 1956 tot de 
jaren zeventig was hier de comfortabel inge-
richte wachtruimte van de KNSM. Het is nu 
een café-restaurant. 
En iets verder, op het Levantplein, is nog 
een overblijfsel van het KNSM-verleden, 
het in 1961 gebouwde kantinegebouw. Na 
het vertrek van de KNSM werd het gekraakt 
door kunstenaars, die het Edelweiss noem-
den. Nu zijn het riante woningen op stelten 
geworden.
Op het bedrijventerrein Cruquiusweg vin-
den we nog twee potentiële monumenten. 
Op nummers 102-104 het fabrieksgebouw 
Vettewinkel. En op nummers 152 en 154 
op het eind van het schiereiland een loods 
en een woning van een metaalfabriek. Het 
is voor een leek niet meteen te begrijpen 
waarom deze gebouwen op de monumen-
tenlijst komen. Maar een bezoek van deze 
panden is wel aan te bevelen als u met een 
curieus stukje Amsterdamse rafelrand ken-
nis wilt maken. t

De monumenten van het    Oostelijk Havengebied

tekst: Gerard Goudriaan
foto´s: Fred Vermorken

Een van de charmes van het Oostelijk Havengebied is de – 

soms – opzienbarende moderne architectuur die gebouwd is 

tegen het maritieme decor van het oude havengebied. In dat 

decor bevinden zich diverse monumenten.
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Foto’s: 1. Afrekeningslokaal Veemarktterrein. 2. Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade.  
3. Vroegere KNSM-kantine, Levantplein. 4. Woonhuis, Veemarktterrein. 5. Personeels-
koffiehuis, Oostelijke Handelskade. 6. Oude hoofdkantoor KHL, Oostelijke Handelskade. 
7. Woonhuis, Veemarktterrein.
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ekke vrouwen stappen van hun fiets. 
Mannen met zwart hoornen brillen 
en stoere laarzen lopen naar binnen. 

Eenmaal binnen verlegt de Walle nog even 
een paar boeken ‘voor als de koffie omvalt’. 
Dan ploft ze neer op een van de lekkere 
banken. Vanuit haar ooghoek ziet ze elke 
nieuwe binnenkomer en regelmatig staat ze 
op om iemand te begroeten. Anne Marie, 
eigenaar van Cammino Marketing & Com-
municatie, organiseert samen met Britta 
Lassen elke eerste donderdag van de maand 
Open Coffee in boekhandel Van Pampus. 
De Walle: ‘Open Coffee is een idee overge-
waaid uit Engeland en houdt in dat zzp’ers 
samenkomen en – naast koffie drinken – 
elkaar leren kennen, kennis uitwisselen en 
soms ook nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangaan. Als zelfstandige werk je veelal van-
uit huis en dat kan best eenzaam zijn, dus is 
het leuk mensen uit de buurt te leren ken-
nen die hetzelfde werkpatroon hebben.’

De Walle: ‘Het is niet alleen voor zzp’ers 
maar ook voor ondernemers met perso-
neel. We willen geen strakke grens trekken. 
Ondernemen zit in je bloed! Een zzp’er kan 

zomaar doorgroeien naar ondernemer. Deze 
bijeenkomsten zou ik geen netwerken wil-
len noemen, netwerken is zo’n uitgehold 
begrip. Het gaat meer om het opdoen van 
inspiratie en elkaar helpen. Het gaat in de 
eerste plaats om wat je komt brengen. Soms 
kom je ook iets halen.’ 
Lassen: ‘We zijn in september 2010 begon-
nen en hebben nu drie bijeenkomsten 
gehouden. Het succes is zo groot dat wij 
– natuurlijk in overleg met Carel van Pam-
pus – besloten hebben om door te gaan. De 
samenstelling van de mensen die komen is 
altijd anders, rond een vaste kern. Gemid-
deld zijn we met dertig personen. Elke bij-
eenkomst is er gelegenheid voor twee men-
sen om iets te vertellen over hun bedrijf of 
om iets te vragen. Daarna is er tijd om met 
elkaar te praten.’
Boekhandelaar Carel van Pampus geniet 
van zijn al maar groeiende spilfunctie in de 
buurt. Naast zijn flamencobijeenkomsten en 
literaire avonden biedt hij ruimte aan men-
sen die dingen maken. Eén van die mensen 
is Phool Chand Mali. Van Pampus: ‘Een 
interessant man die een boek kwam bestel-
len; we raakten aan de praat, hij bleek een 
edelsmid uit India die al jaren in Nederland 
woont en werkt samen 
met zijn Nederlandse 
vrouw Nelleke. Ik vond 
het geweldig, zag zijn 
oeroude sieradentech-
niek in combinatie met moderne invloeden 
en bood hem een vitrine aan. Leuk toch? 
Speciaal voor de Open Coffee heb ik een 
aparte hoek in mijn boekwinkel met boe-
ken voor ondernemers.’

Wie komen er?
Mannen en vrouwen in de leeftijd van 30 tot 
65, alert en energiek. Evelijn van Heuven, 
eigenaar van Vindictwine, is er dit keer bij. 

Zij sponsort de bijeenkomst door bubbels 
te schenken zodat er zowaar getoast wordt 
op een nieuw jaar vol inspiratie en mooie 
opdrachten. Van Heuven heeft een wijn-
handel op de Veemarkt, met een webwinkel 
die de wijn tot in de keuken bezorgt. Verder 
is er een man die bedrijven helpt om maxi-
maal profijt uit Apple-computers te halen 
en bovendien werk verricht voor reclame-
bureaus. Ook is er een gepensioneerde die 
al zijn vrije tijd steekt in het maken van een 
website voor en door mensen in Amster-
dam-Oost. 
Britta Lassen, medeoprichter van de Open 
Coffee en eigenaar van het bureau ‘Training 
with a Twist’, helpt ondernemingen creatief 
te denken. Zij is ook degene die de groep 
van bijna 35 personen toespreekt, en na 
de toespraak van Claire Groenen, een zelf-
standige kindertherapeute, zorgt zij voor de 
aftrap van een wel zeer geanimeerd vervolg 
tussen alle aanwezigen.

Goed doel
De Walle en Lassen organiseerden vorig jaar 
in het kader van de organisatie NL-Doet 
een High Tea in de psychiatrische kliniek 
Mentrum in de J.F. van Hengelstraat. Het 

idee is nu om op 18 of 
19 maart met deelne-
mers aan de Open Coffee 
OHG een nieuw intita-
tief te ontplooien. Wat ze 

gaan doen is nog een verrassing.
Open Coffee is volledig self-supporting, 
al is ook het stadsdeel belangstellend voor 
zoveel daadkracht in de wijk. Kom vooral 
langs om te kijken of je er ook iets aan kunt 
hebben. t

Open Coffee, elke eerste donderdag van 
de maand van 09.30 - 11.00 uur
Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303

Open Coffee voor ondernemers
Donderdagochtend 6 januari, 

8.55 uur. Anne Marie de Walle 

zet haar bakfiets weg en stapt 

naar binnen bij boekhandel 

van Pampus aan de KNSM-laan 

303. Ze is niet alleen. 

K
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Maak nu een afspraak of loop even langs!

- Afspraken mogelijk ‘s avonds en in het weekend
- Orthodontische behandelingen en implantologie
- Mondhygiënisten aanwezig
- Bleken; Lumineers, facings  
 en andere esthetische behandelingen

vraag vrijblijvend een kostenbegroting!

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ
Amsterdam

tel. 020 416 66 54
info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Haven Amsterdam heeft op 3 februari de 
nieuwe walstroomkasten officieel in gebruik 
genomen. Daarmee zijn aangemeerde bin-
nenvaart- en riviercruiseschepen verplicht 
gebruik te maken van duurzame walstroom. 
Walstroom is schoon en duurzaam en zorgt 
voor minder geluidsoverlast, minder CO2-
uitstoot en schonere lucht. Haven Amster-
dam heeft als ambitie om in 2020 één van 
de duurzaamste havens van Europa te zijn. 
Het walstroom-project is één van de projec-
ten dat daar aan bijdraagt. Haven Amster-
dam investeerde 2,5 miljoen euro in deze 
schone energievoorzieningen. 
De walstroomkasten voorzien de binnen-
vaart- en riviercruiseschepen van duurzame 
groene stroom vanaf de kade. Tot nu toe 
werd veelal gebruik gemaakt van dieselgene-
ratoren voor de opwekking van elektriciteit. 
Dat gaf luchtvervuiling en geluidsoverlast. 
Met walstroom kunnen de schepen door 
een verlengkabel op één van de walstroom-
kasten aan te sluiten, eenvoudig elektriciteit 
afnemen van het net. Binnenvaart- en pas-
sagiersschepen die zijn afgemeerd aan kades 
waar walstroom beschikbaar is, zijn verplicht 
hier daadwerkelijk gebruik van te maken. 
Het is niet toegestaan om een generator 
te laten draaien. Zeecruiseschepen kunnen 
walstroom nog niet gebruiken, omdat daar-
voor specifieke en veel zwaardere installaties 
voor stroomtoevoer noodzakelijk zijn.
Haven Amsterdam is de vierde haven van 
Europa en wil een slimme haven zijn met 
duurzame groei, die banen en inkomsten 
oplevert, zonder aantasting van de kwaliteit 
van water, bodem en lucht. Groei waarmee 
inwoners van Amsterdam het havengebied 
nog meer gaan waarderen als interessant en 
aantrekkelijk. t

Haven schakelt over op walstroom

ingezonden door Anja Vonk, Haven Amsterdam
foto: Cris Toala Olivares

tekst: Janneke Meerstadt-Holtslag
foto: Fred Vermorken

Als zelfstandige werk je 
veelal vanuit huis en dat kan 

best eenzaam zijn



e deur beneden opendoen via de 
halofoon gaat niet meer. Gebeurt 
vaker als er werklui in het elektrapa-

neel zijn geweest. De cv-installaties in het 
pand worden vernieuwd, dus het is vast 
weer bingo. Woonstichting De Key bellen 
dan maar. 
Vier dagen later komt een monteur langs. 
Daarna doet mijn buzzer het nog steeds 
niet en is de benedendeur ook kapot.
Nu is onze toegangsdeur niet zomaar een 
deurtje. Het is de koning onder de deuren. 
Eigenlijk is het meer een toegangspoort. 
Een kasteelingang. Een reus. Geen deur 
om even open te duwen. Vandaar dat wij 
onderdanen van koninkrijk Kollhoff alleen 
een sleutel hoeven om te draaien in het bui-
tenpaneel en dan zwaait hij automatisch 
open. Om naar buiten te gaan drukken we 
op een grote knop op een nog grotere paal 
voor hetzelfde resultaat. 
Nu reageert de deur noch op sleutel noch 
op knop. Alleen met geweld valt hij hand-
matig open te wrikken. Met verhoogd 
risico op spit. Maar een mens moet toch 
naar binnen, nietwaar?
De monteur komt opnieuw langs. Hij is 
jong en stoned. Of niet helemaal goed. 
Ik weet niet zeker welke van de twee. Hij 
staart naar het plafond. Ik vraag of er iets 
mis is. ‘Ik denk na’, antwoordt hij met zijn 
blik op oneindig. Nog vijf minuten gestaar 
verder stel ik voor dat hij opnieuw aanbelt 
als hij uitgedacht is. Een uurtje later gaat 
de bel weer. Hij is eruit. Hij heeft geen idee 
wat het probleem is en gaat. 
Dat weekeinde piept en kraakt de deur aan 
één stuk door. Het klinkt als het geluid van 
een mitrailleur. Of dertig. Door de gewel-
dige akoestiek in onze qua grootte bij de 
deur passende hal gaat het geluid door 
merg en been. De Gazastrook is er niets 
bij.
Maandagochtend bel ik meteen de woning-
bouw. Woensdagochtend weer. En vrijdag-
ochtend opnieuw. Intussen kom ik een 
week slaap tekort en ben tot moorden in 
staat. Om mijn zoveelste telefoontje kracht 
bij te zetten heb ik het geluid opgenomen. 

De dame van de centrale schrikt zich een 
ongeluk en is meer dan begripvol. Ze 
stuurt zo snel mogelijk een elektricien. In 
de namiddag arriveert hij eindelijk, maar 
vertrekt al snel. De deur is hem te hoog. 
Hij heeft hoogtevrees. 
Ik bel De Key opnieuw en krijg een bandje. 
Ze zijn gesloten. Ik kijk op mijn horloge: 
het is 4 minuten over 5. 
Mijn kop barst van de hoofdpijn en ik kan 
geen deur meer horen. Met een plank die 
over is van de verbouwing loop ik naar 
beneden en blokkeer de voordeur. Meteen 
is het gekmakende lawaai weg. Ik geniet 
van de voorheen zo vanzelfsprekende en 
nu hervonden rust.
Op maandagochtend ga ik van huis en tref 
een nieuwe monteur bij de ingang aan. Ik 
informeer naar de voortgang en hij vertelt 
dat hij niets kan doen: er moeten nieuwe 
scharnieren besteld worden. Mijn plank 
heeft hij weggehaald. 
Ik vraag hem om de deur open te laten 
vanwege de geluidsoverlast. Dat mag hij 
niet. Te inbraakgevoelig. Wanhopig werp 
ik tegen dat de deur zo opengeduwd kan 
worden, dus dat het evengoed niet veilig 
is. Hij gaat in conclaaf met de huismees-
ter. Die hoor ik zeggen dat de deur dicht 
moet en de elektricien vertrekt. Ik schiet 
snel de huismeester aan. Een knappe jonge 
man die ik nooit eerder heb gezien. Met 
een grote goedkeurende grijns bekijkt hij 
me van top tot teen. Mijn mantelpakje valt 
kennelijk in de smaak. 
De volgende dag gaat de telefoon. De huis-
meester.
‘Had ik jou gesproken gisteren? Over de 
deur?’
Hij geeft me een update. Aan de deur wordt 
hard gewerkt en de stroom is er vooralsnog 
afgehaald zodat ik rustig kan slapen. Hij 
was erg geschrokken van mijn verhaal en is 
er meteen achteraan gegaan.
‘Weet je in welk gebouw ik zit?’, vraagt hij 
nog.
‘Natuurlijk.’
‘Kom je een keer langs voor koffie?’
Zeker. Als ik weer eens iets heb, trek ik 
onmiddellijk een paar hakken aan en ga 
koffie drinken. Bij de huismeester. Het 
callcenter met telefonisch keuzemenu kan 
de pot op. t
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tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken
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N A U T I E K  V A A R O P L E I D I N G E N

Zeilschool
Salve 

zaalverhuur
Jachthaven
Piet Hein

W W W . N A U T I E K . C O M

Veemkade 267 020 - 419 30 05

at is GAS en waarom moest dat 
er komen?
GAS wordt het inbrenghuis voor 

cultuur. Het gaat om muziek, beeld en taal. 
We werken met de steekwoorden: inbren-
gen, ontmoeten, inspireren en verbinden. 
Het idee is dat er door wijkgenoten iets 
gedaan wordt op cultureel gebied. Mensen 
brengen iets in. Je kunt iets doen waar we 
naar kijken of luisteren, iets inbrengen op 
een thema, of je kunt een gebeurtenis orga-
niseren. 
Het inbrengen en ontmoeten moet laag-
drempelig zijn. Neem bijvoorbeeld de vinyl-
avond. Er is een pick-up, je neemt een LP 
of single mee en vertelt iets over die plaat. 
Dan leggen we die op de speler en dan gaan 
we een nummer draaien. Het is dus geen 
open podium, zodat het afwachten is wat 
er komt. Alle bijeenkomsten zijn georgani-

seerd en er wordt steeds uitgegaan van een 
concreet idee.
Je hoort op IJburg vaak dat contacten meest 
via kinderen ontstaan. Dat willen we ver-
breden. We willen mensen samen laten wer-
ken en talenten zichtbaar maken. Zo ont-
staan er nieuwe contacten en dwarsverban-
den. Veel verhoudingen tussen mensen zijn 
gebaseerd op een activiteit met elkander. Als 
je die stimuleert, ontstaan er dus ook meer 
relaties. Bij GAS zien we cultuur als een 
motor. Sport is ook zo’n motor, er zijn een 
paar heel goede verenigingen op IJburg die 
fantastisch bijdragen aan de leefbaarheid in 
de wijk. Zie het een beetje als een culturele 
vereniging. 
We willen leegstaande panden gebruiken. 
Dat zijn nare gaten, die laten zien dat de 
ontwikkeling van de buurt in bepaalde 
opzichten stagneert. Gevaar is dat de ener-
gie daardoor uit de wijk stroomt. GAS pro-
beert op kleine schaal de nare effecten van 
de crisis om te buigen. Waarom de panden 
niet gebruiken voor iets waar de wijk mis-
schien sterker uitkomt? Iedereen roept dat 
er op IJburg heel veel talent en slagkracht 
verzameld is. Als we die energie koppelen 
aan de leegstand dan worden we daar beter 
van.

Wat is jouw rol in dit initiatief?
Iedereen die inbrengt is mede-eigenaar. 
GAS krijgt nu vorm met hulp van mensen 
uit de groep rond IJburg-Droomt-IJburg-
Doet. Die komt van tijd tot tijd bij elkaar 
om na te denken over de kwaliteit van de 
wijk. Concrete ideeën kunnen vanuit dat 
netwerk werkelijkheid worden. We heb-
ben nu een aantal mensen uit de culturele 
wereld verzameld. Die brengen de volgende 
keer ieder weer één of twee mensen in. Zo 
breidt het netwerk zich uit.

Jullie hebben geen geld en zitten wel in 
een (eigen) pand. Hoe zit dat?
Het basisidee is dat er geen geld in omgaat. 
We hebben wat gesprekken gehad met ont-
wikkelaars om te polsen hoe men tegenover 
het idee staat. Dat waren positieve gesprek-
ken. Daarna zijn we begonnen om een net-
werk op te zetten van mensen die iets willen 
doen. Zodra we met z’n allen vertrouwen 
hebben in de structuur, komen we terug 
bij de ontwikkelaars. Het idee is dat een 
ontwikkelaar een pand inbrengt, met de 
afspraak, dat wanneer het verhuurd wordt 
we weer weg gaan. Daarom moeten we licht 
zijn en snel naar een ander pand kunnen 
verkassen. 
Een voorbeeld van die lichtheid is dat je je 
eigen stoel meeneemt. Doordat alles inbreng 
is, gaat er dus geen geld om. Er is ook geen 
baromzet. Als je wat wilt drinken of je wilt 
je buurman een drankje aanbieden, neem 
je zelf een pak jus d’orange en een flesje 
wijn mee. Er wordt geen entree geheven en 
er zijn ook geen gages. Dat dwingt om het 
simpel te houden. We geloven in de kracht 
van de schaarste, in de creativiteit die dat 
oplevert. 

Hebben die drukke IJburgers met hun 
grote gezinnen wel tijd en energie voor dit 
soort initiatieven? 
GAS is in zijn geheel best veel werk, maar 
als je het met veel mensen gaande houdt 
en iedereen een overzichtelijke taak heeft, 
valt het reuze mee. De ideeën houden niet 
alleen rekening met het ontbreken van geld, 
maar ook met schaarse tijd. Iedereen kan 
dan goed overzien wat het kost en wat het 
oplevert. Ook als je zelf een idee in brengt, 
bepaal je je eigen grenzen. Bovendien is het 
zo dat als je iets doet wat leuk is, het je ener-
gie geeft. t

Cultureel ondernemer Jabik de Vries

Gas op IJburg

tekst: Jaap Willems

Op IJburg wordt geen gas geleverd. Dat 

is ooit op hoog niveau besloten en op 

een enkele culinaire fijnslijper na heeft 

niemand daar problemen mee. Koken op 

elektra of inductie, stadsverwarming. Je 

moet ermee leren omgaan en daarna weet 

je niet beter. Maar dat gaat veranderen: er 

komt gas op IJburg. Alleen is het niet de 

brandbare substantie waaraan menigeen 

gelijk denkt. Het zou wel even energiek 

kunnen worden. Een gesprekje met een 

van de initiatiefnemers, Jabik de Vries

W

Hakken in de Gazastrook

Stress? Burnout? Gespannen nek, last van 
je onderrug? Eindeloos moe, lusteloos? 
Wil je tijd en aandacht voor jezelf, met 
regelmaat een pas op de plaats maken, 
meer in contact zijn, beter leren luisteren 
naar de signalen van je lichaam?

Dan is Rebalancing een cadeau aan jezelf.

Wanneer je een traject ingaat van 10 tot 15 
sessies, dan geef je jezelf de mogelijkheid 
patronen te onderzoeken en waar nodig 
los te laten. Dit kan een diep, bevrijdend en 
weldadig effect hebben op zowel lichaam 
als geest.

Info: José Sandvoort
telefoon 671 73 25
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl

Een sessie duurt twee
uur en kost €105.
Consult 
 uitsluitend op 
afspraak. 

Panta Rhei
Praktijk voor Rebalancing

Lichaamsbewustzijn & Coaching

 
 

Kennismakingsaanbod: 
bij boeking van 5 sessies, 
vijfde sessie voor 60 euro.

Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease

Massagetherapie
Meditatie

Coaching & Counceling

Leef je lijf… leef je leven!

Karate Proefmaand
voor volwassenen

Het basisfundament 
van karate wordt 
aangeleerd en er is 
veel aandacht voor de 
opbouw van een goede 
lichamelijke conditie.
In februari en maart 2011 kunnen 
nieuwe mensen beginnen op alle  
maandagen van 19.00 tot 20.00 uur.  
Na de proefmaand kun je ook op don-
derdag trainen van 20.00 tot 21.00 uur.
Bel of e-mail even  
om je aan te melden.

telefoon: 020 - 412 16 96
e-mail: info@shin-ju.nl
website: www.shin-ju.nl
adres: Kleine Wittenburgerstraat 100  
 (gymzaal van de Parelschool)

Ben je op zoek naar een 
sportieve uitdaging? 
Dan is karate misschien 
iets voor jou.

€ 10

gratis
proefles

GAS: ‘een beetje een culturele vereniging’

De koning onder de deuren
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365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM

TRAITEUR

AFDELING

tekst: Neeltje Wiedemeijer

Koken met Neeltje

Cappon Magro

n het gebied van Genua was de Cap-
pon Magro het traditionele eten op 
Kerstavond. Het is een prachtige samen-

gestelde schotel van veel soorten vis en 
zeevruchten, veel soorten groente, cham-
pignons en harde eieren. Alle ingrediënten 
worden in lagen gestapeld met tussen elke 
laag wat saus.

De saus
De saus bestaat uit de volgende ingrediën-
ten. Alles gaat in de keukenmachine. Of 
voor de werkers in de vijzel.
1 dessertlepel gehakte peterselie
6 ansjovisjes
een eetlepel gehakte noten
een snufje oregano
1,5 deciliter olijfolie
een eetlepel venkelknol (geraspt)
een teentje knoflook
2 eetlepels kapertjes
2 of 3 augurkjes
4 eierdooiers (2 rauw, twee hardgekookt)
6 olijven
1 dikke boterham, geweekt in azijn en 
daarna uitgeknepen.

Laat de keukenmachine hiervan een saus 
draaien. De saus moet de dikte van mayo-
naise hebben.

Begin de cappon met een laag van zes 
geroosterde boterhammen (oorspronkelijk 
scheepsbeschuit, maar waar kun je die krij-
gen?). Laat ze een nacht weken in een flinke 
lepel olijfolie en een lepel azijn. 

De groente
Kook een half pond krielaardappeltjes en 
eenzelfde hoeveelheid doperwtjes, sperzie-
boontjes, worteltjes en bloemkool. Kook 
ze niet te lang en giet ze af. Snijd een half 
pond champignons in stukjes en zorg voor 
een ons olijven (groen en zwart). Een blikje 
artisjokharten doet het goed in dit gerecht.

De vis
Een kilo goede visfilets, een pond garnalen, 
een kreeft (of kleine kreeftjes) en wat schaal-
dieren (mosselen of vongole bijvoorbeeld).
Pocheer de visfilets en de schaaldieren tot 

De naam van dit gerecht doet vermoe-

den dat het een gerecht voor de vastentijd betreft. Magro is 

schraal en cappon hoogstwaarschijnlijk kapoen: gemeste gesne-

den haan. Aan het recept komt geen gevogelte te pas. Misschien 

is het net zoiets als Gentse waterzooi: vroeger met (zoetwater)vis, 

nu met kip. Bij Cappon Magro andersom: ooit gevogelte, nu vissen?

I

et is half vijf en het begint al te sche-
meren op Zeeburgereiland. Een grote 
zandvlakte langs de A10, afslag s114. 

Op dit terrein wordt de komende jaren een 
heus nieuw project gerealiseerd. Er worden 
huizen gebouwd, bedrijven gesticht en de 
drie silo’s krijgen een nieuwe bestemming. In 
twee silo’s komen het Annie M.G. Schmidt 
Huis en Praq, met een terras op het dak. De 
Annie M.G. Schmidt Stichting (AM) werkt 
nauw samen met Praq aan een concept dat 
Waaidorp wordt genoemd. Een naam naar 
een serie boeken van Annie, maar ook zeer 
toepasselijk voor deze plek omdat het hier 
altijd waait. Waaidorp waar educatie, spel 
en eten hand in hand gaan, op een plek die 
rijk is aan licht, lucht en ruimte. Hier zullen 
velen zich gaan vermaken.
Maar nu is het stil en verlaten op het ter-
rein. Parkeren is geen probleem, er is genoeg 
plek. Gratis. Het benzinestation van Krite-
rion en de grote rode loods zijn als enige 
in bedrijf. Dit terrein heeft potentie. Dat 

is te voelen, dat is logisch door de strategi-
sche ligging en dat straalt ook af van Esra 
Honing, de manager van Praq. Het water, 
de snelweg, de plek tussen IJburg en het 
Oostelijk Havengebied. 

De grote deuren geven toegang tot de rode 
loods waar Praq tijdelijk gevestigd is. Bui-
ten branden de vuurkorven. Binnen is het 
gezellig druk. Hoe weten de mensen dit te 
vinden? vraag ik me af. Praq, het restaurant 
in Ouderkerk aan de Amstel, kindvriende-
lijk en hip, dat geen Prak mocht heten van 
de Ouderkerkers, was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Drie jaar zijn Fasso en Evelien, 
de eigenaren, bezig geweest met deze loca-
tie. Ze zagen er al snel wat in en hadden zin 
in een nieuw publiek en een nieuw concept. 
Ze wonnen de wedstrijd voor de ontwikke-
ling van de silo’s. En zo streken zij neer in 
de loods, die ze zelf met behulp van Tjep 
Interieur inrichtten. In de loods blijven ze 
ongeveer vijf jaar. Dan verhuizen ze naar de 
silo.
‘Dit terrein biedt ons zoveel kansen om 
meer te zijn dan een kindvriendelijk restau-
rant’, aldus Esra Honing. In samenwerking 
met AM biedt Praq diverse cursussen aan 
zoals theater, schrijven en video’s maken. 
Waarna natuurlijk een verse tomatensoep 
of een broodje Aap genuttigd kan worden. 
‘Wij zijn eigenwijs en creatief en dat kun-
nen we op deze locatie nog beter uitstralen’. 
Maar niet alleen heeft Praq iets te bieden 
aan kinderen. Met dansles, lekker eten en 
een braderie-achtige sfeer, is Praq er ook 
voor volwassenen. 
Over een maand wordt het terras aangelegd. 
En misschien een aanlegsteiger. Aan de ach-
terkant grenst Praq immers aan water. Aan 

Waaidorp aan de A10

tekst: Merel Anten
foto: Fred Vermorken

Begin december 2010 opende kindvrien-

delijk restaurant Praq haar rode loods op 

Zeeburgereiland. Samen met de Annie M.G. 

Schmidt Stichting werkt Praq aan het con-

cept Waaidorp. De ambities zijn hoog. Een 

ontmoetingsplaats voor jong en oud waar 

eten, spelen en cultuur hand in hand gaan.

personeel geen gebrek. Na een rondje flye-
ren in de nabijgelegen studentenflats wierf 
Esra al tien studenten voor de bediening. 
Zijn doel is wat hem betreft bereikt wan-
neer Waaidorp straks voor jong en oud 
dient als een ontmoetingsplek en men 
geniet van goed eten en cultureel aanbod. 
Met zicht op Durgerdam, smullend van een 
garnalen kroket terwijl de kinderen worden 
vermaakt. Een mooi plaatje! t
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de vis gaar is en de schaaldieren open zijn. 
Pel de garnalen en de kreeft en maak alle 
visachtigen op smaak af met olie, citroensap 
zout en peper.
Kook ook vier eieren hard. 

De schaal
Zoek je grootste platte schaal en begin met 
de laag gemarineerde boterhammen, met 
wat saus erover. Nu een laag van de los-
gemaakte vis, een laag van de gemengde 
groente, een laag saus, enzovoort. Tot alles 
op is en een mooie, kleurige piramide is 
ontstaan. Met de in vieren gesneden harde 
eieren, de olijven en de garnalen garneer je 
de schotel. De kreeft of kreeftjes (eventueel) 
boven op.

Geniet! t

Wie echt luistert, ontdekt meer!

www.sensoor.nl/amsterdam

Test jezelf op: 
www.luistereniseenbelevenis.nl 

en meld je aan  
als vrijwilliger bij Sensoor

Chat- en telefonische hulpdienst
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Culturele agenda
redactie: Rudolf van Beijmerwerdt

advertenties

advertenties

Amsterdam Dance Centre IJburg |  Krijn Taconiskade 444
020-6161885  |  www.amsterdamdancecentre.nl

ROOSTER VOLWASSENEN:
Ma: 10.00-11.00 HATHA FLOW YOGA beg.
 19.30-20.45 HIPHOP beg.
 20.45-22.00 PILATES beg.
Di: 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int
 20.15-21.30 ZUMBA 
Woe: 19.30-20.45 STREETDANCE 
 20.45-22.00 BELLY JAZZ 
Do: 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg.
 20.45-22.00 PILATES FLOW int.

JEUGD lessen va 2,5 jaar, zie www voor aanmeldingen en proeflessen

Beeldend Kunstenaar (v)

begeleidt individueel
schilderen/tekenen

beginners en gevorderden
kleine groep

 
ook werkbespreking en  

postacademische begeleiding

info:
020 - 679 54 27

www.studiopintura.nl

portret in opdracht

Jutta Metzger & 
Nynke Schepers

expositie:
12 feb –10 apr 2011

opening:
12 februari – 16.00 uur
door F. Peese Binkhorst

 Galerie De Rietlanden 
www.derietlandenexposities.nl

Rietlandpark  193  Amsterdam

Muziek

Bimhuis
Piet Heinkade 1
Woensdag 2 maart, 20.30 uur
Boubacar Traoré
De Malinese koning van de Afrikaanse 
blues scoorde grote hits in de jaren zestig 
door Amerikaanse popmuziek te kruisen 
met Afrikaanse en Arabische ritmes. In de 
jaren tachtig maakte hij zijn comeback met 
ingetogen folkblues. 
18 euro
Woensdag 16 maart, 20.30 uur
Brokkenbal
Tijdens de Boekenweek verwelkomt gita-
riste Corrie van Binsbergen met haar 
ensemble Dichter des Vaderlands Ramsey 
Nasr, acteur Hans Dagelet en auteur Toon 
Tellegen.
18 euro

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Vrijdag 26 februari, 21.00 uur
A Winter Barn Dance

In de Cruise Inn gaan 
ouwe cowboys nooit 
dood. De nostalgie 
van het Wilde Westen 
op het Zeeburgerei-
land. Met Lucky Tub, 
Annita & The Star-
bombers en Dagous-
ket Ramblers.
Western Swing.
15 euro
Zaterdag 19 maart, 
21.00 uur
Luis & the Wildfires, 
the Rhythm Shakers 
èn the Ladykillers.
15 euro

Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
Zondag 20 februari, 15.00 uur
Hai Mindruto
Quintet brengt Roemeense volks- en zigeu-
nermuziek. Langzame doina’s worden afge-
wisseld met snelle en wervelende muziek.
10 euro

KHL
Oostelijke Handelskade 44
Woensdag 16 maart, 21.00 uur
Tiziana Pintus en Merima Kljuco
Viool en accordeon. Naast muziek van 
Bach en Vivaldi wordt volksmuziek uit 
Bosnië-Herzegovina en Sefardische muziek 
gebracht.

Lizboa
Veemkade 251
Zondag 27 februari, 20.00 uur
Los Dolores
Meerstemmige Spaanstalige levensliederen.
gratis
13 maart, 20.00 uur
Da Gaia
Polderflamenco.
gratis

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zondag 27 februari, 11.00 uur
Pimp My Organ 2
Een gecomputeriseerd Fokker-orgel wordt 
bestuurd door laptops met nieuwe werk van 
verschillende componisten, al dan niet in 
combinatie met live-elektronica.
13 euro

Zondag 13 maart, 20.15 uur
Stephanie Houtzeel
Begeleid door Andres Woyke worden liede-
ren gebracht van Wolf, Debussy, Brahms, 
Carter, Ives, Davidovsky.
28 euro

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Vrijdag 25 februari, 22.00 uur
Prof. Nomad goes undercover: Janis 
Joplin
Met Laura Estevez als Janis: Oh Lord, buy 
me a Mercedes Benz.
7,50 euro

Studio K
Timorplein 62
Woensdag 23 februari, 22.00 uur
Jazz in /K
Rokerige jazz in een rookvrij SKafé. Con-
cert en sessie met Jesse van Ruller, Ernst 
Glerum, Felix Schlarmann en een verse 
vracht jazztalent die de ruimte krijgt aan 

het eind van de avond om mee te doen met 
een jamsessie.

Tropentheater
Mauritskade 63
Vrijdag 18 maart, 20.30 uur
Ghalia Benali
Liederen van de legendarische Egyptische 
zangeres Om Kalthoum gezongen door de 
Belgisch-Tunesische Ghalia Benali.
23 euro

Theater/Lezingen

BlondeBIZON
Diverse locaties in Oost
2, 9 en 16 maart en 6 april, 20.30 uur
Pas op de oppas
Huiskamervoorstelling naar Medea.
5 euro
11 en 18 maart, 1 en 8 april
Lilith
Opstandige vrouw van Adam komt langs.
5 euro

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Vrijdag 25 februari, 20.00 uur
Politieke Junkies
Steekspel voor fanatieke liefhebbers van 
politiek. Een programma dat luchtig poli-
tiek nieuws in een serieuze context plaatst 
en serieus nieuws met een lichte toon 
bespreekt. Vier kandidaten strijden met 
scherpe analyses om de eretitel Politieke
Junkie van de dag.
gratis

Pleintheater
Sajetplein 39
22, 23 en 24 februari, 11.30 uur
Themadagen
I.s.m. met de Bibliotheek Indische Buurt 
worden tijdens de voorjaarsvakantie drie 
themadagen voor kinderen vanaf 6 jaar 
georganiseerd. Elke dag wordt in het the-
ater een ’s ochtends leeskamer ingericht, 
afgestemd op het thema van die dag. De 
voorstelling start om 13.30 uur.
10 euro (incl. lunch)

Studio K
Timorplein 62
Donderdag 24 februari, 21.00 uur
Quickflick: Musical
In elke Quickflick-stad worden maandelijks 
tegelijkertijd de films getoond van gelijktij-
dige happenings rond hetzelfde thema in 
Sao Paulo, Mumbai, Amsterdam en nog 9 
andere steden. Dit keer: Musical.
gratis 
Donderdag 10 maart, 20.30 uur
Water bij de Wibaut
Creatief theaterstuk waarbij buurtbewo-
ners, studenten en artiesten samenwerken 
om de rijke geschiedenis van de multicultu-
rele Wibaut te doen herleven.

Tropentheater
Mauritskade 63
Zaterdag 5 maart, 20.30 uur
David Pérez 
Technisch verfijnde, stijlvolle flamencodan-
ser. Solide, competent en met de voeten ste-
vig op de grond - in zijn geval meestal een 
plankenvloer.
23 euro

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Vrijdag 4 maart, 20.30 uur
Eenakter avond
Vier theatergroepen: Van Tantalustherapie 
om uw uitgebluste huwelijk nieuw leven 
in te blazen tot hoe verlangen naar roem 
bestaande verhoudingen vertroebelt.
7,50 euro
Zaterdag 12 maart, 20.30 uur
Dwarrelen
Cabaret van Fee van der Poel, die het leven 
zo’n uitgebreid buffet vindt dat ze niet weet 
waar te beginnen.
7,50 euro

Exposities

Art Affairs
Veemkade 354
T/m 26 februari
Pieke Bergmans
Still Waters run deep. 
Glas.

Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
4 t/m 20 maart
Blanca Pesja – How about desire
Schilderijen.
Galerie Carla Koch
Veemkade 500 (Detroit, 6de etage)
19 februari t/m 19 maart
Paula Bastiaansen
Porselein.

Jos Art
KNSM Laan 291
27 februari t/m 3 april
Zhang Jianjun
Chinese kunstenaar uit Beijing met schil-
derijen rond het thema Chinees eten. Volle 
tafels aan het eind van een uitgebreide 
maaltijd.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 20 maart
Politiek in Prent 2010

Wilhelmina Winkel
Veemkade 570
T/m 12 maart
Pim Jonker: Doodleven

De Rietlanden
Rietlandpark 193
Tot 10 april
Jutta Metzger en Nynke Schepers
Schilderijen en beelden.

Activiteiten/workshops

Praq
IJdijk 8
Woensdag 23 februari, 15.00 uur
Bluescreen videoworkshop ‘Wiplala’
Door middel van bluescreen filmtechniek 
kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar in Wip-
lala spelen. In de montage worden ze later 
verkleind en in de scene geplaatst. Na afloop 
te zien op Youtube.

Smashing stones
Entrepotbrug 108
Zondag 13 maart, 13.00 uur
Mozaïeksieraden maken.
30 euro t

Vrijburcht Theater, zaterdag 12 maart

Funen Concert Art Productions, 4 t/m 20 maart

Annita
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Telefoonnummers en spreekuren

Adverteren

Bezorging

tarieven
tarief cm2 € 1,85
toeslag vaste plaats 10%
toeslag achterpagina 25%
korting jaartarief (5 nummers) 10%

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYK-
kleuren aanleveren in één van de volgende 
bestandsformaten: PDF, JPEG of TIFF
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit van door adverteerders 
aangeleverde advertenties

afmetingen
breedte 59, 123 of 187 mm
hoogte variabel

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

advertenties opmaken of wijzigen
advertentie opmaken € 75,–
lay-out wijzigen € 50,–
tekst wijzigen € 25,–

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

Indische Buurt:
•	 Java	Bookshop,	Javastraat	145
•	 Openbare	Bibliotheek,	Soerabajastraat	4
Oostelijk Havengebied:
•	 Bimhuis,	Piet	Heinkade	3
•	 Boekhandel	van	Pampus,	KNSM-laan	303
•	 Bruna,	Oostelijke	Handelskade	1061-1063
•	 Lloyd	Hotel,	Oostelijke	Handelskade	34
IJburg: 
•	 Bloem	en	Zee,	IJburglaan	444
•	 Gezondheidscentrum	Haveneiland,	IJburglaan	727
•	 Sportschool	Life	and	Kicking,	Eva	Besnyöstraat	29
Oost:
•	 Stadsdeelkantoor	Oost,	Oranje-Vrijstaatplein	2

ALGEMEEN

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

STADSDEELKANTOOR
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres: Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam
Gratis informatienummer: 0800 933 28 74
Algemeen telefonnummer: 608 07 11

GEZONDHEID EN WELZIJN

COACH BIJ OUDERSCHAP
Voor alle vragen rond opvoeding en 
onderwijs. Buurtzorg Oost, Niasstraat 29
Gratis spreekuur: elke zaterdagochtend 
10.30 - 12.00 uur. Afspraken: bel of SMS 
naar 06-22 39 20 07 of mail naar 
elizabeth@coachbijouderschap.nl

GRATIS ADVOCATENSPREEKUREN

VAN DOORN, BEUKELAAR EN WILLEMSEN
Zeeburgerdijk 50, tel. 693 55 44
Gratis spreekuur: elke maandag 
16.00 - 17.00 uur

GLOBAL RUITENBERG
Piet Heinkade 215, tel. 627 27 35
Gratis inloopspreekuur: elke woensdag 
17.00 - 18.30 uur

Deze puzzel, die gemaakt is door Erik Haan, gaat over de geschiedenis van Amsterdam. 
Hieronder staan zestien vragen waarvan de antwoorden in het diagram ingevuld moeten 
worden. De genummerde hokjes leveren de woorden voor de oplossing. 
Die oplossing kunt u vóór 29 maart 2011 sturen naar IJopener Prijspuzzel, 
 Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam of per e-mail naar redactie@ijopener.nl. 
Veel succes!

Geschiedenispuzzel

Twee winnaars maar liefst 
voor deze prijspuzzel. Ze 
kunnen beiden 200 foto’s 
(negatieven of dia’s) op cd 
laten zetten door The Photo 
Factory. Ingescand met per-
fecte kwaliteit.

De winnaar van Europa-
puzzel van de december-
editie van de IJopener is 
 mevrouw W.L. Bijl. 
Zij wint het flexibele 
statief, de Gorillapod, dat 
eveneens beschikbaar 
gesteld is door The Photo 
Factory.

M.i.v. de juni-editie van de IJopener
wordt het advertentietarief verhoogd 

van € 1,85 naar € 1,95 per cm2

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

De 2 winnaars krijgen naar keuze 200 dia’s of

7 films in perfecte kwaliteit ingescand op CD.

Uw f i lms en dia ’s  op CD

TPF_ij-opener_feb10_scans.indd   1 04/02/2011   15:51:41

1 1

2 2

3 4

4 16

5 3

6 5

7 15

8 6

9 17

10 14

13

11 10

12 12

13 11

14 9

15 8

16 7

Oplossing:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Wie tekende de beroemde vogelvluchttekening van Amsterdam in 1538? u 2. Van welke keizer is de kroon die nu nog de toren van de Westerkerk siert?  
u 3. Welk oproer vond plaats op 10 mei 1535 op de Dam? u 4. In 1578 sloot Amsterdam zich aan bij de opstandelingen tegen Filips II. Hoe wordt deze 
gebeurtenis genoemd? u 5. Wat is een bekende katholieke schuilkerk en tegenwoordig een museum? u 6. In welke stad werd in 1648 de vrede met Spanje 
gesloten? u 7. Met de bouw van welk groot, openbaar gebouw begon men in dat jaar? u 8. Wat verbeeldt het grote, bronzen beeld op het tympaan van het 
gebouw van vraag 7? u 9. Welk gebouw werd in 1662 geopend op de plek van het huidige Paleis van Justitie aan de Prinsengracht? u 10. Welke handelson-
derneming, soms wel de eerste international genoemd, werd in 1601 opgericht? u 11. Op welk eiland in de baai van Nagasaki bevond zich de Nederlandse 
Handelsfactorij? u 12. Welke organisatie verzorgde vanaf 1683 de exploitatie van Suriname? u 13. Welke bankiersweduwe speelde een belangrijke rol in de 
oprichting van de Nederlandse Bank? u 14. Welke krant, die in 1828 werd opgericht, kan gezien worden als de voorloper van de moderne pers? u 15. Welke 
vereniging richtte uitgever en boekverkoper G.W. Westerman op in 1838? u 16. Welk reusachtig bouwwerk verrees in de eerste helft van de jaren zestig van 
de 19e eeuw op het Frederiksplein?

MELDPUNTEN

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

WONEN EN BUREN

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

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST
Voor alle zaken betreffende huur en 
woning.
Wijttenbachstraat 34hs, tel. 462 03 30 
Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur

MAATSCHAPPELIJK WERK

WMO LOKETTEN
Weet je niet waar je moet zijn met een 
vraag of een probleem inzake overheids- of 
gemeentelijke voorzieningen? Er is een 
gratis nummer, dat je verbindt met een 
helpdesk die je kan zeggen waar je met je 
probleem of vraag heen moet.
WMOloket wegwijzer, tel. 0800 0643
In het stadsdeel zijn twee WMO-loketten:
Indische Buurt en Oostelijk Havengebied: 
tel. 665 80 01, IJburg: 495 22 50

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

Klachten over de 
bezorging 

kunt u melden via 
het formulier op 

onze website 
www.ijopener.nl



 

Jan Vrijmanstraat 273
Zeer luxe afgewerkt apparte-

ment met fraaie zichtlijnen
circa 93 m2

Vraagprijs: € 275.000 k.k.

Dirk Vreekenstraat 57
3/4 kamer appartement op 

bovenste verdieping
circa 110 m2

Vraagprijs € 389.000 k.k.

Funenpark 173
Uniek! 4 kamer appartement 

gelegen in stadsdeel  
Centrum, circa 100 m2

Vraagprijs: € 339.000 k.k.

Zwanebloemlaan 14
Riant huis op een  

toplocatie
circa 190 m2

Vraagprijs: € 619.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 28
Geheel pand aan het water 

met dakterras
circa 200 m2

Vraagprijs: € 925.000 k.k.

KNSM-laan 871
Penthouse aan het IJ met 

dakterras 
circa 110 m2

Vraagprijs: € 425.000 k.k.

Edmund Gunterstraat 3
Geheel pand met tuin op 

Steigereiland
circa 84 m2

Vraagprijs: € 285.000 k.k.

Zwanebloemlaan 119
Traditionele 2-onder-1-kap 

watervilla
circa 200 m2 

Vraagprijs: € 799.000 k.k.

KNSM-laan 441
Panoramisch uitzicht over het 
IJ, aanmerende cruiseschepen 

en Amsterdam, ca. 100 m2

Vraagprijs: € 429.000 k.k.

Erich Salomonstraat 340
4 kamer appartement in  
een kleinschalig complex

circa 100 m2

Vraagprijs: € 309.000 k.k.

Johan van der Keukenstr. 24
3 kamer appartement met 

uniek uitzicht
circa 90 m2

Vraagprijs: € 219.5000 k.k.

Bert Haanstrakade 160
Fenomenaal uitzicht vanuit 

de woonkamer
circa 109 m2

Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Adriaan Ditvoorsthof 19
Riant woonhuis met maar 

liefst 6 slaapkamers
circa 160 m2

Vraagprijs: € 499.000 k.k.

Baron Tindalplein 6
Prachtig gelegen aan water, 

plein en Panamakade
circa 90 m2

Vraagprijs: € 359.000 k.k.

Stokerkade 66
Prachtig appartement met 

dakterras 
circa 100 m2

Vraagprijs: € 424.500 k.k.

Borneokade 179
Prachtig woonhuis met inpan-

dige carport aan de Entre-
pothaven, circa 153 m2

Vraagprijs: € 649.000 k.k.

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

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

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

makelaars 

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT


