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Het gevoel dat je iets bijdraagt. Ziehier de landelijke natuurwerkdag in

erkplek dit jaar is de Nesciolus,
een soort postzegelnatuurgebiedje
in de lus van de Nesciobrug (de
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal).
De begroeiing in de lus lijkt een beetje willekeurig, als je er vanaf de brug op kijkt is
het niet duidelijk of er een achterliggende
gedachte is of dat het rommelig is als resultaat van bezuinigingen. Het ziet er ook
ondoorgrondelijk uit. Niet een plek waar je
stilstaat of bij stilstaat. Goed om eens nader
te gaan kijken en achter het hoe en wat van
het snoei- en groeibeleid te komen.
Vijf november is een stralende dag en om
elf uur meldt zich een flinke club wijkbewoners bij stadsecologe Els Corporaal en Lidy
Zeinstra van Landschap Noord-Holland.
Bij een kop koffie vertelt Els iets over het
gebied en de planten en dieren die er voorkomen. Lidy benadrukt het belang van de
landelijke Natuurwerkdag – een dag waarop
zo'n 12.000 vrijwilligers aan het werk gaan
op 350 plekken in het land.
Na de inleiding volgen de instructies, die er
op neer komen dat alle bomen moeten worden ingekort. Het lijkt zonde, maar er zit
natuurlijk wel degelijk beleid achter.

Ecolint

De Nesciolus maakt deel uit van het Ecolint, een groenzone door de stad die loopt
van de Nieuwe Meer via de Amstel naar
het Nieuwe Diep. Door groengebieden en
waterzones als een lint met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren ongehinderd migreren. Het ecologisch beleid in
het hele lint is er op gericht de kwaliteit van
het water en de oevers te verbeteren en goed
te houden, en om door gericht planten,
snoeien en beheren een aantal diersoorten
uit te nodigen zich te vestigen. Dit zijn de
snoek, ringslang, kleine karekiet, gewone
oeverlibel en wezel. Het zijn soorten die vrij
hoge eisen stellen aan het milieu. Komen
zij voor, dan is het milieu vanzelfsprekend
goed voor een heleboel andere soorten.
In de Nesciolus is de soortenrijkdom verbazingwekkend. Er staat een flink aantal
bomen, met name wilgen. Er is water, met
een dikke rietkraag. Hier en daar bloeit nog
een bloem.
De bomen moeten er nu aan geloven,
om meer variatie te krijgen in de begroeiing en de lus aantrekkelijk te houden voor
verschillende vogels. De wilgen worden
door snoeien langzaamaan tot knotwilgen
'gevormd'. De rest wordt op verschillende
hoogtes afgezaagd. Van de afgezaagde tak-

ken worden langs de rand van de lus takkenrillen gemaakt, ideaal voor allerlei
grondgebonden diertjes en vogels.
Ringslangparadijs

Een van de hoofdbewoners van de lus is
de ringslang. Hij woont graag droog, in de
buurt van het water waar de amfibiën leven
die hij zo lekker vindt. Hij zit ook graag
in de zon en doet het dus niet goed als de
bomen te hoog worden.
Een andere soort is de ijsvogel. Hij graaft
een nestgang die tot wel zeventig centimer
diep kan zijn. Om dit mogelijk te maken
wordt in de lus een boom omgetrokken; de
ruimte tussen de wortels wordt opgevuld
met aarde en zand: de ijsvogelwand.
Na een paar uur stug doorwerken – onderbroken door een zeer goed verzorgde lunch
– is hier en daar al flink wat ruimte te zien.
De takkenrillen worden hoog en hier en
daar te breed en te rommelig. Vandaag zal
het helaas niet lukken om alles op orde
te krijgen. Om het werk in de toekomst
gaande te houden, wordt een werkgroep in
het leven geroepen, die een aantal keer per
jaar op zaterdag aan de gang gaat. t
e-mail Els Corporaal:
e.corporaal@oost.amsterdam.nl
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Als je verandering wilt, moet je het zelf doen
Feye van Olden werkt als
buurtbewoner en eigenaar
van bureau Buurtproject
mee aan de verbetering van
de Makassarpleinbuurt. De
IJopener was benieuwd naar
zijn buurtprojecten en sprak
met hem af.
tekst: Coen Geertsema
foto: Fred Vermorken

A

Oprichter van Buurtproject Feye van Olden voor twee van de schilderingen op het Makassarplein.

ls afgestudeerd cultureel antropoloog vertrok Feye van Olden (34)
voor drie jaar naar Malawi, waar zijn
vriendin promoveerde. Als antropoloog laat
je je inspireren hoe het anders kan. Anders
leven, wat wil je in je leven bereiken. In
Malawi zette hij verschillende projecten op,
zoals een drum- en dansgroep. Zo kon het
gebeuren dat hij als een ‘Oboema’ drumde
voor ministers.
Ook was hij een safarigids voor toeristen
en zette hij een cultureel centrum op van
waaruit hij, in samenwerking met de lokale
bevolking, een samosa (bladerdeeg, gevuld
met een mengsel van aardappelen, ui, erwten, koriander en kikkererwten of kippenvlees, red.) business opzette. Ze leverden
aan de grootste supermarkt in de stad en
dit werk vormde voor zijn lokale werknemers een goede bron van inkomsten. Toen
ze in 2008 terug naar Nederland moesten,
ontvingen ze piepkleine foto’s van een huis
in Amsterdam. Niet wetende wat ze precies
zouden aantreffen, vertrokken ze naar de
Makassarpleinbuurt.

voor de Albert Heijn heeft gewerkt. En de
Na zijn verhuizing naar Amsterdam Oost supermarktketen heeft een convenant met
kreeg Feye een e-mail of hij als cultureel de gemeente Amsterdam getekend dat het
antropoloog voor de ING wilde samenwer- in de buurt van elke winkel schoon en veiken met grafisch ontwerpers. Daar vloeide lig moet zijn. Deze doelstelling geldt voor
het verzoek uit voort of ze een krachtwijk de directe omgeving van AH-winkels. De
in Eindhoven wilden onderzoeken op basis portretten moeten een beeld geven hoe de
van de identiteit en imagoverbetering. Toen dagelijkse leefomgeving van de jongeren
ging het balletje rollen. Feye: ‘Als ik dat eruit ziet en welke rol Albert Heijn daarbinonderzoek kan doen in Eindhoven, Tilburg nen speelt.
en Den Haag, waarom dan niet ook hier?
Daarom heb ik me eerst aangesloten bij Een band scheppen
de Makassarplein Community. Dat is een Dan het Instroomhuis. Feye van Olden:
groep mensen uit de buurt van het Makas- ‘Het is een opvanghuis in de buurt voor daksarplein die nadenken over en projecten lozen die een re-integratietraject van twee
(laten) uitvoeren hoe het beter kan met de maanden aangeboden krijgen door o.a. het
buurt. Het zijn vrijwilligers, buurtvaders en Leger des Heils. Ze worden geholpen met
-moeders , maar ook organisaties als BOOT hun verslaving aan de ene kant, maar aan
(HvA), S-IPI en Streetsmart staan er ach- de andere kant leren ze zichzelf schoon en
ter. Verandering komt niet vanzelf, daar ‘clean’ te houden. Schoon maakt tenslotte
moeten wij als burgers
schoon, wat weer een
en ondernemers een rol Inmiddels is zijn liefde voor positieve uitwerking op
in spelen. En dat kun- de buurt uitgegroeid tot een de buurt heeft. En er zijn
nen kleine dingen zijn. bolwerk van projecten om de avonden dat er samen
Zo hebben we tijdens
met de buurtbewoners
buurt te ontwikkelen
de Oasis Games met een
gekookt wordt, tijdens de
kunstenaar uit de buurt
instroomkeuken. Ik heb
en kinderen schilderingen gemaakt op het daaraan meegeholpen en ik moet zeggen
Makassarplein. Knapte het plein direct van dat als ik nu een bewoner van het Instroomop. Werd kleuriger, frisser!’ Inmiddels is zijn huis tegen kom, ik daar andere, positievere
liefde voor de buurt uitgegroeid tot een bol- gevoelens bij heb. Je hebt met zo’n persoon
werk van projecten om de buurt te ontwik- aan tafel gezeten of samen de buurt schoonkelen. De jongerenportretten van de Albert gemaakt en je krijgt daardoor een kijkje in
Heijn, de Instroomkeuken, het belonings- zijn/haar leven. Dat schept een band, je kent
systeem ‘de Makkie’ en zijn Uitburgerings- elkaar. Je moet niet alleen maar willen afgecursus zijn daar voorbeelden van.
ven op negatieve aspecten, je moet zorgen
dat je zaken op een positieve manier oplost.
Jongerenportretten
En…als je verandering wilt, dan moet je het
In het project ‘Jongerenportretten van de zelf doen. De sleutel, de kennis en de macht
Albert Heijn’ onderzoekt Van Olden de ligt echt bij ons als bewoners, het stadsdeel
rol van een Albert Heijn in de buurt. Het kijkt toch meer van een afstandje naar de
schijnt dat 1 op de 5 jongeren uit de buurt buurt.’
Makassarplein Community

Filmbezoek met ‘de Makkie’

‘Het idee van ‘de Makkie’ is simpel. Voor
dingen die je doet in je buurt, kun je Makkies verdienen. Als je bijvoorbeeld als huurders samen je trappenhuis schoonhoudt en
de binnentuinen onderhoudt, krijg je daar
makkies voor van de woningcorporatie.
Met deze makkies kun je vervolgens korting
krijgen bij de supermarkt, hulp krijgen bij
belastingaangifte, naar het Flevoparkbad
of een film bekijken in Studio-K. Ook kun
je de Makkie weer gebruiken om andere
buurtbewoners klusjes voor jou te laten
doen. Het is een beloningssysteem om de
kwaliteiten van mensen aan te wakkeren.
We gaan uren met elkaar ruilen!’
En waar haalt hij zijn inkomsten vandaan?
‘Ik werk veel met passie-uren. Ik reken voor
dit werk meestal de helft van mijn uurtarief.
Iedereen doet dit uit liefde voor de buurt,
voor een betere leefomgeving. Ik ook.’ t
www.buurtproject.nl
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column

Argentinië markeert
einde bloeiperiode

Het Zeeburgereiland
tekst en illustratie: René Arnoldi

Vijf maal vijf is: weer een heipaal! Tegenover de

D

et Zeeburgereiland is een woeste
rafelrand met drie gigantische silo’s.
Alles lekker dichtbij is het nieuwe
motto, maar ook zo lekker veraf, want
uit het zicht. Een ideale plek dus om het
Occupied-kamp heen te verplaatsen. Dan
hebben de verwende toeristen en zakenlieden in het centrum daar geen last meer
van. Of een ideale plek voor andere heropvoedingsprojecten, je kunt daar alles
vernielen zonder er werkelijk schade aan
te richten.

basisscholen Piet Hein en de Achthoek en restaurant
nachtclub Panama, tussen de Oostelijke Handelskade en de
Veemkade, staan twee monumentale gebouwen die bijna
af zijn. Wie ontwikkelt dit? Wie is de architect en voor wie
zijn deze appartementen bedoeld?

Periode. In die zin is dit gebouw een markering: het is het einde van een bloeiperiode’,
aldus Wolff. ‘Het is zelfs de vraag of het
laatste deel nog gebouwd gaat worden, een
aanbouw tussen blok 2 en sportschool ‘Fitfor-Less’ in. Maar als de verkoop goed loopt
dan starten we ook met het laatste blok.’ Als
ik vraag of het klopt dat er zwerfjongeren in
worden geplaatst antwoordt Wolff: ‘In eerste instantie zou er inderdaad een opvang
komen voor zwerfjongeren maar met de
gemeente is overeengekomen dat dat op een
andere locatie zal zijn. In het laatste blok
komen ook markt-, sociale huurwoningen
en bedrijfsruimten.’

tekst Janneke Holtslag
foto: Fred Vermorken

W

oningcorporatie Stadgenoot is de
ontwikkelaar. Projectleider Jeroen
Wolff van deze organisatie ontvangt ons bovenin in de vergaderruimte
van de bouwkeet. Hij vertelt dat Argentinië opvalt door zijn bijzondere architectuur
waarbij je vooral klassieke bouwkenmerken
ziet, veel gemetselde bogen en klassieke
raamverdelingen van duurzame materialen
als aluminium. ‘Zo’n gebouw komt er niet
meer in de stad. De crisis maakt dat er geen
geld meer voor is. Toen de opdracht werd
gegeven, was er sprake van een Gouden

We lopen met bouwhelmen op door de panden in aanbouw. Wolff: ‘De Parijse architect
Breitman van architectenbureau Breitman
& Breitman-Krier, tekent voor het ontwerp.
Hij is wat je noemt een klassieke gevelarchitect Dat is van buiten prachtig, maar zo’n
uitgangspunt levert voor het ontwerp van
de plattegronden binnen de nodige spanning op. Wat hij daarmee bedoelt wordt
duidelijk: de appartementen zijn zorgvuldig afgewerkt, met ruime badkamers maar
er zijn momenten dat de dwingende buitenkant aan de binnenkant tot verwron-

advertentie
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gen oplossingen leidt. Ik beaam dat ik dat
helemaal met hem eens ben omdat ik het
Griekse nepzuiltje buiten in een Gotische
raampartij een lelijke oplossing vindt om
een muur te camoufleren. Wolff tikt me op
de vingers, ‘Dat is een architectuuroplossing en niet een gevolg van een inefficiënte
plattegrond’.

‘Dat is een
architectuuroplossing en
niet een gevolg van een
inefficiënte plattegrond’
Wat wel onder de categorie creatieve oplossingen valt is bijvoorbeeld dat in diverse
woningen een nis is bij het raam omdat
de muur anders in het raam zou eindigen.
We lopen ook door een woning waarbij
je door de woonkamer moet om met een
trap omhoog naar de slaapkamer te gaan.
De spanning tussen ontwerp en uitvoering
is ook duidelijk aan de lift die nog bekleed
is met een binnenwerk van hout. Alles is
zwart geverfd omdat de opzichter vond dat
de teksten niet door de beugel konden. Ik
zie nog wel staan ‘... is een lul’, de rest is wel
te raden. De bouwvakkers die aan het werk
zijn staren ons vanachter hun gedachten
aan. Als we ze groeten ontdooien ze zichtbaar.
Het valt op dat Wolff, opgeleid als bouwkundige, behalve enthousiast over het bouwwerk en de appartementen ook openhartig
is over de punten waar het wat minder goed
is gegaan. Dat siert hem. Maar zijn niet alle
gebouwen door gevelarchitecten gebouwd
in het Oostelijk Havengebied? En wat kan
het een liefhebber van wonen in hartje
Amsterdam schelen als hij zo naar buiten
kan kijken? Wel vraag ik me af waarom er
geen grotere woningen voor gezinnen zijn

gebouwd door een maatschappelijke speler
als Stadgenoot, er zijn al zoveel woningen
van 100m2 in dit gebied. Menig gezin
trekt, zodra kind twee zich aandient, naar
IJburg of elders.
‘De architect Coen van Velzen had grotere woningen ontworpen maar die haalden in 2005 de voorverkoop niet. Ook al
is Stadgenoot een sociale bouwer, met dit
gebouw moeten ze geld terughalen. Al zullen ze nooit helemaal uit de kosten komen.
Maar dat ligt ook aan de hoge grondprijs in
Amsterdam’, aldus Wolff.
Concreet bestaat Argentinië uit twee blokken. Het eerste blok wordt maart 2012
opgeleverd. Er komen 76 koop- en vrije
sector huurwoningen en 32 sociale huurwoningen, alle inclusief een parkeerplaats,
want onderin is een parkeerkelder met drie
lagen. De begane grond bevat bedrijfsruimten met een entresol. De appartementen
zijn nagenoeg allemaal driekamerwoningen,
zowel in blok 1 als blok 2 en zijn gemiddeld tussen de 90 en 110 m2. De prijzen
liggen nog niet vast. Stadgenoot selecteert
momenteel de makelaars. De makelaar
bepaalt de verkoopprijs van de woningen.
Wolff: ‘Ik vermoed dat het varieert tussen
de drie en vier ton.’

Maar nee hoor, de enige echte woestenij
in de stad moet ook zo nodig worden
gecultiveerd. Er is al een gelikte website.
Op alle plaatjes staat een in het oog springend vuurrood vormloos dingetje. Na
goed kijken, blijkt dit de vorm van het
eiland. Maar het moet worden gezegd:
het Zeeburgereiland wordt een paradijs!
Er komen geweldige restaurants, veelzijdige uitgaansgelegenheden, verschillende
scholen, uiteenlopende sportaccomodaties, een uitgebreide jachthaven, een groot
winkelcentrum en ga zo maar door. Door
bij de start al het accent te leggen op de
voorzieningen heeft men wat dat betreft
geleerd van IJburg. Daar waren eerst huizen en verder helemaal niets. Waardoor
hangjongeren uit verveling gingen hangjongeren en volwassenen bij gebrek aan
kroegen hun vuilniszakken maar van drie
hoog het raam uit gingen gooien. Dat is
nog steeds zo, want er is nog steeds niet
veel te doen op IJburg. Natuurlijk zijn die
voorzieningen op het eiland er nog niet.

Het zijn intentieverklaringen die nog niet
verder gekomen zijn dan de tekentafel.
Maar het idee is goed!
Dan zijn er ook nog de vrije kavels. Die
zijn gesitueerd rond een paar ingetekende
voetbalvelden. Op alle kavels is al ingetekend en er is zelfs een reservelijst. Het is
een regelrechte goudmijn, want een kavel
kost nog meer geld dan een luxe penthouse, terwijl het huis nog moet worden
gebouwd. Hoezo gaat het slecht met de
economie? Nou, met de kopers van de
kavels kennelijk niet! Maar zoals bekend
gaat het wél slecht met de bouwsector,
maar die gaan de kavels dus niet bebouwen. Dat gaan de kopers zelf doen. Uiteindelijk krijg je situaties zoals in België:
alles dwars door elkaar. Of erger, zoals in
Griekenland: huizen die niet afgebouwd
kunnen worden omdat het geld op is en
dat lijkt vanwege de exorbitante prijzen
van de kavels een meer logisch scenario.
Laat ik eerlijk zijn: wanneer ik oud en
seniel in een verzorgingstehuis lig, zal
er wel weer een zoveelste herzieningsplan zijn ingediend, terwijl men op dat
moment nog geen reet opgeschoten is. En
waarom moet het Zeeburgereiland opeens
gecultiveerd worden? Terwijl andere projecten vanwege de crisis niet afgebouwd
worden of zelfs niet aan wordt begonnen.
Moet IJburg niet gewoon eerst worden
afgebouwd voor aan iets vergelijkbaar
nieuws wordt begonnen? Soms snap ik
het niet. t

Mocht Argentinië echt het einde van een
periode markeren en de markt zou door
de crisis nog verder onder druk komen te
staan, dan zou het Stadgenoot sieren zijn
maatschappelijke functie waar te maken
door een aantal van deze woningen per
twee te schakelen en door te verkopen aan
het hogere segment en te verhuren voor
redelijke bedragen. Dan blijven de ouders
met kinderen ten minste in dit gebied. En
dat is tenslotte ook weer goed voor de economie! t
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In de voormalige loodsen en werkplaatsen aan de Zamenhofstraat zitten
tegenwoordig allerlei soorten kunstenaars. Schilder Ad van Liempt kwam
in 2000 uit Brabant – van de hei, het asfalt en de maïs – toen hij hier een
atelier kon huren. Aan de voorkant met ramen die uitkijken over het IJ.
Aan de overkant ligt het KNSM-eiland en een stukje van het Java-eiland.
De skyline met al die scheve lijnen, het verschil in hoog en laag, is hem zo
vertrouwd geworden dat het er niet meer toe doet of hij het nu echt mooi
vindt of lelijk.
Naast hem zit de voormalige fabriek van AKZO, inmiddels overgenomen
door het Amerikaanse bedrijf AlbeMarle. In de winter maken de slierten rook – of eigenlijk is het gewoon waterstoom die uit de hoge pijpen
komen – de meest wonderlijke figuren in de lucht. Hij heeft gehoord dat
er ooit een pontje was naar de overkant, voor de werklui. ’s Ochtends en ’s
middags. Of dat nog ooit terugkomt? En of hij daar naar moet uitkijken?
Voor Ad hoeft het niet zo. Als het mist, worden de twee kanten vanzelf naar elkaar toegetrokken. Alsof ze één geheel zijn. Alsof ze bij elkaar
horen.

tekst: Tineke Kalk
foto’s: Fred Vermorken en Tineke Kalk

NOORD

ZEEBURGEREILAND

Aan de overkant

Ria van der Liet en haar man kochten in 1989
één van de huizen op het Zeeburgereiland, aan
de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal. Er
waren geruchten dat de huisjes op den duur
gesloopt zouden moeten worden voor stadsontwikkeling.
Ria: ‘Het KNSM-eiland waar wij op uitkijken
was toen nog industriegebied met alleen loodsen en kranen. Dat was de tijd dat het ’s nachts
donker en stil was en je het gevoel had dat je
echt buiten woonde. Nu hoor je het gerinkel
van tram 26 en het verkeer op de A10. Met
de bouw van het Venetiëhof kregen we overburen.’
Wat Ria opvalt, is dat er eigenlijk zelden was
hangt op de balkons. Er is ook een bewoner
van een van de watervilla’s die elke dag, weer
of geen weer, ’s ochtends met zijn bootje wegvaart. Waar gaat hij naar toe? Naar zijn werk?
En kan hij daar met zijn bootje aanleggen?
Zelf gaan zij eigenlijk zelden met hun bootje
naar de overkant.
Ria vraag zich wel eens af: ‘Volgen zij daar aan
de overkant, ons even goed als wij hen? Vragen
zij zich ook allerlei dingen af over ons en onze
gewoonten?’

WATERGRAAFSMEER

DIEMEN

Magriet-Marie: ‘Drieënhalf jaar geleden zijn we uit het Centrum
naar de Carolina MacGillavrylaan verhuisd, naar het gebouw
Het Kasteel. Een modern kasteel weliswaar. Van buiten helemaal
van glas en de brug waar je over heen loopt om bij de appartementen te komen, kan niet opgehaald worden. Ik vrees dat ze
aan de Valetijnskade niet zo blij zijn geweest met onze komst.
Eerst keken ze uit op een volkstuincomplex. Terwijl ik geniet
van het uitzicht op die negentiende eeuwse architectuur.
Ik ervaar het wonen op de scheidingslijn van twee buurten, de
Indische en de Hogeweg Buurt, als een voorrecht. De Indische
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Buurt is gemêleerd, zwart en wit door elkaar met veel allochtone
winkeliers. Het is een levendige buurt, jong en hip. Denk maar
aan Studio K en het Javaplein. De Hogeweg Buurt is overwegend wit en de winkels zijn speciaalzaken. Daar betaal je dan
ook een prijs voor. De overkant weet ons trouwens wel te vinden. Zoals met Sint Maarten, dan komen er allemaal kinderen
van de Indische Buurt langs. Er wonen hier veel gezinnen met
kinderen.
Wat mijn buurt is? Nou eigenlijk het complex zelf. Straks gaan
we bollen planten. Want het mag wel kleurrijker buiten.’

Hun hele leven lang heeft het echtpaar Meijer in
Amsterdam gewoond, maar in 1996 zijn ze naar Diemen verhuisd, naar de flat het Fregat aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
Oneerlijk vinden ze het, dat zij niet mochten meedoen
met het referendum van maart 1997 over de bouw van
IJburg. Diemen is immers geen Gemeente Amsterdam.
Mevrouw Meijer: ‘De bewoners van Zuid-Oost, die mijlen ver weg wonen, mochten wel stemmen en ons, die er
op uit zouden komen te kijken, werd niets gevraagd.’
Meneer Meijer: ‘Wij hebben alle stadia van de bouw van
IJburg meegemaakt. Van het inpakken van één van de
meest vervuilde plekken in Nederland, de Diemerzeedijk, tot het maandenlange lawaai van de heimachines,
die storing veroorzaakten op de radio. Het was wel een
fascinerend gezicht, dat land maken van water. Dat
gebeurde centimeter voor centimeter.’
Mevrouw Meijer: ‘IJburg lijkt zo dichtbij, maar ja dat
kanaal zit er tussen hè. Wist u dat ik eerder in hartje
Amsterdam zit dan in hartje IJburg?’
Meneer Meijer: ‘Niet dat we dat erg vinden, want het
is daar zo kaal en zo blokkerig. De Overkant lokt ons
totaal niet.’
9

Koken volgens Coen
‘Lekker samen eten maakt dat je ook
lekker makkelijk met elkaar omgaat.’
Onder dit motto ontmoeten ouders van de
J.P. Coenschool elkaar voor gezamenlijke
maaltijden, én hebben ze een kookboek
gemaakt. Vier kinderen van basisschool de
Achthoek helpen de IJopener het boek te
recenseren.
tekst en foto: Natanja den Boeft

M

oon, Djenna, Senne en Sweder uit
groep 7b van de Achthoek struikelen de keuken in, nog een beetje
balorig van de schooldag. Onder het genot
van een kop thee en kruidnoten laten ze het
kookboek van hand tot hand gaan. Het voelt
lekker aan en ruikt nog fijn naar nieuwe
inkt. Senne: ‘Het ziet er mooi uit met die
plaatjes om de recepten heen, en er staan
leuke stukjes bij.’ Sweder: ‘Hebben ouders
en kinderen van een school dit gemaakt?
Wat goed, dat wil ik ook wel!’ Alle vier krijgen ze zin om te gaan koken, al waarschuwt
Djenna dat ze nogal kieskeurig is.
Het kookboek is handig ingedeeld in drie
‘kookmomenten’: Coen gaat naar school,
met al wat doordeweeks is – ontbijt met

iets extra’s, gezonde lunchideeën en snelle
avondmaaltijden, Feest op Coens school,
met traktaties, kerstdiner en dergelijke, en
Coen heeft weekend, met uitgebreide ontbijt
ideeën, lekkers en meer avondeten.
Bij veel recepten staan geen duidelijke hoeveelheden en ook de werkwijze is hier en
daar nogal summier beschreven, dus het
vergt wel wat kookervaring of gemak met
experimenteren.
We kiezen vier recepten om te proberen:
yoghurtsoep, caçik, Johnnycake en gevulde
pannenkoekjes. Een goede combinatie tussen een beetje avontuur, niet teveel groente
en de veiligheid van pannenkoeken. Zo’n
twee uur later is de keuken een slagveld,
staan de soep en de caçik op tafel, de pannenkoeken in de oven en het deeg voor de
cake onder een doek.
Aan tafel

We beginnen met de caçik, een frisse
yoghurtsaus, waar ik voor het gemak brood
en paprika bij serveer. ‘Lekker’, vindt
Djenna. ‘Heerlijk’, vinden de anderen.
Dan de yoghurtsoep, of yayla corbasi. Naast
Turkse yoghurt bevat deze rijst, munt,
water, olie, zout en peper. Bij sommige
ingrediënten staan geen hoeveelheden, dus
die schatten we zelf in. De soep ruikt heerlijk naar munt. Maar de smaak valt tegen,
hij is vooral erg zuur en de rijst blijft op de
bodem liggen. Even de staafmixer erdoorheen helpt een beetje, maar niet genoeg om
de borden leeg te krijgen. Zouden we deze
soep nog eens maken, dan moeten we uitzoeken welke yoghurt we het best kunnen

gebruiken en hoeveel munt nodig is om
niet alleen geur maar ook genoeg smaak te
geven.
De gevulde pannenkoekjes zijn gemaakt
met volkorenmeel en gevuld met spinazie en camembert – gemakkelijk te maken
en heel gezond. Over de smaak lopen de
meningen zeer uiteen. Van ‘heerlijk’ en ‘nog
een stuk!’ (Moon) tot ‘matig’ tot ‘dit eet ik
niet op’ (Sweder).
Dan de Johnnycake. De naam maakt
nieuwsgierig. Het recept komt van een
moeder die het heeft gemaakt vanuit een
smaakherinnering uit haar jeugd. Wellicht
komt de naam van het meel dat gebruikt
werd: naast het recept staat een foto van een
pak ‘Johnny cake corn meal’. Maismeel dus,
terwijl in het recept tarwe wordt vermeld.
De ‘cake’ is een soort platte koek, die in
de koekenpan wordt gebakken. Iets tussen
brood, koek en pannenkoek in. Nog warm
gaat er kaas tussen.
Moon: ‘Heel lekker, het smaakt precies als
een shoarmabroodje met kaas.’ Ook de
anderen vinden het heerlijk en de schaal is
snel leeg. Een cake vinden ze het niet, wel
een goed ontbijtbroodje. Dat is het ook volgens het kookboek, dus dat zit wel snor.
Tenslotte geven we elk gerecht een cijfer, zoals echte recensenten betaamt. De
yoghurtsoep krijgt een 6,5, de caçik een 8,5,
de pannenkoeken een 7 (dankzij de 10 van
Moon) en de Johnnycake een 8.
Al met al vinden Moon, Djenna, Senne en
Sweder het boek een aanrader. t
www.coenkookt.nl

Het Amsterdam-Rijnkanaal

Wie vanaf het Java- of het KNSM-eiland naar de binnenvaartschepen op het IJ kijkt, ziet dat
een deel ervan aan de oostkant ergens in een onduidelijk hoekje uit het zicht verdwijnt.
Daar bevindt zich de toegang tot het Amsterdam-Rijnkanaal.
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

H

et onopvallende begin van het Amsterdam-Rijnkanaal doet geen recht
aan het belang er van. Het kanaal is
namelijk één van de belangrijkste in Europa.
Zoals de naam al zegt, verbindt het Amsterdam met het stroomgebied van de Rijn. Het
loopt vanaf het Oostelijk Havengebied naar
het zuiden, langs Utrecht, kruist de Lek bij
Wijk bij Duurstede om tenslotte bij Tiel in
de Waal uit te komen. Daarmee is het voor
Amsterdam de hoofdverbinding voor de
vrachtvaart naar Duitsland.
Het kanaal zoals het er nu ligt, is kort na de
Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen.
Het werd in 1952 geopend voor de scheepvaart. Maar het was toen voor een groot deel
niet nieuw: tot Utrecht was het een verbetering van het Merwedekanaal dat er allang
lag. Tijd voor een korte geschiedenisles.

Moeizame tocht

De jeugdige recensenten Moon, Djenna, Senne en Sweder met het kookboek Coen kookt
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Het Amsterdam-Rijnkanaal is één van de
belangrijkste kanalen in Europa.

Voor Amsterdam is de handel met Duitsland altijd belangrijk geweest. Het transport van de handelswaar ging over het
water, wegen waren vroeger schaars en vaak
onbegaanbaar. De route vanuit Amsterdam
ging voornamelijk via de Rijn en om daar te
komen werd de Vecht gebruikt. Via de Zuiderzee voer men bij Muiden de kronkelige
Vecht op, door de buitensingel van Utrecht
en daarna via de Vaartse Rijn naar de Lek,
een moeizame tocht voor de toen nog ongemotoriseerde schepen. In 1825 veranderde
dat, toen werd de Keulse Vaart in gebruik
genomen. Die Vaart bestond eigenlijk uit

een stelsel van bestaande waterwegen zoals
de Amstel, de Weespertrekvaart, de Gaasp,
de Vecht en de Vaartse Rijn die met elkaar
werden verbonden en verbeterd. De bruggen werden beweegbaar gemaakt, de sluizen
gemoderniseerd en er werd gebaggerd.
Hoewel deze Keulse Vaart een verbetering
was op de oude Vechtroute voldeed hij al
snel niet meer. De handel nam toe en de
schepen werden steeds groter. In 1881 werd
daarom besloten een geheel nieuwe scheepvaartverbinding met de Rijn te maken.
Daartoe werd er ten zuiden van de Oranje
sluizen een opening gemaakt in de dijk die
sinds 1870 het IJ afsloot van de Zuiderzee.
Vanaf die plek groef men een recht kanaal
dwars door Het Nieuwe Diep, min of meer
evenwijdig aan de Vecht, naar Utrecht, waar
het aansloot op de bestaande Keulse Vaart.
In 1892 was het allemaal voltooid: het Merwedekanaal was geboren.

daarna nog een keer aangepast: tussen 1965
en 1981 ging de schop weer de grond in.
Het is nu tussen de 100 en 120 meter breed
en bijna helemaal klaar voor de toekomst,
op een obstakel na bij het Nieuwe Diep.
Het oude sluizencomplex uit de tijd van
het Merwedekanaal dat daar ligt, moet nog
worden verwijderd. Dat gaat binnenkort
gebeuren.
Hoelang het kanaal daarna zal voldoen aan
de eisen van het scheepvaartverkeer zullen
we moeten afwachten. Het zal misschien
wel helemaal nooit voorgoed af zijn. t
advertentie

Dieper en breder

Wederom herhaalde de geschiedenis zich:
na een aantal decennia voldeed ook dit
kanaal niet meer, het was te smal en niet
diep genoeg. In 1931 werd wettelijk vastgelegd dat de verbinding met de Rijn verbeterd moest worden, het Amsterdam-Rijnkanaal diende er te komen. Direct daarna brak
de grote crisis uit, gevolgd door de Tweede
Wereldoorlog. Het duurde tot 1952 voor
het klaar was. Het deel van het Merwedekanaal tussen Amsterdam en Utrecht was
toen uitgediept en breder gemaakt en vanaf
Utrecht had men een nieuw kanaal gegraven, helemaal tot de Waal bij Tiel.
Het kanaal waarvan we nu het begin zien
in die onopvallende uithoek van het IJ, is

Gratis inloopspreekuur
Vrijdag 9.00 - 10.00 uur
Panamalaan 112, Amsterdam
T 020 - 528 90 30 F 020 - 528 96 18
govers@amsteladvocaten.nl
www.amsteladvocaten.nl
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In de Sp!ts van 14 november

Pleinen en uitzichten

j.l. was te lezen dat de
overlast door jongeren in de
Indische Buurt schrikbarend

tekst: Gerard Goudriaan

is toegenomen (Straattuig:
opvoeden of inleveren).
Het is zeker niet de eerste
keer dat Oost negatief in het
nieuws komt. Televisiemaker
en Indische Buurtbewoner

Bob Witman en
Hilde de Haan
Amsterdamse pleinen
‘Pleinen zeggen veel over de
stad. De historie van Amsterdam kun je misschien beter
reconstrueren aan de hand van
plaatsen die open zijn gebleven dan via de plekken die zijn
bebouwd’.
Zo begint het boek ‘Amsterdamse pleinen’ van Bob Witman en Hilde de Haan. Het
boek van deze architectuurjournalisten doet een verdienstelijke
poging om op deze manier de
geschiedenis van de stad te laten zien door
de verhalen van de Amsterdamse pleinen te
schrijven.
Voor het eerst zijn alle bijna 300 pleinen
van Amsterdam in kaart gebracht. Dat zijn
er trouwens meer dan alleen de straatnamen
die op ‘plein’ eindigen. Deze categorie waartoe onder meer de Dam, de Nieuwmarkt,
het Spui en het dak van het Nemo horen,
telt 31 ‘pleinen’. In de IJopenerbuurten zijn
dit de kop van het Java-eiland, de Veemarkt
en Flevoweg/Javastraat. Dit kan bij de lezer
wel de vraag oproepen wat nu precies een
plein is. De schrijvers wagen zich niet echt
aan deze definitiekwestie. Hun idee van een
plein komt misschien het dichtst bij ‘bestrate
open ruimte in de bebouwde kom’.
Dit is eigenlijk het enige minpuntje van het
boek. Verder is er veel te genieten in het rijk
geïllustreerde boek, alleen al door de door
fotograaf Jeroen Musch prachtig gefotografeerde pleinen.
En er is meer: het boek laat je tamelijk
onbekende pareltjes als het Hygiëaplein
ontdekken en geeft veel wetenswaardige
informatie over de geschiedenis en ontstaan
van de Amsterdamse pleinen.
Het verspreidingsgebied van de IJopener
komt er wat karig van af. Ondanks dat we
in onze buurten, bijvoorbeeld op Borneo
en Sporenburg in het Oostelijk Havengebied, juweeltjes van pleinen hebben, beste-
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Ron Langdon is het zat.

Groot Oost TV, voor én door de buurt
tekst: Sophie Verschoor
foto: Fred Vermorken

‘P
den de auteurs er niet veel aandacht aan.
Er is alleen een portret van het Javaplein
(‘Hybride plein dat in opkomst is’). En in
één van de zes scenario’s voor het plein van
de toekomst opperen Witman en De Haan
het verder niet uitgewerkte plan voor een
Plaza Mayor voor IJburg.
Bob Witman en Hilde de Haan, Amsterdamse
pleinen.
Uitgeverij Valiz, Amsterdam, 2010.
ISBN 9789078088431
Prijs €25,00

Eelco van Geene en Marijke Mooy
Uitkijkpunten
Liefhebbers van mooie stadsfoto’s komen
ook bij ‘Uitkijkpunten’ van Eelco van
Geene en fotografe Marijke Mooy goed aan
hun trekken. Het boek brengt 30 plekken in
Amsterdam over het voetlicht met, volgens
de samenstellers, bijzondere uitzichten. Dit
tweetalige boek (Nederlands en Engels) wil
een dwarsdoorsnede tonen van de verschillende uitkijkpunten in Amsterdam.
De foto’s zijn zeer geslaagd, dit geldt helaas
wat minder voor de andere onderdelen van
het boek. De teksten bevatten wat foutjes
en onnauwkeurigheden en de aanvullende
informatie, met bijvoorbeeld tips voor

eten en drinken, lijkt te haastig op een rij
gezet. Ook is de informatie op foto’s vanaf
uitzichtpunten óf soms onjuist óf door een
technische onvolkomenheid verschoven.
Een boek als dit kan voor veel gezelligheid
thuis zorgen: het is bijna een sport om met
elkaar te bepalen welk uitzichtpunt niet
vergeten had mogen worden. Onze buurten
tellen er slechts twee, en beide een terecht
keuze: de Bert Haanstrakade op IJburg en
het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Maar wat te
denken van de majestueuze uitzichten, IJopeners, vanaf het Zeeburgereiland op het
IJ, het KNSM-eiland en Borneo/Sporenburg (en andersom van Borneo of Sporenburg naar het oosten)? En laten we de kop
van het Java-eiland en de Nesciobrug niet
vergeten. Maar helaas allemaal niet opgenomen.
Waren er ook eye-openers? Jazeker, de
nieuwe Kaap Kot aan de Amstel bij de
Omval, het dakterras van de Bijenkorf en
de Skybar van het Westcord Fashion Hotel,
niet ver van het Surinameplein. Gaat dat
zien.
Eelco van Geene en Marijke Mooy, Uitkijkpunten. 30 Uitkijkpunten om te bezoeken.
Uitgeverij Gottmer, Haarlem, 2011.
ISBN 9789025748272
Prijs €18,95

robleemwijk? Getto? Wij hebben
meer kennis van de buurt dan
een sensatiebeluste mediaklojo uit
Hattemerbroek’, aldus Ron Langdon. Met
Groot Oost TV, gevestigd in de Indische
Buurt, wil hij de positieve ontwikkelingen
in het stadsdeel belichten en datgene wat
leeft onder de bewoners zichtbaar maken.
‘Het wordt tijd dat we zelf ook een stem
krijgen. En hoe kun je iets nou beter zichtbaar maken dan met video?’
Juist die jongeren die door de media als
probleemgevallen worden bestempeld, zijn
voor Groot Oost TV van groot belang. Zij
zijn straks namelijk verantwoordelijk voor
een groot deel van de productie. ‘Ik ben me
kapot geschrokken van al het talent dat hier
rondloopt. Maar er gebeurt veel te weinig
mee. Er is onder de jeugd veel schooluitval en een hoop werkloosheid. Groot Oost
TV wordt daarom ook een leerwerkplek. Ik
draag mijn kennis van nieuwe media aan
de jongeren over en zij gaan mij helpen om
items te maken. Ik werk daarvoor samen
met de Hogeschool van Amsterdam en de
jongerenprojecten StreetSmart en Asri. Die
jongeren hebben een heel andere belevingswereld dan ik, maar dat maakt dat Groot
Oost TV echt een afspiegeling wordt van
onze buurt.’
De website www.groost.tv gaat eind december online en zal onder andere bestaan uit
columns en video’s, de J-Zone (een omgeving voor de jeugd) en Oost_Inc (een
omgeving over en voor ondernemers). De
pijlers: kunst, cultuur, muziek, politiek,
bewonersinitiatieven, reportages en mini-

documentaires.
Er is al een aantal filmpjes gemaakt waaronder het item over buurthuis De Meevaart.
Na een ingrijpend verbouwing is De Meevaart kortgeleden opgeleverd. Maar dan wel
helemaal leeg. Er is geen stoel, theelepel of
balpen te vinden. De toekomstige gebruikers moeten hier zelf voor zorgen. En dat
geldt ook voor het beheer en de programmering. Langdon: ‘Dit is nou typisch een
onderwerp voor Groot Oost TV. Een positieve ontwikkeling waarbij de buurtbewoners zelf de belangrijkste stem hebben. De
dagen dat duurbetaalde welzijnsbedrijven
ons vertelden wat we leuk moesten vinden
is hier niet meer aan de orde. Wij mogen
het helemaal zelf doen.’
Om dit alles op gang te brengen en te
stroomlijnen is De Meevaart Ontwikkelgroep opgericht, een organisatie van en voor
buurtbewoners en toekomstige gebruikers.
Veel bewoners(groepen) hebben zich al
aangesloten, wetende dat als ze straks De
Meevaart willen gebruiken, ze nu ook een

bijdrage moeten leveren. ‘Er moet erg veel
gebeuren in zeer korte tijd. Een pittige klus
dus, maar ook een fantastische kans. En alle
stadsdeelgenoten mogen meedoen. Daarmee is het een ‘voor én door de buurt project’ in optima forma.’
Na de fusie in 2012 is Stadsdeel Oost met
meer dan 120.000 inwoners een stuk groter
geworden. Dat maakt ook dat Groot Oost
TV volgens Langdon een groot draagvlak
heeft. ‘Het is een kleurrijk, dynamisch stadsdeel met een eigen karakter, veel actieve en
betrokken buurtbewoners, talloze talentvolle jongeren en veel innovatieve en creatieve ondernemers die van belang zijn voor
de lokale economie. Met de komst van internet en social media is het nu ook mogelijk
om interactief met elkaar in gesprek te gaan.
Door Groot Oost TV komt het fysieke en
het virtuele in de wijk een stuk dichter bij
elkaar. Dat kan onze buurt alleen maar ten
goede komen.’ t
vanaf eind december: www.groost.tv

advertentie

boeken, tijdschriften, dagbladen en... koffie

BOEKHANDEL

van Pampus
open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303 telefoon 419 30 23
www.boekhandelvanpampus.nl info@boekhandelvanpampus.nl
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Groen wonen: wat kan ik doen?
tekst: Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Oost

milieu gespaard, maar ook zal je wooncomfort toenemen.

E

Een beter milieu begint in je huis

VERF

MEUBELBESLAG

DEUREN
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FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

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
S A N I TA I R

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN

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

SIKKENS

S C H U I F WA N D E N

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

Tunny Jongejan-Maat en Frank Stork, voorzitter en bestuurslid van de Ouderen Advies Raad Oost

Ouder worden in Oost
Meer aangepaste woningen voor ouderen, een beter
openbaar vervoer, het zijn slechts enkele thema’s waar de
Ouderen Advies Raad Oost (OAR) zich voor inzet. De OAR,
die al een aantal jaren actief is in Oost-Watergraafsmeer,

advertenties

SLEUTELS

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

Mocht u aan de hand van dit artikel vragen
hebben over ‘Groen en wonen’ of heeft u
andere vragen over huren? Neem dan vooral
contact met ons op via oost@wswonen.nl.
Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de voorlichting ‘Energiebesparing
is Geldbesparing’. t

GEREEDSCHAPPEN

Dit zijn huizen die slecht geïsoleerd zijn.
Hierdoor moeten huurders meer stoken.
In de Indische Buurt en Watergraafsmeer
staan veel oude huizen die veel CO2 uitstoten. Er zijn daar complexen waar huurders
letterlijk voor de mussen buiten stoken.
In andere wijken zoals IJburg, waar alleen
maar nieuwbouw staat, zijn de huizen een
stuk beter geïsoleerd. Echter ook in complexen die nieuw ogen, kan veel gedaan
worden wat bijdraagt aan een beter milieu.
Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan
een nieuwere, zuinige cv-ketel en kan je dingen veranderen aan je woongedrag. Samen
met andere bewoners in jouw complex en
met ondersteuning van WSWonen en het
Energieteam zijn er wellicht mogelijkheden
om je verhuurder te bewegen maatregelen
te nemen die je energieverbruik kunnen
verminderen, zoals isolatie en dubbel glas.
Daarmee worden je portemonnee en het

Naast alles wat nu al beschreven is, overweegt stadsdeel Oost om subsidie te geven
voor groene daken. Groene daken zijn daken
van gras of mos. Deze daken zorgen ervoor
dat huizen beter geïsoleerd zijn en daken
minder vaak onderhouden of vervangen
moeten worden. Ze zorgen bovendien voor
schonere lucht. Hiernaast is het uitzicht op
een groen dak een stuk prettiger dan als er
grauwe grijze dakbedekkingslaag op ligt.
Wijksteunpunt Wonen Oost hoopt van
harte dat deze subsidie ook in Oost doorgevoerd wordt.

ZONNESCHERMEN

Milieu onvriendelijke woningen

Er bestaan veel handige tips die je kunnen
helpen met het besparen van energie in
jouw eigen woning.
Zo weten veel Amsterdammers niet dat
een waterbesparende douchekop al gauw
zo’n 8500 liter schoon water per gemiddeld
huishouden per jaar oplevert. Vaak weten
mensen ook niet hoeveel een spaarlamp nu
daadwerkelijk bespaart. Sommigen denken
dat een energielabel voor apparaten een
fabeltje is.
Middels een aantal simpele veranderingen
kan je jaarlijks honderden euro’s besparen
en ook het milieu sparen.
Wijksteunpunt Wonen Oost heeft een voorlichting ontwikkeld onder de naam ‘Energiebesparing is Geldbesparing’. Door deze
voorlichting te volgen krijg je antwoord op
al deze vragen. De eerste aanmelders krijgen
zelfs een gratis energiepakket waarmee ze

Groene daken

ZONWERING

en beter milieu begint bij jezelf. Rekening houden met het milieu kan op
verschillende manieren. Je kan vaker
op de fiets stappen, afval scheiden, minder
groenten verpakt in plastic kopen enzovoort. Door iets aan je woning of de manier
waarop je woont te doen, kan je ook veel
voor het milieu betekenen. In dit artikel
geeft Wijksteunpunt Wonen Oost een paar
voorbeelden van wat jij allemaal kan doen
voor het milieu met je huis of de manier
waarop jij woont.

zelf aan de slag kunnen gaan in de woning.

maar sinds enkele maanden heel Oost als werkgebied heeft,
komt daarmee op voor de belangen van het groeiend aantal
ouderen in Amsterdam-Oost.
tekst: Michel van Dijk
foto: Fred Vermorken

D

enk je aan de nieuwe stedelijke gebieden in Amsterdam, zoals het Oostelijk Havengebied en IJburg, dan denk
je toch in eerste instantie vooral aan jonge
Amsterdammers: jonge gezinnen, jonge singles en vooral veel kinderen. En ja, die zijn
er ook in groten getale, maar ondertussen
blijven de eerste bewoners van de nieuwe
wijken gewoon hangen. Ze hebben het nu
eenmaal veel te veel naar hun zin in hun
waterrijke woonomgeving. En... ze worden
ook elk jaar een jaartje ouder.
En dan praten we plotseling niet langer over
jongeren, maar over ouderen. En vergis je
niet, de schatting is dat meer dan de helft
van alle bewoners van het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt en IJburg 55 jaar
of ouder is. En dat aantal zou de komende
jaren wel eens flink kunnen toenemen, stelt
Tunny Jongejan-Maat, voorzitter van de
Ouderen Advies Raad Oost (OAR). Deze
raad heeft het recht om gevraagd of onge-

vraagd advies uit te brengen aan het Stadsdeel over beleid of onderwerpen die voor
ouderen van belang zijn.
Welke onderwerpen zijn dat? JongejanMaat: ‘Denk aan voldoende geschikte
woningen voor ouderen, zoals de WIBOwoningen op IJburg. Ouderen kunnen daar
wonen in een aangepaste en beschermde
leefomgeving en kunnen elkaar ook op een
prettige en laagdrempelige manier ontmoeten.’
‘Veel ouderen in Oost willen hun wijk helemaal niet uit, ze zijn veel te verknocht aan
hun buurt’, vult Frank Stork aan, bestuurslid
van de OAR. ‘Ze gaan liever naar een aangepaste woning in hun eigen buurt dan dat ze
noodgedwongen hun kinderen volgen naar
een huisje in Purmerend of Almere. Maar
dan moeten die woningen er wel zijn. Dat
is typisch een onderwerp waar de OAR zich
sterk voor maakt.’
Ook een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en aanvullend openbaar vervoer vormt een speerpunt voor de OAR.
Sterk: ‘Met de komende bezuinigingen op
het openbaar vervoer wordt dat vrees ik een
knelpunt voor veel ouderen in Oost. Zeker

voor hen is goed openbaar vervoer essentieel. Hoe kun je als oudere je sociale contacten onderhouden of ’s middags eens de
Centrale Openbare Bibliotheek bezoeken
als het openbaar vervoer niet functioneert?
Denk aan de talloze niet-mobiele ouderen
die afhankelijk zijn van het belbusje dat hen
komt ophalen. Dan moet dat busje wel op
tijd langskomen om je te halen of te brengen. Anders ben je gedwongen om thuis te
blijven en kun je als oudere een prettig sociaal leven verder wel vergeten.’
Voelsprieten

De OAR is als organisatie niet geheel nieuw,
al bestaat ze in haar huidige vorm pas enkele
maanden. Jongejan-Maat: ‘Er bestond al
een ouderenadviesraad in voormalig OostWatergraafsmeer, maar door de fusie tussen
Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg is ons
werkterrein een flink stuk groter geworden.
De mensen in de oudere buurten van Oost
kennen ons wel, maar we willen ook bekend
worden bij de bewoners in de nieuwe wijken. Ook omdat we graag willen weten wat
daar speelt en hoe we als OAR ook voor
de belangen van de ouderen daar kunnen
opkomen.’
En er is nog iets. Want de OAR, die eenmaal per maand vergadert in het Stadsdeelkantoor, hoopt dat ook ouderen uit het
Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt
of IJburg zich als leden bij de OAR willen
aansluiten. ‘We willen in alle wijken van
Oost onze voelsprieten hebben uitstaan.
Daarvoor hebben we de signalen nodig van
de ouderen zelf. Iedere oudere is dus van
harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.
Bewoners hebben het recht om goed oud
te worden in Amsterdam-Oost. Wij leveren
daar graag onze bijdrage aan.’ t
Tunny Jongejan-Maat
tel. 694 37 48
e-mail: t.jongejanmaat@chello.nl
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Peuters vroeg naar school
De Vlamingen kennen geen peuterspeelzalen: kinderen beginnen daar al
met school als ze tweeënhalf zijn. In Nederland kunnen kinderen tot vier
jaar naar een kinderdagverblijf of één of meerdere dagdelen naar een
peuterspeelzaal. Waarom brengen wij onze kinderen niet naar school als
ze tweeënhalf zijn?

Schipper-ondernemer Menno Hoekstra

tekst: Marieke Brands

Havenkwartier heeft veel potentie

H

et heet voorschool. Vóórschool, of
voorschóól? De term brengt verwarring. Kinderen van tweeënhalf tot
vier jaar kunnen naar de voorschool. Een
voorschool volgt een educatief programma
dat daarna voortgezet kan worden op de
bijbehorende basisschool. De klemtoon
ligt dus op vóórschool – het is niet bedoeld
als opvang gedurende de uren voordat de
school begint.
De voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
wordt steeds meer een begrip in Nederland.
De term voorschool is bekender. Voorschools onderwijs wordt gegeven op een
peuterspeelzaal of een voorschool. De programma’s die gevolgd worden, zijn bedoeld
als voorbereiding op de basisschool, zodat
kinderen makkelijker doorstromen. Voorschoolse educatie is bedoeld voor iedere
peuter, niet voor een speciale doelgroep.
Het moet vooral laagdrempelig zijn. En
Stadsdeel Oost zorgt daarvoor.

Subsidie

Binnen Stadsdeel Oost zijn er twee organisaties die deze voorscholen organiseren: Partou en Dynamo. Iedere peuterspeelzaal is in
principe aan een van deze twee organisaties
verbonden. Tot afgelopen zomer betaalden
ouders of verzorgers van een peuter een vergoeding voor de peuterspeelzaal. De overige
advertenties

www.kindertherapieamsterdam.nl
Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19
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kosten werden gesubsidieerd door het stadsdeel.
Sinds de zomer is dit veranderd. Stadsdeel
Oost heeft besloten de peuterspeelzalen, die
allen een voorschools programma volgen,
volledig te subsidiëren. Dit betekent dat
ouders of verzorgers nu vrij zijn van kosten
voor de peuterspeelzaal en heeft ieder kind
bovendien de mogelijkheid een voorschools
programma te volgen. Op deze manier is
de drempel voor iedere ouder/verzorger om
een kind naar een peuterspeelzaal te laten
gaan in Stadsdeel Oost, heel laag geworden.
Een goed vooruitzicht voor de peuter van
nu, dus.
Dynamo heeft wel aangegeven dat de subsidieregeling van het stadsdeel in het leven
is geroepen om peuterspeelzalen laagdrempeliger te maken voor sociale klassen waar
taal- en leerachterstand meer voorkomt.
Met het gevolg dat vooral in Oost/Watergraafsmeer peuterspeelzalen inmiddels minder bezocht worden door peuters zonder
een achterstand. Dat is toch jammer.
www.voorschool.amsterdam.nl

‘Het Havenkwartier heeft een enorme potentie. Dit kan hèt nautisch centrum van
Amsterdam worden. Het begin is er, maar er moet nog wel een en ander gebeuren!
Het mobiliseren van de bewoners gaat echter moeizaam. Maar als ondernemer vind
je natuurlijk altijd dat het niet snel genoeg gaat. Een van mijn adviezen: meer
passantenplaatsen. Meer bezoekers betekent meer drukte en dat trekt meer mensen.
Mensen willen andere mensen zien.’

enno Hoekstra (53) ziet een zonovergoten toekomst voor het
IJburgse Havenkwartier en hij wil
daaraan zijn steentje bijdragen. Hij is eigenaar van Harbour Club IJburg, het havenrestaurant, en van de Muider Compagnie:
twee enorme tjalken, die men kan huren
voor bijzondere uitstapjes op het IJsselmeer.
Hij heeft die twee ondernemingen ondergebracht in het hypermoderne Lighthouse
aan de Krijn Taconiskade. Daar zitten ook
de zogenaamde Tafel van IJburg, een ondernemersvereniging, en Sailing Business, een
verhuurbedrijf van grote zeilboten met
schipper. Menno is ondernemer. ‘Maar ik
voel me op de eerste plaats schipper.’

den lachend. Later liet hij een tweede tjalk
bouwen, de Rederijker. En in Muiden ligt
ook nog steeds zijn derde schip, het statenjacht Utrecht. Waarom is dat niet meegekomen naar IJburg? Menno: ‘Die kan niet
door de sluis.’ Waarom kwam de Muider
Compagnie naar IJburg? Menno: ‘Muiden
werd te klein. De Haven is er te vol. We
maakten in die tijd wel 400 vaartochten per
jaar. Dat werd steeds lastiger. In IJburg is
meer ruimte en ik werd hier met open amen
ontvangen. Vandaar.’ Hoeveel vaartochten
maken jullie tegenwoordig? ‘Dit jaar bijna
220. Dat is nog altijd een mooi aantal.
Daarnaast huurt men onze schepen ook wel
voor andere doeleinden. Party’s, verjaardagen, feestjes. Erg leuk zijn de trouwerijen.
We zijn een officiële trouwlokatie. Meer
dan 300 keer per jaar wordt er op een van
onze schepen een huwelijk gesloten.’

Gouden jaren

Winter

Hij stamt niet uit een schippersfamilie,
maar heeft wel altijd ‘iets met zeilboten’
gehad. Van jong af veel gevaren. In de jaren
tachtig kocht hij de Egelantier, een zeetjalk
uit 1889, en begon in Muiden met het aanbieden van zeiltochten op het IJsselmeer.
Dat was in een tijd dat dit nog weinig
gebeurde. Gouden jaren, vertelt hij beschei-

In de winter wordt er minder gevaren en
is er natuurlijk ook minder te doen in het
Havenkwartier. Waarom sluit je dan niet
gewoon? Menno: ‘Het restaurant blijft
lopen. Het is minder druk dan ’s zomers,
maar er komen toch steeds weer gasten. We
hebben een zondagmiddag dj, een zaterdagse kinderanimatie en een vrijdagmid-

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

M

dagborrel. En soms wordt er ook nog wel
gevaren. We hebben net Sinterklaas binnengehaald.’ In het winterprogramma staat iets
over een Podium voor Life Music. Menno:
‘We hebben regelmatig een Open Podium
op donderdag waarvoor iedereen zich kan
aanmelden. Dat begint te lopen. Ik heb ook
geprobeerd om Jazz Op IJburg te lanceren,
maar dat is nog geen groot succes. Zoals ik
al zei: IJburgers lijken moeilijk te mobiliseren. Maar dat is natuurlijk ook een uitdaging.’ De watersportvereniging is bij jullie
in huis gekomen. Menno: ‘Ja, die zijn op
eigen initiatief verhuisd van NAP naar ons,
omdat we dichterbij liggen. Dat vond ik
natuurlijk erg leuk. En het draagt weer iets
bij aan de drukte.’
Clubgevoel

Tevreden met die samenwerking? Menno
glimlacht: ‘Ze zouden iets harder kunnen
werken aan het clubgevoel. Er is nog weinig social bonding. Dat heeft kennelijk tijd
nodig. Op het ogenblik is men erg druk
met een eigen clubhuis, maar er is nog geen
club. Dat is overigens niet typisch voor de
watersportvereniging. Dat geldt voor heel
IJburg. Het samenlevingsgevoel moet nog
groeien. Maar dat gaat wel lukken. Zeker
weten.’ t
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Een imposant gebouw aan de rand van de Indische Buurt.
Vlakbij de brug naar Noord, tegenover het Flevopark: het
Flevohuis. Een deel van het gebouw zijn de zogenaamde
Flevoflats, aanleunflats, waar ouderen wonen die een beroep
kunnen doen op het huis als dat nodig is.

Flevohuis in de verbouw
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Kees Hoogeveen

I
Na een succesvolle start ging het met café Kanis & Meiland bergafwaarts. Maar er gloort hoop.

Kanis & Meiland even dicht
Het zal oplettende bewoners van het
KNSM-eiland wel niet zijn ontgaan: het
oudste café in deze buurt met het mooiste
terras van heel Amsterdam is gesloten.
tekst: Guus de Mol

H

et lijkt erop dat het niet erg wil lukken met de horeca op het KNSMeiland. Het etablissement op de hoek
van het Levantplein en de KNSM-laan is nu
al weer maandenlang gesloten na het vertrek van de zevende of achtste uitbater. Op
de andere hoek van het plein is het restaurant Relevant ook dicht, de derde eigenaar
is failliet. Het muziekcafé in Loods 6 bestaat
ook al niet meer en nu is de huiskamer van
het eerste uur ook gesloten. Maar voor de
laatste, café Kanis& Meiland, is er hoop. Er
komt een doorstart.
Begin mei 1995 ging het open, als eerste
horecagelegenheid op het eiland. Het was
een gok, een groepje bevlogen jonge ondernemers besloot een café te beginnen terwijl
er overal nog werd gebouwd en er nog niet
veel bewoners in de buurt waren. Maar de
plek op de Levantkade was zo mooi dat ze

18

de gok waagden. De vergunning werd geregeld, de ruimte gehuurd van woningbouwvereniging De Key en de vier ondernemers
bouwden er zelf een café in. Ze wilden geen
trendy inrichting, het moest een tijdloze
ontmoetingsplaats voor bewoners, toeristen
en voorbijgangers worden.
Vanaf de opening was het een succes, de
klandizie overtrof de stoutste verwachtingen en vooral het terras aan het water, vol
op het zuiden, werd een publiekstrekker. Je
waande je er in een vakantieparadijs.
De situatie veranderde in 2004. Toen stapten de pioniers uit, op weg naar nieuwe
uitdagingen en verkochten het café. De
naam bleef onveranderd. De twee nieuwe
eigenaars van de toen zeer goed lopende
onderneming kregen na korte tijd verschil
van mening en gingen uit elkaar, waarna
één van hen alleen verder ging.
Dat was het begin van een dalende lijn.
Langzaam maar zeker nam de klandizie af.
Dat had zeker te maken met de vestiging
van andere horecaondernemingen op het
eiland. Vooral café De Zuid trok klanten
weg. Maar het lag ook aan de vaak slechte
bediening en het langzaam aftakelende interieur: tijdloos is niet hetzelfde als helemaal
niets veranderen of onderhouden. Bovendien hielp het niet dat de eigenaar geen
echte horecaman was die bovendien vaak
ziek was. Steeds vaker werd de exploitatie

overgelaten aan het personeel.
Voorbijgangers konden de laatste tijd zien
dat het soms al vroeg donker was in het café,
of dat er bijna geen bezoekers meer waren.
Dat deed de initiatiefnemers uit 1995 pijn
en ze besloten een poging te wagen de
onderneming over te nemen en nieuw leven
in te blazen. Maar de eigenaar had er grote
moeite mee om de zaak over te dragen. Het
lukte pas na een faillissement en na afspraken met het Heinekenconcern, dat in 2004
huurder van de ruimte was geworden. Half
november 2011 werd het café ontruimd na
een beslaglegging en openbare verkoop van
de inboedel door de fiscus.
Op 23 november is een nieuwe vennootschap onder firma opgericht door twee
dames en drie heren die Kanis en Meiland
3.0 gaan runnen. Die toevoeging is omdat
het de derde versie van het café betreft. Van
die vijf uitbaters zijn er twee die ook aan de
eerste versie meewerkten.
Het interieur moet grondig herzien en gerepareerd worden, de apparatuur kan voor
een deel naar de schroothoop en de vloer is
er slecht aan toe. De bedoeling is opnieuw
een huiskamer voor de buurt in te richten,
tijdloos en voor iedereen aantrekkelijk. Met
dat terras voor de deur moet dat zeker lukken. De ambitie is om half februari 2012
weer open te gaan. t

n het Flevohuis konden tot voor kort
bewoners van de flats, bewoners van het
huis en ouderen uit de buurt eten, een
kopje koffie drinken in het restaurant of een
boodschapje doen beneden in de winkel.
Er was ook een kapper en een theaterzaal.
Samen heette het: dienstencentrum.
Je kwam er vroeger binnen in een ruime
lichte hal en aan het eind van de brede gang
liep je het prettige restaurant binnen, waar
je lekker kon eten voor een bescheiden prijs.
Waar je gezellig kon leuteren bij een kopje
koffie, met of zonder iets erbij.
In het Flevohuis was veel te doen. In de theaterzaal werd gerepeteerd en gezongen door
het Flevokoor, bestaande uit bewoners en
seniore buurtbewoners, er was gymnastiek
voor ouderen en bingo. Er waren optredens
van artiesten. Er was een dienst Flevo-uit.
die het maandprogramma van het Flevohuis verspreidde. Dat programma werd

onder andere gepubliceerd in de buurtkrant,
zodat de buurt voorstellingen of andere evenementen kon bijwonen. Het dienstencentrum was een deel van het Flevohuis dat
bewoners verbond met de buurt.
Maar het dienstencentrum is een kostenpost en als de WIBO (een subsidie van
de gemeente voor Wonen In Beschermde
Omgeving) en andere subsidievormen
ophouden te bestaan, ziet de directie zich
genoodzaakt om het af te stoten. In 2009
is het restaurant al afgestoten. De catering
die vanaf die tijd het eten voor de bewoners
verzorgde, leidde tot een ware rebellie van
de bewoners.
In januari van dit jaar werd het dienstencentrum van het Flevohuis verkocht aan
Ymere. Ymere verbouwt het nu. Er wordt
een restaurant in gebouwd, maar een theaterzaal zal er niet meer komen. Wel ruimte

De ingang van het Flevohuis.

voor de fysioterapie, ergotherapie en voor
huisartsenzorg. De verbouwing zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen.
Op dit moment is het moeilijk de voordeur
te vinden. De entree is wat rommelig en de
gezamenlijke ruimte is een beetje benauwd.
Ondanks de kleurige beschilderingen van
de wanden doet het mij niet vrolijk aan. Ik
hoop van harte dat het geld dat door de verkoop is vrijgekomen de zorg ten goede zal
komen. En dat het restaurant dat Ymere nu
bouwt zijn oude functie zal kunnen hervinden. Dat het open is voor buurtgenoten. t
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12 november 2011 in Studio/K
Eerste editie		
Veel enthousiast publiek, van jong tot oud
Goede muziek
Prima sfeer				
Volgend jaar weer?

Foto boven: optreden van Charlotte Haesen en band
Foto rechts: optreden van Esra Dalfidan & Fidan (band is buiten beeld)

tekst en foto’s: Fred Vermorken
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Op de vraag waarom iemand
op een bepaald moment
in zijn leven besluit zijn
passie om te zetten in

Wmo-raad: zinvol initiatief
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt ondersteuning op
sociaal/maatschappelijk gebied aan hulpbehoevenden en aan degenen die
hen helpen, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. De uitvoering ligt bij de
centrale stad en de stadsdelen. Sinds kort is er een Wmo-raad in Oost. Wat
gaat zij doen? Een impressie van de netwerkborrel.

leden van de Wmo-raad zijn via een sollicitatieprocedure aangesteld. Voorwaarden
zijn dat de leden veel betrokkenheid hebben bij de groep die ze gaan vertegenwoordigen en daar al actief in zijn. Zo werkt El
Houssaime, vertegenwoordiger van de jongeren in Zeeburg, in de jeugdzorg en heeft
hij een stichting voor jongeren. Zo is Esma,
die de niet-westerse allochtonen vertegenwoordigt, vrijwilliger bij de buurtvaders
en -moeders in de Indische Buurt. En zijn
de leden die voor de gehandicapten opkomen zelf lichamelijk gehandicapt. Op deze
manier kunnen zij zich goed inleven in de
behoefte van hun achterban. De Wmo-raad
is nog niet compleet, aanmeldingen zijn
welkom. Een knelpunt lijkt mij de vrij te
maken tijd. Doordat er mensen nodig zijn
die al een achterban hebben, kom je uit op
mensen die al veel vrijwilligerswerk doen.
Dit tijdrovende werk komt er eventjes bij.
Tijdrovend, want het is ontmoeten, veel
luisteren, veel vergaderen met het stadsdeel
en ook nog eens waakhond spelen.
Stadsdeel

tekst: René Arnoldi
foto: Kees Hoogeveen

D

e borrel die de nieuwe Wmo-raad
organiseert, wordt gehouden in het
MuzyQ-gebouw. ‘Ze hebben daar
wel tachtig oefenruimtes’, zegt de muzikant
met wie ik meeloop enthousiast. Ik vertel
hem maar niet wat daaraan is voorafgegaan.
Door een verkeerde bewegwijzering kom ik
eerst bij een GGD-borrel terecht, maar al
snel ben ik waar ik moet zijn. Bezuinigingen alom, maar het stadsdeel heeft beslist
niet bezuinigd op de uitstekende catering.
De Wmo-raad, nog in oprichting, brengt
signalen uit het Sociaal Domein, zeg maar
het welzijnswerk, in kaart en geeft het stadsadvertentie

deel gevraagd en ongevraagd advies. De
verantwoordelijke ambtenaar, Tanja Bubic,
opent de avond.
Verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh
is erg blij met het initiatief. Het hoofdbestanddeel van de borrel is het moderne
speeddating. Hierin vuren de genodigden,
vooral vrijwilligers uit het welzijnswerk, hun
vragen af op de Wmo-leden. Het loopt flink
uit, want de ingehuurde muzikant komt pas
aan spelen toe als de borrel al afgelopen zou
moeten zijn.
Betrokken

De Wmo-raad is een afspiegeling van de
verschillende maatschappelijke groepen,
zoals jongeren, ouderen, gehandicapten,
chronisch zieken en mantelzorgers. De

El Houssaime realiseert zich terdege dat op
zijn aandachtsgebied – jongeren – bijna alle
voorzieningen zoals jeugdhonken, door het
stadsdeel of de welzijnsorganisaties gesloten
worden. Hetzelfde constateert de Ouderen
Advies Raad met betrekking tot de voorzieningen voor ouderen. De individuele belangenorganisaties, die gewoon blijven bestaan,
kunnen wat doen door bijvoorbeeld subsidies aan te vragen. Een Wmo-raad zou in
deze een vuist naar het stadsdeel kunnen
maken. Een lastige klus, want de belangrijkste missie van het stadsdeel is bezuinigen. Al
zullen ook de ambtenaren hun oor te luister moeten leggen, stelt Marja Stahli, die
de gehandicapten vertegenwoordigt. Maar
hoopvol stemt dat het stadsdeel juist om de
Wmo-raad heeft gevraagd. Tanja beschouwt
dit zeker niet als een verplichting, maar als
een waardevol klankbord. Het is dan ook
niet vreemd dat de Wmo-raad door het
stadsdeel wordt gefaciliteerd.
Of deze constructie werkt? Dat zal de tijd
moeten leren. Het komt in ieder geval als
logisch over dat een zeer belangrijk werkveld als welzijn gecontroleerd wordt. Het is
dan ook een zinvol initiatief. t
e-mail: wmoraadoost@gmail.com
twitter: @wmoraadoost
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een ondernemersplan,
weten de meeste mensen
wel het antwoord. Zo ook
Dorien Jansen die sinds
begin oktober de deuren
van Jansen Vintage heeft
geopend op het Javaplein.
Dorien Jansen in haar vintage winkel aan het Javaplein

Jaren zestig in Jansen Vintage
tekst en foto: Lida Geers

V

oor Dorien kwam het omslagpunt
tijdens een yoga cursus ‘vrouwen in
de overgang’. Hierin werd gesteld dat
vrouwen in of na de overgang meestal klaar
zijn met opvoeden en zorgen en weer tijd
hebben voor zichzelf. Nu ik...!
Die mededeling kwam wat je noemt binnen
en Dorien besloot te gaan doen wat ze altijd
leuk had gevonden: het zoeken naar leuke
en mooie dingen uit de jaren vijftig, zestig
en zeventig en dat in een winkel te koop
aanbieden. Dat gebeurde natuurlijk niet op
stel en sprong, maar heel geleidelijk.
Mooi of niet is discutabel

Het begon met spullen verzamelen. Tijdens haar zoektocht naar bijzondere dingen
kwam zij in contact met Rob Brilman van
Werk in de Winkel aan de Zuiderzeeweg,
die zich met dezelfde dingen bezighoudt.
Hij bood aan om dingen die niet in zijn
winkel passen, te verkopen in de winkel van
Dorien.
Dat werd een leuke samenwerking. Om
uit te proberen of wat zij bedacht had wel
werkte, huurde Dorien een kraam op de
Sundaymarket, die regelmatig wordt gehouden in het Westerpark. Dat heeft ze ongeveer een jaar gedaan. Ondertussen ontwikkelde ze het plan voor de winkel. Al doende
werd haar vermoeden bevestigd dat met
name jonge mensen de meubels, lampen en
keramiek uit de jaren zestig erg leuk vinden.

Lachend vertelt ze dat haar vriendinnen,
die in de tijd zijn opgegroeid, er soms totaal
niets mee hebben. ‘Ik wist dat juist jonge
mensen er helemaal lyrisch over waren. Het
oranje en bruin uit die tijd wordt vaak verfoeid door mijn generatie en omarmd door
de huidige jong volwassenen.’
Popup startkapitaal

De kraam liep goed en haar besluit een winkel op te zetten in haar eigen multiculturele
samenlevingbuurt stond vast. Het Javaplein
leek haar een goede plek en er stond al een
tijdje een winkelpand leeg. De stap om te
gaan huren was in het begin echter groot.
Het bleef dus voorlopig bij wensen. Ze bleef
het pand echter wel in de gaten houden.
Het was dan ook even schrikken toen daar
plotseling een winkel in zat die meubels en
babykleertjes verkocht. De winkel bleek een
popup winkel te zijn die maar een maand
of acht in het pand heeft gezeten. Zoals
de popup winkel ‘oppupte’, zo kwam ook
het startkapitaal uit de lucht vallen. Dorien
deed al jaren mee aan de Postcodeloterij en
zij was een van de gelukkigen die in de straat
woonde waarvan de postcode in de prijzen
viel. Er werd een tweedehands auto gekocht
om de spullen te vervoeren, een opslagruimte gehuurd en onderhandeld met de
woningbouwvereniging over het huren van
het winkelpand. Omdat ze er nog niet zeker
van is of ze – zoals ze zelf zegt – ervan kan
leven, hield ze haar baan als leerkracht in
het basisonderwijs nog voor drie dagen per
week aan.

Veel aanloop

Doordat ze zelf zoekende was, sprak ze veel
met winkeliers in de Molukken- en Java
straat. Daarmee heeft ze leuke contacten
opgebouwd. Groot was haar blijdschap toen
mensen van het Grafisch Centrum Oost
aanboden een huisstijl voor haar te maken.
Zomaar, om haar te helpen. Sinds de winkel
geopend is, heeft ze veel aanloop. De mensen zijn erg enthousiast en vinden de winkel, die trouwens steeds leuker wordt, een
aanwinst voor de buurt. Regelmatig komen
mensen binnen met spullen die ze nog op
zolder hadden liggen, waar ze zelf niets mee
doen. ‘Dat is natuurlijk héél leuk. Ik richt
me écht op de mooie en betaalbare meubels
uit die tijd, gecombineerd met wat duurder
design. Het zijn natuurlijk gebruikte spullen, dus de meubels hebben hier en daar
gebruikssporen, maar dat maakt het juist
doorleefd’, vindt Dorien.
Voor het opnieuw bekleden van stoelen heeft
zij een goede samenwerking met een stoffeerster met een atelier in de 2e Atjehstraat,
die haar vak goed verstaat. Dorien is dan
ook blij met deze samenwerking, zodat ze
haar klanten weer iets meer kan bieden.
Conclusie: áls je iets uit de jaren 50, 60 en
70 zoekt, zou je bij Dorien zomaar kunnen
slagen. t
Jansen Vintage
Javaplein 31hs
tel. 06 -10 12 50 18
openingstijden: woensdag, vrijdag, zaterdag
11.00 tot 18.00 uur
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Ross de Boss

Mieke Maes valt in de prijzen

advertentie
Leef je lijf… leef je leven!

tekst en foto’s: Erik Haan

Panta Rhei

Praktijk voor Rebalancing
Lichaamsbewustzijn & Coaching
Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease
Massagetherapie
Meditatie
Coaching & Counceling
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?

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 rode, ronde
metalen brilletje bekijkt Ross de maatschappij op geheel eigen,
soms onnavolgbare, maar altijd humoristische wijze.

Sinterklaas
tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

S

interklaas is weer terug naar Spanje.
Met zijn boot. Dat vind ik wel een
beetje vreemd, want zijn boot ligt er
nog. Gewoon bij het Scheepvaartmuseum.
De burgemeester van Amsterdam was ook
bij de intocht. Ik riep hem, maar hij kwam
niet naar me toe. Ik wilde hem vragen hoe
dat zit met die boot. De burgemeester is de
baas van Amsterdam. Hij weet veel van de
stad, maar heeft het te druk om met kinderen te praten. Daarom hebben we een kinderburgemeester nodig. Die kan dan vragen
van kinderen beantwoorden en zorgen dat
alles voor hen goed geregeld wordt. Ik heb
het stadhuis gemaild en gezegd dat ik het
wel wil doen. Gewoon gratis. Ik kreeg een
mail terug van een mevrouw die voor de
burgemeester werkt. Ze vond het een goed
idee en zou het met hem bespreken. Daarna
heb ik niets meer gehoord.
Mijn moeder denkt dat hij er gewoon op
lijkt. Maar dat is niet zo. Het is precies
dezelfde boot. Zo suf dat ze dat niet ziet.
Maar hoe is Sinterklaas dan naar Spanje
gegaan? En waarom woont hij eigenlijk in
Spanje? Hij komt namelijk uit Myra, een
plaats in Turkije. Dat heb ik ergens gelezen.
Maar niemand kan me zeggen waarom hij
verhuisd is of wanneer.
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Elk jaar zorg ik goed voor Amerigo, zijn
paard. Ik stop ’s avonds een paar wortels
in mijn schoen. Van die geschrapte in een
zakje. Ik maak meestal ook een striptekening. Eigenlijk houd ik niet van tekenen.
In groep 1 weigerde ik het gewoon. Maar
van de juf moest het toch. Ze bleef maar
aan mijn kop zeuren. Dan nam ik een zwart
potlood in mijn rechtervuist, draaide snel
een rondje van buiten naar binnen en zei:
‘Klaar!’ Dat vond ze niet leuk en dan moest
mijn moeder op school komen.
Tegen haar zei ze heel streng dat ik steeds
dezelfde kraswerkjes maakte die niets voorstelden. Toen mama mij vroeg wat ik getekend had, zei ik: ‘Een draaikolk.’
Mijn moeder pakte een pen, schreef er
draaikolk op en gaf de tekening terug aan
de juf. Tegen mij zei ze: ‘Het is inderdaad
een prachtige draaikolk. Kun je de volgende
keer ook iets anders moois voor ons tekenen?’
De volgende les pakte ik weer een zwart
potlood in mijn rechtervuist, trok een hobbelige cirkelvorm en zette er vier kruisjes in.
Toen zei ik: ‘Klaar, een schatkaart!’
De juf probeerde me nog zo ver te krijgen
om hem in te kleuren, maar daar begon ik
niet aan. Schatkaarten zijn niet gekleurd.
En draaikolken ook niet.
Nu teken ik strips. Zwart-witte strips. Over
Pokémon. Ook die worden op school niet
gewaardeerd.
Maar Sinterklaas vindt mijn tekeningen
wel mooi. Hij doet altijd een briefje in
mijn schoen om me te bedanken voor mijn
mooie strip. En voor de wortel. Soms zit er
een cadeautje bij. Een Pókemon-ei of een
pakje kaarten. Soms ook Lego. En pepernoten. Van die lekkere met verschillende
kleuren chocolade. Hij weet altijd precies
waar ik van houd. Dat is best knap want
er wonen alleen al 201.000 kinderen van
8 jaar, 203.000 van 9 jaar en 206.000 van

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.

Eerder dit jaar berichtte de IJopener
over het initiatief van Mieke Maes van
atelier Kunst & Koken in de Indische
Buurt.
Het afgelopen jaar is voor Mieke een
belangrijk jaar geworden. Niet alleen
is haar initiatief voorgedragen voor
de participatieprijs, op 17 november
kreeg zij in de Meervaart in Osdorp
uit handen van burgemeester Van der
Laan deze prijs ook toegewezen. Ze

werd uitgekozen uit tientallen inzendingen uit het hele land.
Uit handen van prinses Máxima ontving
Mieke een bos bloemen.
Het hoge bezoek is een teken dat participatie steeds belangrijker wordt. Nu
maar hopen dat er ook meer middelen
ter beschikking gesteld worden om de
deelname van minderheidsgroepen aan
de samenleving, die nog steeds vaak te
wensen overlaat, mogelijk te maken. t

Boven: Mieke Maes in haar Atelier Kunst & Koken.
Onder: Mieke Maes wint de participatieprijs en ontvangt
een boeket uit handen van prinses Máxima.

Info: José Sandvoort
telefoon 06 51 44 77 03
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl
Een sessie duurt twee
uur en kost €115.
Consult
uitsluitend op
Kennismakingsaanbod:
afspraak.
bij boeking van 5 sessies,
vijfde sessie voor 60 euro.

10 jaar in Nederland. Hij heeft het dus nog
drukker dan de burgemeester.
Nu kan ik mijn schoen niet meer zetten. Ik
kan het wel doen natuurlijk. Maar dan zit
er niets in de volgende ochtend. Ik vind het
lastig om weer te wennen aan niet je schoen
zetten. Ik zou liever willen dat het het hele
jaar door Sinterklaas was. Volgens mama
kan Sinterklaas dat niet betalen. Ze zegt dat
hij dan failliet zou gaan. Dat is een moeilijk
woord voor als je geen geld meer hebt.
Volgens mij woont Sinterklaas gewoon
in Nederland. Incognito of zo. Als een
soort geheim agent onder een schuilnaam.
Daarom ligt zijn boot er nog. En daarom
weet hij altijd alles van alle kinderen. Hoe
kun je alles weten als je zo ver weg woont?
Dat verhaal over Spanje is gewoon verzonnen. Ik denk dat hij erg moe is van al
die pakjes bedenken en rondbrengen en
gewoon de rest van het jaar moet uitrusten.
Misschien gaat hij alleen even op vakantie
naar Spanje. Gewoon zoals iedereen, met
het vliegtuig. t
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Samen lezen
Lezen bij een leesclub is
populair geworden. Een
landelijk dagblad schatte
zes jaar geleden het aantal
leesgroepen in Nederland
op vijfduizend. De IJopener
probeert te achterhalen hoe
dit verschijnsel is geworteld
in onze buurt.
tekst: Tineke Kalk en Gerard Goudriaan
foto’s: Fred Vermorken

Leesgroep IJburg

De leesgroep bestaat uit zes
vrouwen van boven de zestig. Vier van hen komen uit
IJburg, één elders uit Amsterdam en één uit Diemen.
Het eerste half jaar van hetnog prille bestaan van de leesgroep volgden zij de boekenlijst van de ANBO. Toen één
van de leden enthousiast vertelde over een boek dat niet
op de lijst stond, besloten ze
dat boek te gaan lezen. Vanaf
die tijd is de ANBO-leeslijst
geheel verlaten.
Ze beginnen de ochtend met een rondje:
wat vind je van het boek? Reageren op
elkaar mag pas na afloop van het rondje.
Meestal is er ook wel een lid dat wat meer
achtergronden over de auteur of het boek
heeft opgezocht.
De discussie is altijd erg levendig, waarbij
er wel op gelet wordt dat iedereen aan bod
komt. Het valt op dat de leesgroep naar
aanleiding van een boek vaak maatschappelijk-politieke verhoudingen onder de loep
neemt en dat de leden nogal eensgezind
zijn in hun voor- en afkeuren. Dus niet Het
diner van Herman Koch, maar wel Gloed
van Sándor Márai.
Gezamenlijke culturele activiteiten? Dat
gaat beslist gebeuren in de toekomst. Er
kunnen nog één of twee leden bij. Aanmelden via Mariëtte Bos, tel. 06-12 12 65 09.
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ANBO-leesgroep

Vrijburgt leesgroep

Marjo van Loosdregt is lid van een besloten
leesgroep van bewoners van de Vrijburgt op
IJburg, die sinds eind 2009
bestaat. Na een kleine inzinking floreert de leesgroep nu
weer. Voor het eerst in hun
bestaan is er ook een man
lid. Zij hebben tot nu toe
van alles gelezen, van Nederlandse romans tot non-fictie
van Hannah Arendt. Samen
zijn ze naar een theatervoorstelling gegaan over Hannah
en haar relatie met Heidegger. Ook hebben ze op een
avond hun lievelingsgedicht
meegenomen en daar iets
over verteld.
Als ze een boek lezen, bereidt
iemand dat voor. Kalme chaos
van Sandro Veronesi, over een
man die na de dood van zijn
vrouw een totaal ander leven gaat leiden,
vond iedereen zo geweldig dat ze ook de
verfilming bij een van de leden thuis hebben
bekeken. Het boek Vissen redden van Annelies Verbeke maakte het nodige los. Wat niet
betekent dat ze het boek ook goed vonden.
Naast het lezen is het vooral ook erg gezellig
om met je buren zo bijeen te komen.
Gemengde leeskring

De leesgroep van Bert Barends bestaat al
tien jaar en telt zeven vrouwen en drie mannen. De leeftijd varieert tussen de 40 en 70
jaar. Twee mensen komen uit de Indische
Buurt, twee uit IJburg, vijf uit het centrum
en één uit Utrecht. Het verloop is minimaal:
één lid in de afgelopen tien jaar. Er is geen
behoefte aan nieuwe leden.
Een belangrijk pluspunt van een leesgroep is
voor Bert de mogelijkheid van het intellectuele debat, waardoor een boek rijker wordt
en meer gaat leven. Bert voelt
zich een soort missionaris van
de leeskringgedachte: samen
lezen en bespreken is een verrijking van je leven.
De groep leest alleen Nederlandstalige literatuur. De
lijst wordt aan het eind van
het seizoen door de leden bij
meerderheid van stemmen
vastgesteld. Het is stevige literatuur variërend van Het leven
gaat verder van Hans Keilson
tot De geheugenhut door Tony
Judt.
Iedereen was het afgelopen seizoen enthousiast over Godenslaap van Erwin Mortier, vanwege de weergaloze manier
van omgaan met taal.

Ze zijn één van de 51 ANBO-leesgroepen in Amsterdam en lezen vijf keer
per jaar een Nederlandstalig boek. Door de ANBO (Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen) hebben Tine Wiegman en Anneke Valenkamp en nog
vijf vrouwen van tussen de 65 en 75 elkaar als lezers gevonden. Ze vormen
al jaren een stabiele groep die geen aanvulling nodig heeft. Tine woont in
het Oostelijk Havengebied, Anneke in de Watergraafsmeer. De andere leden
wonen in IJburg en verder verspreid over Amsterdam.
De leesgroepen van de ANBO zijn toegankelijk voor ANBO-leden of leden
van de bibliotheek, ouder dan 50. De bibliotheek speelt een belangrijke rol
bij veel van de groepen: die stelt bij behoefte ruimte beschikbaar en houdt bij
het aankoopbeleid rekening met een centraal opgestelde leeslijst. Het enthousiasme van de bibliotheek blijkt ook uit grote betrokkenheid bij de start van
een net nieuwe, buurtgebonden leesgroep vanuit de nieuwe locatie Borneohof
op het Javaplein.
De lijst van de ANBO-groepen bevat circa 100 boeken, op een rij gezet door
een begeleidend bureau. Ieder jaar worden tien titels ververst. De groep van
Tineke en Anneke houdt zich aan deze lijst. Een boek dat via deze lijst is ontdekt, is Op
zoek van Amy Bloom. De gehele groep vond het een verrassend werk, zowel qua stijl als
thematiek.
boeken, tijdschriften,advertentie
dagbladen

en... koffie

Leesgroep van de IJburgladies

Ze hebben het allemaal druk. Of de vrouwen, die tussen de 35 en de 48 zijn, nu fulltime
BOEKHANDEL
werken, of gezin en werk combineren. Aan lezen kom je alleen dan vaak niet toe, met
anderen wel. De samenstelling van de groep is internationaal met Amerikaanse, Canadese,
Italiaanse, Franse, Engelse, Nederlandse en Zwitserse leden. Eens in de zes weken komen ze
op woensdagavond bij elkaar.
Iedereen komt aan de beurt om een boek te kiezen en zit de bijeenkomst voor als haar boek
besproken wordt. De oprichtster van de IJburgladies, Cecile Russo,
de infot/m
aanvrijdag
over 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
opendraagt
woensdag
de auteur. Het huis van de moskee van Kader Abdolah vonden zeKNSM-laan
erg mooi. Handle
care 419 30 23
303 with
telefoon
van Jodi Picoult riep heftige reacties op. Het gaat over ouderswww.boekhandelvanpampus.nl
die een ernstig gehandicapt
info@boekhandelvanpampus.nl
kind krijgen. Ze beginnen een rechtszaak tegen de doktoren. Als zij de keuze hadden gehad,
hadden zij hun kind niet ter wereld laten komen.
Behalve lezen gaan ze af en toe naar film en theater en deze
zomer hebben ze geskeelerd in het Diemerpark. Er kunnen Alle zes beschreven leesgroenog twee leden bij. En misschien moet de naam dan wel pen lezen bijna alleen fictie.
veranderd worden, want mannen zijn niet uitgesloten! Info Tijd voor het oprichten van
een non-fictiegroep. Info en
Cecile Russo, tel. 06-28 27 46 37 of cecilerussi@xs4all.nl.
Zondag 22 januari 15.30 uur
opgave: info@agayes.nl.

van Pampus

buurtheld
architect hans ibelings

Leeskring Oost

Erik Hölscher is lid van een
leesgroep die nu drie jaar
bestaat en vier mannen en
negen vrouwen telt. Ze vari
eren in leeftijd tussen 40+ en
60+. Vier van hen wonen in
het Oostelijk Havengebied,
twee in de binnenstad en
zeven op IJburg.
De groep is een initiatief van
een van de leden die mensen
wierf in zijn netwerk en via
boekhandels.
Als meest genoemde redenen
voor deelname aan de leesgroep worden gegeven: stok
achter de deur om te lezen
en spannend om te (moeten)
communiceren over je mening over een boek. Wat Erik het meest opvalt en steeds weer
intrigeert is dat op vrijwel elk aspect van een boek de meningen zo divers blijken te zijn. Dat
geldt voor kaft, titel, thema, stijl, plot, spanning en zo meer.
De groep beperkt zich tot moderne Nederlandse literatuur, met als uitzondering twee in het
Nederlands vertaalde Engelstalige boeken. Er waren in het afgelopen seizoen twee boeken
waar veel mensen enthousiast over waren: De schilder en het meisje van Margriet de Moor en
Congo van David van Reybrouck. t

Opnieuw een spannende masterclass
architectuur! Hans vertelt over zijn
nieuwste boek Europese architectuur
vanaf 1890
Toegang € 5, reserveren aanbevolen.
zondag 12 februari 15.30 uur

Buurtheld
schrijfster Wanda Reisel

Wanda is in Nederland vrij wereldberoemd, onder meer door haar boek
Plattegrond van een jeugd over haar
opgroeien aan het Vondelpark.
Nu vertelt ze over en leest voor uit haar
laatste werk Nacht over Westwoud dat
goede recensies kreeg.
Toegang € 5, reserveren aanbevolen.
BOEKHANDEL VAN PAMPUS

KNSM-laan 303
1019 LE Amsterdam
op de hoogte blijven?
houdmijopdehoogte@
boekhandelvanpampus.nl
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Ela’s andere kijk op sieraden
Als het woord sieraad valt
denk je al gauw aan iets
prachtigs in goud of zilver
met veel bling bling. Daar
kom je bij Ela Bauer niet mee
weg.
tekst en foto: Lida Geers

Topontwerp nuchter in de bomen

Verlichte bollen in de bomen geven de KNSM-laan een romantsich tintje.

Wij leveren wintersfeer
Sinds begin november hangt er een feeërieke sfeer op de KNSM-laan.
Dit komt door verschillende verlichte bollen die in de bomen op de
middenbaan hangen. Opdrachtgever van dit kunstwerk is Stichting
Loods 6, broedplaats voor kunstenaars en kleine bedrijven. Onderin
de Loods vind je gezellige winkels, die nu door deze verlichting een
romantisch tintje krijgen.

tekst: Janneke Holtslag
foto: Fred Vermorken

W

ie heeft de lampen gemaakt?
Een kunstenaar uit Loods 6? Ina
Pronk, gebouwbeheerder van
Loods 6, verwijst me door naar Gijs Ooms
van Avontuur. Is hij de kunstenaar? Ik zie
beelden voor me van een chaotische creatieveling, die met een paar schetsen onder zijn
arm naar de glasblazers van Leerdam gaat en
daar die prachtige bollen laat blazen om ze
vervolgens met een wiebelige ladder zelf in
de bomen op te hangen. Ik bel op.
‘Ik de ontwerper? Ha nee, ik ben de
accountmanager’, zegt Ooms. Accountmanager? Wie is de ontwerper dan? ‘Ontwerper?’, reageert Ooms verbaasd. ‘Nou ja, ze
zijn gemaakt door Patrick Avontuur. Het is
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geen glas hoor, het frame is van aluminium,
het moet natuurlijk wel tegen het weer kunnen, met ledlampjes.’ Dus Patrick Avontuur
is de kunstenaar? ‘Ach ja, hij verzint het wel
hoor, hij is de eigenaar, we hebben ook wel
ontwerpers in dienst.’ Huh, hoe groot is dit
bedrijf Avontuur uit Wijdenes?
Ik moet de woorden eruit trekken, Ooms
is zo nuchter als een windmolen, hij draait
alleen bij een windvlaag. ‘Wat bijzonder is?
Nou ja, we hangen niet zomaar lichtjes op.
We volgen de omgeving. Bij een gebouw de
gevel, zeg maar de façade, of we gebruiken
de naam van een bedrijf die we verwerken, zoals de honingraat van een bijenkorf
voor Magazijn De Bijenkorf. Wij verzorgen gewoon wintersfeer. Of de ontwerpen
beschermd zijn? ‘Nee’. Er volgt een royale
lach. ‘We verzinnen steeds iets nieuws. De
Chinezen maken het anders toch na. In de
zomer werken we aan onderhoud en aan de

nieuwe wintercollectie.’
‘De lampen op de KNSM-laan zijn een
kleinere versie van de lampen die in oktober gebruikt zijn voor een modeshow van
couturier Ronald Kolk in Krasnapolsky. Er
hangen momenteel ook lichtontwerpen van
Avontuur op veel andere plekken in Amsterdam: op de Dappermarkt, in de Nes, de
Staalstraat, op de Rozengracht, bij Magna
Plaza, Krasnalpolsky en de honingraat dus
op de gevel van Magazijn De Bijenkorf. De
start van decemberwinkelfestijn ‘Turn the
light on’ bij De Bijenkorf is ook van ons.’
‘Wij zorgen voor een fijne wintersfeer. Zo
moet je het zien.’ Vrolijk antwoordt Ooms
op mijn vragen. Hij vindt alles gewoon.
Ik ben onder de indruk van de humor,
de bescheidenheid en de zakelijkheid van
Ooms en van de eigenaar, die geen enkele
scholing heeft gehad op ontwerpgebied. Hij
gaat uit van de praktijk, weerbarstig Hollands weer, eigenaren van winkels en consumenten die allemaal licht en gezelligheid
willen in de winter.
Even voor de beeldvorming: winterverlichting van Avontuur hangt niet alleen op de
KNSM-laan en door heel Amsterdam, maar
ook in bijna alle binnensteden tot en met
Maastricht, in 80 winkelcentra en in casino’s. Als je met Kerst naar een warm oord
vliegt, word je uitgezwaaid en verwelkomd
door de warme wintersfeer van dit oer-Hollandse bedrijf. Grappig, toch? t

E

la maakt veel sieraden, mooie sieraden, maar bling bling is in haar atelier
in pakhuis Wilhelmina niet te vinden. Ela is geboren in Polen en opgegroeid
in Israël, waar zij Literatuurwetenschappen
studeerde. In Jeruzalem ontmoette zij een
toerist (‘Een leuke jongen!’) die sieraden
van draad maakte en op straat verkocht.
Dat vond zij zo leuk dat ze ook met draad
en tangetjes in de weer ging en samen met
hem ook haar sieraden verkocht. Zij kreeg
een leuke baan maar raakte zo gefascineerd
door sieraden – met name moderne sieraden – dat zij besloot zich verder alleen daar
aan te wijden. Door deze nogal rigoureuze
beslissing ging een wereld voor haar open.
Het verhaal erachter

Tijdens haar zoektocht vanuit Israël naar
wat er zoal gebeurde binnen deze discipline
ontdekte zij dat landen als Duitsland, Engeland en Nederland toonaangevend waren
in de wereld van het moderne sieraad. Zij
besloot naar Nederland te gaan en een
opleiding aan de Rietveld Academie te volgen. Deze opleiding voldeed helemaal aan
wat zij wilde. Op een kunstacademie gaat
het vaak niet zozeer om wat je maakt, maar
meer over het waarom van de dingen, of
zoals het zo mooi heet het concept er achter.
Ela onderzocht wat het begrip ‘sieraad’ voor
haar inhoudt. Ela: ‘Mijn conclusie was dat
het sieraad uiteenlopende vormen en betekenissen kan hebben, maar ten grondslag
eraan ligt altijd het besluit om het aan je te
verbinden. Op één of andere manier er één
mee willen zijn.’
Driedimensionaal printen

‘Ik werk met heel veel verschillende materialen waaronder rubber, kunststof, porselein,
glas en garen. Ieder materiaal heeft een beeldende en inhoudelijke functie in het sieraad. Niet zo lang geleden is er een nieuwe
manier van werken bijgekomen, het driedi-

mensionaal printen. Je ontwerpt een sieraad
of een onderdeel ervan en mailt het bestand
naar een bedrijf dat het ontwerp voor je uitprint. Dat kan in diverse materialen zijn:
kunststof, porselein, staal, goud of zilver.
Ela laat bijvoorbeeld een deel van een ring
driedimensionaal uitprinten en werkt hem
vervolgens zelf af. Deze techniek bestaat al
een paar jaar. Ela kwam er in België mee in
aanraking toen ze was uitgenodigd voor een
workshop 3D ontwerpen voor sieraden. Tijdens de workshop heeft ze een sieraad kunnen realiseren dat ze voor een biënnale in
Israël had ontworpen, met het thema Alter
Ego. De technologie van het 3D printen,
waar het sieraad in één onafgebroken beweging ontstaat, paste perfect bij het idee van
een holistisch sieraad dat ze heeft bedacht.

de ander vindt een abstracte
Mondriaan fantastisch. Dat
Ela aardig meedraait in de
wereld van het moderne
sieraad blijkt wel uit de
vele exposities waar ze voor
gevraagd wordt. Ook is
haar werk in veel boeken
te vinden. Vorig jaar werd
ze uitgenodigd om in Brazilië wokshops en
lezingen te geven. Dit waren prachtige reizen waar ze met genoegen aan terugdenkt.
Ze noemt zichzelf een bofkont omdat ook
deze dingen bij haar werk horen.
Schatkamers van de Hartenstraat,

In Amsterdam liggen haar sieraden in galerie Ra, een wereldbekende galerie die voornamelijk sieraden van hedendaagse ontwerpers exposeert. Ook zijn haar sieraden
te zien bij galerie Grimm. Bij verschillende
SBK Kunstuitlenen door heel Nederland
verkoopt ze wat toegankelijker werk. In het
weekend vóór de kerst is haar werk te vinden in de popup store Schatkamers van de
Hartenstraat, bij Hester van Eeghen. t
tel. 06-20 92 68 45
www.elabauer.com
facebook: schatkamers van de hartenstraat

Exposities

Wat Ela heel bijzonder vindt is dat de drager van een sieraad zich verbindt met de
maker. Er zijn bijvoorbeeld mensen die
graag sieraden van Anneke Schat dragen,
of de bijzonderheden van Ted Noten. En
er zijn ook veel mensen die graag een Ela
Bauer dragen. Soms zijn moderne sieraden
in het begin anders dan je verwacht. Dan
moet je volgens Ela de tijd nemen tot het
je iets te vertellen heeft. Er zijn natuurlijk
verschillende niveaus die variëren van populair tot de wat minder toegankelijke, maar
misschien meer verrassende sieraden. Het is
net als met schilderijen: de één is gek op het
zigeunerjongetje met de biggelende traan,
29
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Praktijk voor zen shiatsu en coaching

• individuele shiatsu sessies
• combinatie shiatsu & coaching sessies
• workshop do in stretching
• stoelmassage in bedrijven
• verhuur praktijkruimte ook voor groepen

shiatsu massage & coaching

Nicolien Brzesowsky
Delistraat 48
1094 CX Amsterdam
(06) 21950662
zenshiatsu@niccom.nl
zenshiatsumassage.nl
Vlakbij Studio K

De behandelingen worden door veel aanvullende verzekeringen vergoed.
Niccom is aangesloten bij Beroepsvereniging VBAG en Zen Shiatsu Vereniging.

bekende systeem van OBA. Voor de kleintjes staan overal opstapkrukjes strategisch
opgesteld waar je natuurlijk ook gewoon
op kunt gaan zitten. Langs de muren staan
comfortabele, moderne fauteuils. De strips
staan in een rek. Met de rug naar voren, net
als de boeken. Vince vertelt dat ze in het
oude filiaal in rommelige bakken zaten. Als
stripfanaat kan hij de nieuwe manier zeer
waarderen. Het zoekt prettiger en sneller.
In het naastgelegen rek liggen tijdschriften,
plat, op keurige stapels. In één oogopslag
zie je welke titels er zijn. Het assortiment
is uitgebreid, met meerdere exemplaren van
elke titel.
Verrassende ruimte

Openbare Bibliotheek in de Indische Buurt. De verschillen met de oude locatie in

Aan het eind blijkt er onverwacht nog een
grote ruimte aan de linkerkant te zijn. Een
enorme houten zithoek van drie etages in
u-vorm vult alle wanden. Er liggen vrolijke
kussens met in het midden weer eenzelfde
kleurig tapijt. De grote raampartij laat volop
licht binnen. Aan het plafond hangt een
beamer met opgerold scherm. Een perfecte
ruimte voor lezingen en bijeenkomsten.
We lopen terug naar het midden langs de
informatieve hoek. Deze is ruim van opzet
en omvat vele titels. Hier en daar zijn aan
de zijkant van de rekken houten panelen
gemonteerd met dwarslatjes voor boeken
on display. Prachtig, uitnodigend en functioneel.

de Soerabajastraat zijn opmerkelijk. Dit is een walhalla voor boekenwurmen.

Vreemde eend

Droombibliotheek
Vince Teuben, buurtbewoner en boekenman pur sang, nodigde de redactie
uit voor een bezoek aan het eind september officieel geopende filiaal van de

tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

L

icht, ruimte, rust en huiselijk design.
De uitstraling van de nieuwe bibliotheek in een notendop. Normaal
gesproken trekken de boeken als eerste de
aandacht. Hier niet. De inrichting en styling van de enorme ruimte maken te veel
indruk.
Langs de ramen aan de voorzijde met uitzicht
op het Javaplein bevinden zich zeventien
ruime werkplekken, van elkaar gescheiden
door schotten en voorzien van contactdozen en Wifi. Een aantal bezoekers zit com-
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fortabel geïnstalleerd met de eigen laptop
of leesmateriaal uit de bibliotheek. Rechts
van de ingang schermt een dwars geplaatste
losse muur een garderobe af van de rest van
de bibliotheek. Ervoor staan tafels met een
uitnodigende boekselectie. Aan de wand
hangen wissellijsten met aankondigingen
van lezingen, activiteiten en workshops. Als
we de hoek met computers voor het uitlenen en terugbrengen van de boeken en het
kopieerapparaat voorbij lopen, zien we aan
beide kanten enorme ruimtes.
Doordacht design

We slaan eerst rechtsaf. Daar staan vier
ronde tafels achter elkaar met elk zes plek-

ken met pc en internetverbinding. Bijna alle
computers zijn bezet.
Dan komen we in de jeugdhoek. Ook hier
valt weer de stijlvol, moderne en toch gezellige inrichting op. Op de grond staan houten kisten waarin rechtop prentenboeken
staan. Kleine rode ergonomisch gevormde
stoeltjes nodigen uit om te gaan zitten en
de bakken door te spitten. Op meerkleurige
bouclétapijten zitten kinderen lekker op de
grond tussen de rekken een boek uit te zoeken. In de hoek ontdek ik zelfs een box en
een zitbank. Alsof ik in de huiskamer van
een fraai ingericht rijtjeshuis sta.
De boeken staan op thema en daarbinnen
op auteur, in rekken op kinderhoogte. Het

Na de non-fictieboeken stuiten we achter
het baliegedeelte op twee vrijstaande rekken
met strips, Engelse boeken, kinderboeken
en dvd’s. Ervoor staat een houten tafel met
banken met hoge rug- en zijschotten: een
kleine enclave.
De muziek- en dvd-hoek is even verderop.
Alle 15.000 cd’s staan in dezelfde rekken
als de boeken, met de hoesfoto naar voren.
Vince vindt dit jammer, want handig door
het assortiment heen flippen is er niet meer
bij. De achterste cd’s zijn lastig bereikbaar.
Evenals alle cd’s op de onderste planken.
Het oude systeem met bakken, zoals die
ook in elke muziekwinkel staan, is ideaal
voor een muziekliefhebber die graag de tijd
neemt om de collectie te doorstruinen.
We lopen door de goedgesorteerde afdeling
met zowel Nederlandse als Engelstalige fic-

tie. Van de in totaal 65.000 boeken is het
grootste deel hier ondergebracht. Aan de
voorzijde van de bibliotheek bij het raam
vinden we de strips voor volwassenen, ook
weer in boekenrekken.
Een aantal strips is te groot voor de rekken
en naar onderen verplaatst op een stapel.
Even snel een gewenste titel opzoeken is
lastig. Ook bij de gewone boeken blijken
de rekken voor veel boeken te krap. Deze
verhuizen naar stapels onderop.
De Vertelmuur

Dan zien we de Vertelmuur: twee televisieschermen met verhalen van buurtbewoners
in beeld en geluid. Boven elk scherm staat
een zuil met een platte speaker als een soort
paraplu. Alleen als je er recht onder staat,
kun je het geluid horen. Voor mij net iets
te zacht om alles goed te kunnen verstaan,
maar de rust in de bibliotheek blijft volledig
in tact. Een apart detail.
Twee enorme leestafels met oranje banken
en zwarte, hoge eetkamerstoelen doorbreken de ruimte. Het prachtig verlichte rasterplafond laat alles nog groter en lichter
lijken.
We volgen de Kunststraat: prachtige nissen
gevuld met boeken over kunst, voorzien
van zitbanken en mooie schemerlampen.
Dan komen we in de kranten- en tijdschriftenhoek helemaal linksachter in het pand.
Wederom een opmerkelijk grote, overzichtelijk ruimte met keuze uit 200 kranten

en tijdschriften in het Nederlands, Engels,
Duits, Frans, Spaans, Turks, Arabisch en
Urdu. In de hoek staat een piano. Ook aan
een koffiemachine is gedacht. De prijs is
wel aan de forse kant: twee euro voor een
bekertje.
Ontwikkeling

Tot slot lopen we nog even langs de informatiebalie om te informeren naar de losstaande rekken die niet lijken te passen in
de inzichtelijke, functionele indeling. Ook
de informatieve aanduidingen die structureel door de hele bieb zijn doorgetrokken
ontbreken niet: hier Romans, hier Vertelmuur, hier Kantoor, hier Koffieautomaat,
hier Kunststraat – in een prachtig uitgewerkt font met het woord ‘hier’ dwarsliggend tegen de hoofdletter aan. Mevrouw
Bruinsma legt ons vriendelijk uit dat er nog
kasten bij komen en dat deze rekken het
voorzichtige begin zijn van een hoek voor
de oudere jeugd. De bibliotheek toont af,
maar is nog steeds in ontwikkeling.
Tevreden verlaten we het pand. De collectie
is breder geworden, er zijn veel faciliteiten
en activiteiten toegevoegd en het pand is
een oase van rust waar je uren relaxed kunt
vertoeven. Multifunctioneel, modern en
mooi. Als dat niet aanzet tot lezen, dan weet
ik het niet meer. t
OBA Indische Buurt
Javaplein 2
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Oproepen en mededelingen

Kerstcadeaus bij Haak-In
Zoek je een uniek, met de hand gemaakt,
duurzaam kerstcadeautje, kom dan naar
de Haak-In!
Iemand verrassen met een cadeaubon
van de Haak-In kan natuurlijk ook.
En helemaal origineel is het om iemand
een cursus haken met plastic tasjes
cadeau te doen!
Cursusaanbod:
Hoe haak je van alles en nog wat van
plastic tasjes?
Woensdagochtend 11 januari
t/m 8 februari, 9.30 -10.30 uur
Donderdagmiddag 12 januari
t/m 9 februari 13.30 -15.30 uur
Heb je belangstelling voor een cursus,
schrijf je dan in via cursus@haakin.nl
Haak-In, Molukkenstraat 68-70
www.haakin.nl

Zaaltje (te huur)

In het nieuwe complex van de Hindoestaanse woongroep Shrava op het Steigereiland is een fraai zaaltje voor vergaderingen of feesten ingebouwd, dat
helaas bij weinig mensen bekend is. Het
staat meestal leeg. Er is een AV-installatie
beschikbaar. Wanneer u belangstelling
heeft, kunt u zich wenden tot:
Chan Bisoen, tel. 06-24 72 47 80 of
Kries Mishre, tel. 06-14 70 92 53

Kortste Dag Loop
Op 17 december is het weer zover: de
ZOEV & Jerry’s Kortste Dag Loop, een
5- en 10-kilometerloop door het Oostelijk Havengebied.
De route volgt de gemarkeerde 5-kilometerroute langs de Veemkade en over
het Java-eiland.
Start en finish zijn bij Jerry’s. 5-kilometerlopers leggen dit parcours eenmaal af,
10-kilometerlopers lopen twee rondes.
www.zoev.net
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Vrijwilligers Instroomkeuken
Het Instroomhuis is een opvang voor
daklozen op de Zeeburgerdijk 215.
We eten iedere maand samen met buurtbewoners. De maaltijd wordt verzorgd
door vrijwilligers en de bewoners van het
Instroomhuis zelf.
Vrijwilligers uit de buurt leiden dit project. Wilt u meehelpen door te bedienen,
te koken of te organiseren? U bent van
harte welkom!
Stuur dan een mail naar
ferdinand@instroomhuis.nl

Kom zingen bij het IJlandenkoor!
Wij zijn een enthousiast vierstemmig
koor met ruim 20 leden. We worden
momenteel gedirigeerd door Zsuzsanna
Szanyi, koordirigente in opleiding aan
het Conservatorium. We zingen liederen
van Bach tot Beatles en van Zweeds tot
Tenor gezocht
Zuid-Afrikaans. Maar ook jouw favoriete
Kamerkoor Ottava, een gezellig buurtmuziek kun je inbrengen.
koor in het Oostelijk Havengebied onder
Wij zingen elke maandagavond van
leiding van Ulrikke Reed Findenegg,
20.15 tot 22.15 uur in Studio Wladiwoheeft ruimte voor één tenor.
stok, Bogortuin 16 op het Java-eiland.
Wij hebben een klassiek repertoire en
Heb je zin om mee te zingen, laat het
repeteren 2-wekelijks op donderdagons weten. Stuur
een
e-mail
naar
Hennie
avond in basisschool De Achthoek op
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
Hooijer: hehooijer@tiscali.nl, of kijk op
Sporenburg.
www.ijlandenkoor.nl
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
zanger (tenor) die zich wil inzetten voor
ons mooie repertoire. Bij voorkeur
kennis van het notenschrift. Een stemGezocht: actieve
test kan deel uitmaken van de aanmelbeukenplein 23 amsterdamding.
020 Bel
6656310
www.janvanbeek.nl
museumliefhebbers
voor informatie:
668 57 47.
De Museumkring Zeeburg e.o. is op
leolux
montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip
zoek naar enkelegelderland
mensengispen
die ook
regeladvertenties
matig – om de zes weken – of af en toe
gezamenlijk een bekende tentoonstelling
in de Randstad willen bezoeken, vaak
Wie echt luistert, ontdekt meer!
met een rondleiding.
Medio januari gaan we naar het
Singermuseum in
Laren (Jan S23
luyters).
beukenplein
amsterdam 020 6656310
www.janvanbeek.nl
Test jezelf
op:
In maart bezoeken we het nieuwe
www.luistereniseenbelevenis.nl
Scheepvaartmuseum.
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
Heb je zin om mee te gaan, meld je
en meld je aan
dan bij coördinator Gerard Goudriaan:
als
vrijwilliger
bij Sensoor
ggoudriaan@xs4all.nl, of bij Erik HölChaten
telefonische
hulpdienst
scher: e.holscher1@upcmail.nl

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

Het sprookje van Kanis
tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken

K
advertenties

Voor de mooiste kerstkado’s
met een persoonlijk tintje
je foto op
cover voor
iPhone4,
iPad & iPad2
sieraden
met je eigen
foto’s

15 soorten
bekers met
65 diverse
ontwerpen

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

in 1 dag klaar, met eigen
foto, tekst of ontwerp
U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

gispen 412

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl

gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

pastoe base

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

stokke/varièr peel

anis en Meiland. Het oudste caférestaurant van het KNSM-eiland.
Mijn achtertuin. Mijn tweede
huiskamer. Mijn kantoor. Vaak geroemd
vanaf deze plek en soms ook verguist.
Als de bediening op het terras weer eens
ondermaats was. Of geheel ontbrak op
een zonovergoten dag.
De kwaliteit van de keuken was al danig
gekelderd na het vertrek van de eerste
eigenaar. Dat gat werd snel gevuld door
de komst van Café de Zuid. Voor een
fijne, snelle maaltijd of een kop soep ging
ik gewoon daarheen.
Maar als vaste hangout en inspiratiebron
stond Kanis en Meiland nog altijd bovenaan. Op een zonnige dag was ik vaak te
vinden met laptop op de banken onder
de luifel. De tafel ervoor een perfect
bureau. Met fantastisch uitzicht over de
Ertshaven. Alle nieuwtjes uit de buurt
kwam ik aan de weet. Klagende buurtbewoners deelden lief en leed, gewoon in
het voorbijgaan.Misschien was het café
zo langzamerhand wat shabby geworden.
De gekleurde, in mozaïek gelegde tegels
nog altijd schitterend, maar dringend toe
aan een sopje. De houten vloer met ingelegde windroos een klassieker, doch drastisch toe aan vervanging nadat een kok de
keuken per ongeluk blank had gezet. Het
spontaan ontstane 3D golfpatroon paste
misschien goed in het waterthema, maar
na een paar borrels brak menig gast zijn
of haar nek over de hobbels en bobbels.
Tafels zagen zelden een doekje. Maar de
relaxte sfeer bleef.
Het personeel was letterlijk en figuurlijk
wisselend, al waren het zonder uitzondering unieke persoonlijkheden. Bij mijn
koffie kreeg ik meer dan eens gratis en
voor niets een uitgebreid verslag van alle
interne gebreken en intriges geserveerd.
Of van persoonlijk drama. Zittend onder
het genot van een sigaretje. Druk of niet.
Het volle terras kon best eventjes wachten
en dat ‘eventjes’ was een rekbaar begrip.
Het verschil tussen de bediening en de
klandizie was soms lastig te zien. Werkpaarden waren er ook. Als zij aan het
werk waren, liep alles op rolletjes en werd
vaak tussen neus en lippen de rotzooi van

een vorige shift weggewerkt.
Afrekenen was meestal een probleem.
Bij wisseling van dienst stonden talloze
bonnen nog open. Of klanten kregen
de rekening voor wat hun buren hadden gebruikt. Het geheugen van de klant
verving de kassa. Goede krachten namen
ontslag uit pure frustratie of werden om
onbegrijpelijke reden plotseling ontslagen.
Een blinde kon nog zien dat het met het
café snel bergafwaarts ging. Als reality tv
had de tent waarschijnlijk stukken beter
gedraaid. Ik heb menigeen verbaasd of
gepikeerd van het terras zien vertrekken
als ze na een half uur of een uur wachten – afhankelijk van het geduld van de
persoon in kwestie – nog geen service
kregen. De meer coulante klanten gingen
gewoon naar binnen om aan de bar zelf
hun bestelling door te geven en mee te
nemen. Glaswerk en serviesgoed bleven
op de tafel staan als stille getuigen van de
drukte.
De geruchtenmachine over een op handen
zijnd faillissement kwam goed op gang na
avonden waarin het bier of de witte wijn
op bleken te zijn. Zelfs de theedoos was
nauwelijks meer gevuld. Kanis en Meiland kwam al snel op de markt, maar de
vraagprijs was te hoog om tot verkoop te
kunnen komen. Eind november werd het
pand definitief leeggehaald. Een trieste
aanblik. Alsof je eigen inboedel op straat
wordt gezet.
Maar zoals ieder goed sprookje, krijgt
ook het sprookje van Kanis een happy
end. Cees Reus van Pakhuis Wilhelmina
wierp zich op als redder in nood. Hij zette
Kanis en Meiland ooit als eerste eigenaar
op de kaart. Zijn huidige missie: de zaak
voor de buurt behouden en in oude glorie
herstellen. Samen met zijn oude compagnons nam hij de failliete boedel over. De
heropening laat nog even op zich wachten. Februari 2012 is het streven.
Door het raam kan de verbouwing op
de voet gevolgd worden. De vieze tegels
zijn ontsmet, de zuilen van een verse
lik verf voorzien en aan de vloer wordt
volop gewerkt, getuige de drilboor. Op
het raam staat in gele verf onder Kanis
en Meiland ‘3.0’ gekalkt. Driemaal is nog
altijd scheepsrecht. En al helemaal voor
een café aan de Ertshaven. t
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Koken met Neeltje

Caribische krabsoufflé
tekst en illustratie: Neeltje Wiedemeijer

1 pond krabbenpoten
4 eidooiers
6 eiwitten
60 g boter
3 eetlepels bloem
280 ml kokosmelk (blik of flesje )
1 teen knoflook
½ theelepel kerrie
½ theelepel tijm
½ theelepel chilipeper
½ theelepel zout
citroensap

N

iet die gebruikelijke reactie alsjeblieft!
Soufflé is niet moeilijk. Dat is een
hardnekkig misverstand.
Aan de slag.
De krabbenpoten koken en het vlees eruit
peuteren. Over het algemeen heb ik een
hamer en een notenkraker bij de hand en
een spies-om-vlees-aan-te-roosteren. Breng
een pan water aan de kook, gooi de krabbenpoten erin en laat, wanneer het water
terug aan de kook is, de krabbenpoten 8
minuten koken.

42 + 43 = 48
directe verbinding met het Centraal
Station. De nieuwe lijn stopt weliswaar
via een omweg op het Azartplein, maar
bewoners aan de kop van het eiland zullen in de toekomst een flink stuk moeten
lopen of bus 65 nemen en op het plein
overstappen. Op de KNSM-laan zelf

verdwijnen alle haltes.

Klop de eiwitten met een beetje citroensap
stijf, tot hij ‘pieken’ trekt en schep ze voorzichtig door het krabmengsel.
Vet een soufflévorm in en doe het mengsel
erin.

Bewoners zijn een petitie gestart om de
lijn te behouden:
www.petitiesonline.nl/petitie/tekenvoor-de-rechtstreekse-busverbindingmet-centraal-station/199. t

Oven voorverwarmen tot 200°C en de soufflé ongeveer 30 minuten laten bakken.
Kijk of hij voldoende gezet is. Als hij nog
erg zacht is, vijf minuten langer. De soufflé
moet van binnen nog wat vloeibaar zijn.

advertenties
KANTOOROPLEIDINGEN
Boekhouden voor ZZP’ers
Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.
Financieel medewerker
Medisch en juridisch secretaresse

Dan wordt het werken.
Een pond poten levert ongeveer 2 ons krabvlees op. Als je al dat gepeuter niet ziet zitten, kun je een blikje krab nemen. Het is
niet zo lekkker als de verse krab, maar veel
minder werk natuurlijk. Een voordeel van
blikkrab is dat er geen stukjes schaal in zitten, terwijl in mijn krabvlees altijd hier en
daar een stukje zit. Ik geef iedereen altijd
de waarschuwing om voorzichtig te eten, in
verband met de kronen.
Smelt de boter en fruit de knoflook even
mee, evenals de kerrie, tijm, chilipeper en
zout.
Roer er de bloem doorheen en voeg de
kokosmelk toe. Als de saus gaat binden de
eidooiers van het vuur af toevoegen. Op het
laatst de krab erdoor roeren.

tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen

Buslijn 42 tussen Centraal Station en het
KNSM-eiland verdwijnt per 1 januari
2012 . Ook de 43 vanaf Borneo-eiland
sneuvelt. Beide lijnen worden in het
nieuwe jaar vervangen door bus 48.
Voor de bewoners van het KNSM-eiland
betekent dit het verlies van een snelle,

Giet ze af in een vergiet en laat ze even
afkoelen opdat je je handen niet brandt.

O ja, het openen van de oven is geen enkel
probleem. De soufflé zakt niet in, onzin! t

Ü
Ü
Ü
Ü

Computer Educatie Amsterdam
020 - 623 39 32
Veembroederhof 105
info@cea-ccc.nl U www.cea-ccc.nl

advertentie

WWW.AVONDVERKOOP.COM
365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur
zondag van 17.00 - 1.00 uur

EUR
TRAIT
ING
AFDEL
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Culturele agenda

Exposities
Vrijdag 16 december 20.30 uur
Flamenco

redactie: Jaap Willems

Kinderen
Theater/Studio Angoramuis
Tidorstraat 172/ Indische Buurt
Woensdag 4 januari, 10.30 uur
De Winterfee

Voor kinderen van 2 tot 8 jaar.
De winterfee vertelt hoe ’t wintertafereel
ontstaat. De elfjes, paarden en sneeuwvlokjes helpen dansend hieraan mee. Ook de
sneeuwpop, de schaatsers en de kikkers zingen hun lied. Op het einde van het verhaal
is een mooi wintertafereel ontstaan waarin
iedereen danst.
De Vergulde Eenhoorn
Ringdijk 58 (bij Amstelstation)
Zondag 11 en 18 december, 11.30 uur
Liesje kan toveren

Liesje kan een tovertruc en oma kan die ook.
Ze gaan naar de zolder waar oma haar trucje
laat zien. Liesje wil dat ook doen, maar het
lukt niet. Ze wordt kwaad en tovert oma
weg. Wat nu?
Na de voorstelling is er gratis limonade
Entree: kinderen 6 euro, volwassenen 7 euro.

Muziek
Café Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Zaterdag 10 december
Stone Curtis Band (LA): dance party
Cosmic Connection (Blues/Psychedelic/
Rock)

De titel van deze nieuwe Stoney Curtis
schijf dekt de lading zeer goed. Inmiddels
een vaste waarde binnen de Blues Rock,

zet hij de traditie van klassieke power trio’s
voort en dan weet je wat je krijgt: swingende rollende drums, soepele baslijnen
en vooral veel rauw gitaargeweld met een
psychedelisch randje.
Entree: vrij
Muziekgebouw aan het IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 10 december, 15.00 uur
The Art of the Trio

De kracht van een ensemble én de spanning van solospel. Dat kenmerkt het muzikale trio, al eeuwenlang een succesformule.
Ervaar het tijdens deze dag in het teken van
de drie, in drie concerten met hedendaagse
strijktrio’s, een klassiek pianotrio (o.a. Quirine Viersen) en het jazz trio van Bill Carrothers. Hoogleraar mathematische fysica
Robbert Dijkgraaf vertelt over ongekende
facetten van de 3.
15.00 uur: Goeyvaerts Trio en
Trio Fibonacci: Het trio in de twintigste
eeuw.
19.15 uur: Lezing door Robbert Dijkgraaf
over het getal drie.
20.15 uur: Quirine Viersen, Antje Weithaas
en Silke Avenhaus: Het klassieke trio.
22.00 uur: Bill Carrothers Trio: Het trio en
de jazz
Theater Vrijburcht
JO Vaillantlaan 143/Steigereiland

Film met live optreden en tapas. Een eerbetoon aan de Spaanse nationale dans op een
oud treinstation in Sevilla, met 300 dansers.
Na de film is er een demonstratie en proeverij.
Entree: euro 10 voor film, dans en thee/koffie,
excl. tapas
Muziekgebouw aan het IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 17 december, 19.30 uur
Heilsgedachten in de Middeleeuwen

Herman Pleij schetst de betekenis van de
decembermaand en Kerst voor de middeleeuwer. Wat hiervan klinkt door in onze
tijd? Het Franse ensemble Discantus sluit
hierbij aan met middeleeuwse zang voor
Kerstmis uit de beroemde Ecole de Notre
Dame.
Ontspanningsvereniging Kindervreugd
Kramatweg 31a
Woensdag 21 december, 14.00 uur
Kerstconcert

Met bekende en minder bekende kerstliederen, gezongen door het 55+ koor Zeeburg Zingt, solisten en samenzang met het
publiek.
Entree: 3 euro

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Tot vrijdag 23 december
Welcome to the Jungle

Film
Studio/K
Timorplein 62
Vrijdag 16 december en
maandag 19 december, 14.00 uur
The Killing

Klassieker. Johnny komt vrij uit de gevangenis en voordat hij het rechte pad op gaat,
organiseert hij nog even een ingewikkelde
overval op een racebaan. De vrouw van
één van zijn contacten, een onzekere kassa
medewerkster, praat haar mond voorbij.
The Killing is een befaamde thriller, die ook
diverse andere regisseurs heeft geïnspireerd.
Zo liet Quentin Tarantino zich door de
structuur ervan inspireren bij zijn film Pulp
Fiction.
Entree: 6 euro
Theater Vrijburcht
JO Vaillantlaan 143/Steigereiland
Vrijdag 23 december, 20.30 uur
Les Femmes du 6eme etage

Openbare bibliotheek Indische Buurt
Javaplein 2
Donderdag 22 december, 15.00 uur
Feestweken. Brooks Angels

Een driemans koperformatie speelt prachtige kerstliederen. Bekend en onbekend
kerstrepertoire zoals Away in a manger, O
Jesulein süss, maar ook Amerikaanse kerstliederen als Frosty the snowman, worden driestemmig gespeeld door twee trompetten en
een trombone. Af en toe wordt er ook solo
gezongen met begeleiding van de andere
twee, of zelfs even driestemmig gezongen.
Entree: vrij

Komedie/drama. Parijs, jaren zestig. De
rijke, saaie Jean Louis krijgt door zijn
Spaanse werkster en andere dames van de
6e etage eindelijk lol in zijn leven. Voor zijn
gortdroge echtgenote pakt het anders uit.
Entree: 6 euro, incl. koffie
Vrijdag 30 december, 20.30 uur
Winter’s Bone

advertenties

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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Drama/mysterie. De 17-jarige Ree besluit
haar criminele vader te gaan zoeken omdat
hij hun huis als borg heeft opgegeven voor
zijn borgtocht. Ze begint een levensgevaarlijke zoektocht door een ruig gebergte en
langs niet minder ruige familieleden. Vier
Oscarnominaties.
Entree: 6 euro, incl. koffie

Niels Bakkerus presenteert in het eetcafé
zijn met de expositie Papierwerk nieuw
typografisch werk. Dat heeft een onmiskenbare graffiti achtergrond. In deze serie gaan,
via ambigrammen en schoonschrift, typografie en illustratie naadloos in elkaar over
De Rietlanden
Rietlandpark 193
Tot 19 februari: op zaterdag & zondag
Bruno van Dijck: landschappen

Schilderijen van voor 2007. Zijn latere
werk, 300 kleine landschappen in olieverf
en 50 grotere in acryl worden tegelijkertijd
tentoongesteld in Gent en Antwerpen. Het
werk van Bruno van Dijck ligt op de grens
van figuratie en abstractie en heeft doorgaans een opvallend uitgebalanceerde compositie. In deze vroege schilderijen vindt
men een bewust streven naar soberheid en
beperking.

Lezingen
Openbare Bibliotheek Indische Buurt
Javaplein 2
Dinsdag 13 december, 20.00 uur
Saskia Goldschmidt over Verplicht
gelukkig

Als zij op 53-jarige leeftijd overspannen
raakt, besluit ze de nooit vertelde verhalen van haar vader en zijn joodse familie te
achterhalen. Verplicht gelukkig. Portret van
een familie is haar eerste boek. Paul Goldschmidt, een bekende logopedist, is een
meester in het leggen van contact met kinderen die niet kunnen praten. Met hen hoeft
hij het nooit te hebben over de oorlogsjaren,
die altijd aanwezig zijn in het Amsterdamse
huis waarin deze eigenzinnige, creatieve en
ijdele man met zijn gezin leeft. Een held
voor zijn patiënten, maar onbereikbaar en
afwezig voor zijn vier kinderen die nooit
iets hebben meegemaakt en daarom gelukkig moeten zijn.
Lezing in samenwerking met Java Bookshop
Entree: 5 euro
met OBA-pas of Stadspas 3,75 euro
advertentie

Theater
Pleintheater
Sajetplein 39.
Zondag 11 december, 16.00 uur
Rutoe: Srefidinisi en De Reis

Srefidinsi: Twee Surinaamse schoolmeisjes
discussiëren/praten over personen die voor
de historie van Suriname een belangrijke rol
hebben gespeeld. Een van de meisjes woont
net weer in Suriname. Dokter Sophie Redmond, Anton de Kom en Maxi Linder passeren om hun levensverhaal te vertellen.
Maar ook Anansie brengt een bezoekje. Een
feestelijke en grappige verhalenrevue die
leuk en leerzaam is voor iedereen.
De Reis: Rutoe neemt u mee op het schip
waarop de slaven werden vervoerd naar
Suriname. U luistert naar de persoonlijke
verhalen van verschillende slaven. Daarnaast kunt u genieten van de liederen die
er toen werden gezongen. Uiteraard kunt u
ook kijken naar de prachtige dansen uit de
slaventijd.
Entree: één voorstelling 12,50 euro,
twee voorstellingen: 20 euro

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

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

uitgebreid rooster, zie site

W W W. Y O G A B E R . N L
KNSM-laan 303
bel voor proefles
06 - 25 47 16 15
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Telefoonnummers en spreekuren

Adverteren

Componistenpuzzel

Foto op canvas
- met aandacht verzorgd
- op houten raam

ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN
Panamalaan 112, tel. 528 90 30
Gratis spreekuur op afspraak: elke vrijdag
08.30-10.00 uur
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

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

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

MELDPUNTEN
OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

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

gespannen

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

Op de foto’s ziet u wereldberoemde componisten. Herkent u ze? Vul
dan hun namen in de diagrammen in. Vul de genummerde letters in bij
de oplossing en stuur die vóór 31 januari a.s. naar IJopener Prijspuzzel,
Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam of per e-mail naar
redactie@ijopener.nl. Veel succes!

TARIEVEN

Deze puzzel is gemaakt door Erik Haan.

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
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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 winnaar van deze prijspuzzel gaat
met zijn of haar mooiste foto naar
The Photo Factory en krijgt daarvan
een afdruk op canvas.

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN

Op aanvraag

2

ADVERTENTIES AANLEVEREN

Advertenties dienen aangeleverd te
worden in PDF-formaat in CMYK-kleuren.

Klachten over de
bezorging
kunt u melden via
het formulier op
onze website
www.ijopener.nl

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

• Cybersoek, Timorplein 22
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2

Oostelijk Havengebied:

• Boekhandel van Pampus,
KNSM-laan 303
• Boulevard Café, Cruquiusweg 3
• Bruna
Oostelijke Handelskade 1061-1063
• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

De winnaars van de prijspuzzel in de
oktober-editie van de IJopener zijn
Margo Buurman en Arjen Deuring.

3

1

De redactie draagt geen verantwoor
delijkheid voor de kwaliteit van
door adverteerders aangeleverde
advertenties.

De oplossing van de schilderijenpuzzel is:
1. Piet Mondriaan 2. Peter Paul Rubens
3. Rembrandt van Rijn 4. Tiziano Vecellio
5. Vincent van Gogh 6. Barnett Newman
7. El Greco 8. Edouard Manet
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IJburg:

• Bloem en Zee, IJburglaan 444
• Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727
• Sportschool Life and Kicking
Eva Besnyöstraat 29

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

- maten per cm

Breedte 59, 123 of 187 mm
Hoogte variabel

Indische Buurt
advertentie

- ophangsysteem

AFMETINGEN

WONEN EN BUREN

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

- waterafstotend

Tarief per cm2
€ 1,95
Toeslag vaste plaats
10%
Toeslag achterpagina
25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

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

- 2x UV-coating

• Stadsdeelkantoor Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2
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makelaars

Zeeburgerkade 676

Mooi appartement aan het
water
circa 100 m2
Vraagprijs: € 325.000 k.k.

Alexandrine Tinnehof 3

Fraaie woning in het leukste
hofje op IJburg
circa 125 m2
Vraagprijs: € 419.000 k.k.

R
VE
John Campbellstraat 8

Luxe 3-laags appartement
met ruim terras en tuin
circa 144 m2
Vraagprijs: € 415.000 k.k.

R
VE

K

H
OC

K

H
OC

Johan van der Keukenstraat 26

Prachtig uitzicht op het water,
gelegen op de vierde etage
circa 80 m2
Vraagprijs: € 219.500 k.k.

Ben van Meerendonkstraat 152

Woonhuis met 4 slaapkamers
en grote tuin op het zuiden
circa 163 m2
Vraagprijs: € 499.000 k.k.

T

Emmy Andriessestraat 8

Geweldige woning met vele
unieke aspecten
circa 190 m2
Vraagprijs: € 765.000 k.k.

Edmond Halleylaan 42

Geheel pand met tuin
op Steigereiland
circa 240 m2

Vraagprijs: € 699.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 281

Driekamer appartement
met de perfecte plattegrond
circa 93 m2
Vraagprijs: € 269.000 k.k.

T
R
VE

Zwanebloemlaan 11

Fantastische waterwoning
met tuin en steiger
circa 190 m2
Vraagprijs: € 825.000 k.k.

Bogortuin 129

Uniek loft appartement
circa 103 m2

Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Panamakade 18

Wonen aan één van de
mooiste kades van
Amsterdam, circa 90 m2

Vraagprijs: € 325.000 k.k.

R
VE
Sumatrastraat 53 C

Prachtig vierkamer
appartement
circa 100 m2

Vraagprijs: € 285.000 k.k.

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

Taman Sapituin 21

Driekamer appartement
op het Java-eiland
circa 80 m2

Vraagprijs: € 309.000 k.k.

K

H
OC

Lampenistenstraat 55

Vraagprijs: € 495.000 k.k.

Veembroederhof 136

Wonen in het centrum van
Amsterdam met eigen
parkeerplaats, circa 93 m2
Vraagprijs: € 365.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 95

Geweldig woonhuis op de
kop van het Borneo-eiland
circa 120 m2
Vraagprijs: € 449.000 k.k.

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

T

T

Ideaal vijfkamer familiehuis
op Sporenburg
circa 130 m2

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

K

H
OC

www.thorwaldbrouwer.nl

