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Eind maart namen medewerkers van de Stichting Blije
Buren bezit van een leegstaande GVB-keet op de plek
van het voormalige keerpunt
van bus 22. Het GVB spreekt
van kraken, de blije buren
van beheren.
TEKST: MARK VAN DER LAAN
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Recent gerenoveerd, met aandacht ingericht
120 m2, 4 (5) pers., 2 slaapkamers, grote tuin
Dichtbij strand, duinen, restaurants, theater, Spar
Mooiste en levendigste dorp van het eiland

www.huis-op-texel.nl
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FOTO: FLEUR VOS

et is een van de laatste dagen van maart,
het eind van de middag. Eddy, actief
voor de Stichting Blije Buren, staat bij
de patatkraam op de Th.K. van Lohuizenlaan,
de weg die vanaf de Zeeburgerdijk, aan de rand
van de Indische Buurt, naar de Harbour Club
leidt. Tony, eigenaar van de patatkraam, maakt
hem attent op een schermutseling bij de naastgelegen leegstaande GVB-keet, het voormalige
onderkomen van pauzerende buschauffeurs.
Voor de deur van het huisje klinkt geschreeuw
wanneer voorbijgangers mensen aanspreken
die in het huisje vernielingen aanrichten. Met
twee anderen loopt Eddy erop af. De vernielers
kiezen het hazenpad en de politie wordt gebeld.
Na enige uren is deze nog niet verschenen en de
aanwezigen besluiten het huisje te gaan ‘beheren, bewaken en bewonen’.

Beheer

Zo zou volgens Eddy het beheer van de GVB-keet
door de Stichting Blije Buren begonnen zijn.
Tony van de patatkraam bevestigt Eddy’s relaas.
De woordvoerder van het GVB zegt over dit verhaal: ‘Het is moeilijk te verifiëren. Die stichting
was net uit een ander pand gezet dus dit kwam
ze wel heel goed uit.’ Het huisje stond al sinds
december 2012 leeg en vervult op dit moment
de functie van buurthuis.
Guido, eveneens verbonden aan de Stichting
Blije Buren, vertelt over de activiteiten. Hij doet
dit in een van de twee huiskamers in het van
binnen opvallend ruime bouwsel. Op de tafel
liggen een soort reuzenchampignons – het zijn
meiknollen van de sponsorende groenteboer.
Voor de deur staat een riksja. ‘Die riksja gebruiken we om mensen die slecht ter been zijn te
vervoeren naar een bus- of tramhalte. Verder
kun je hier elke avond eten – nu is dat nog gratis – en hebben we een houtproject. Dat heet Ik
hout van jou. We knappen meubels op en zetten
die op Marktplaats. De inkomsten helpen om
dit buurthuis draaiende te houden. We noemen
het wel Geschenk Van Boven.’ Eddy vult aan: ‘Of
Gezellig Voor de Buurt.’

Kraak

Het buurthuis is open van 10 tot 22 uur. Volgens
Eddy en Guido voorziet het in een behoefte en
vindt ook de deelraad het een prachtig initiatief.
Tijdens het gesprek met de blije heren komen
twee enthousiaste buurtbewoners langs.
Ivar Manuel, de kersverse voorzitter van de
Bestuurscommissie van het Stadsdeel Oost,
zegt: ‘Ik denk dat het juridisch kraak is. Maar

wij onderkennen dat buurtbewoners dit soort
activiteiten willen. Wij blijven zoeken naar een
locatie voor buurtactiviteiten. We spelen geen
bemiddelende rol. De uitkomst is aan het GVB,
burgemeester en politie. Het GVB had zorg dat
het huisje beschadigd zou worden – het heeft
een dagwaarde van 170 duizend euro. Ik ben zelf
wezen kijken en heb gezien dat alles oké is.’
Voor Tony van de patatkraam is het handig dat
hij nu, net als vroeger, weer van het toilet in het
huisje gebruik kan maken en er water kan halen.

‘Het is gewoon kraak’
Maar heeft het GVB dan helemaal geen plannen met het huisje? Woordvoerder Rob Hageman verklaart dat het GVB het huisje elders
nodig heeft. Op de vraag wanneer ze de keet willen verplaatsen antwoordt hij: ‘Dat hangt ervan
af hoe snel zij er uit zijn.’ En hoe ver is het GVB
met de aangekondigde civielrechtelijke procedure? ‘Daar doe ik geen mededelingen over’.
De toon van de GVB-man is wat hard – ‘Het is
gewoon kraak’, zegt Hageman – maar dat is wel
begrijpelijk. Hoe welkom de activiteiten van de
Stichting Blije Buren op deze locatie ook mogen
zijn, feit blijft dat zij bezit hebben genomen van
andermans eigendom. Een prima huisje, waar
de eigenaar niettemin meer dan een jaar niets
mee heeft gedaan. De uitkomst van de strijd om
het Geschenk Van Boven is nog ongewis.

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

Voor meer informatie bel:
020 - 623 39 32
www.cea-fiscalediensten.nl

3KG
Voor elke klus in en om ’t huis!
Verbouw Reparatie Onderhoud Renovatie
Badkamers Keukens Centr. Verwarming
Elektra Loodgieterswerk Schilderen
Tuinonderhoud etc.

Guus Donker
T 020 - 600 333 7

WWW.3KG.NL
M 06 - 50 28 53 13

Zoekt u iets?
Ja, een fotokokertje.

Een wandeling of fietstocht maken in stad of land is natuurlijk
leuk. Maar het kan nog leuker. Je kunt het combineren met
een variant op schatzoeken. Niet met een cryptische papieren
krant maar met een hand-GPS of smartphone. Het gaat om
geocachen en wordt wereldwijd gedaan. Zo komen jong en
oud op het spoor van ongekende plekjes in en buiten de eigen
woonomgeving.
TEKST EN FOTO’S: LIENEKE KOORNSTRA

‘N

atuurlijk zijn er mensen die het maar
een raar spelletje vinden’, zegt Gonnie
Blitz die via vrienden kennismaakte
met geocaching. Zelf raakte ze eraan verslaafd.
‘Ik probeer iedere dag een cache te pakken.’
Op 1 mei 2000 ontstond het spel nadat Bill
Clinton satellieten had vrijgegeven voor burgernavigatie. Op die dag verstopte de Amerikaan
Dave Ulmar in Oregon een zwarte emmer met
daarin een logboek en ruilspullen. Er kwamen
meteen mensen op af. Nu wordt het spel overal
ter wereld gespeeld en zijn in ieder land caches
te vinden.
Terwijl we tegen de wind in langs het Amsterdam-Rijnkanaal fietsen waar Gonnie Blitz zelf
een aantal caches heeft verstopt, legt ze uit dat
er caches in allerlei soorten en maten zijn, variërend van plastic dozen, glazen potjes, fotokokertjes en pillenbuisjes tot zogenaamde nano’s,
ter grootte van een vingerhoed. De caches moeten waterdicht zijn en er moet in elk geval een
logboekje of logrolletje in zitten. In de grotere
caches bevinden zich dikwijls voor kinderen
grappige hebbedingetjes, zogenaamde goodies,
die geruild kunnen worden. ‘Ik ben altijd weer
blij als ik een cache vind’, zegt Blitz die er niet
voor terugschrikt een plek meermaals te bezoeken als de vondst uitblijft. Alhoewel ze bang is
voor spinnen en slangen, graait ze dapper in
bosjes en boomholtes. ‘Je loopt het risico dat je
in een wespennest grijpt’, griezelt ze.

het meest op een smal langwerpig bloknootje
lijkt. Inspectie wijst uit dat het nog lang niet vol
is. ‘Log hem maar’, biedt ze aan. Ik krabbel mijn
gebruikersnaam onder die van een ander. Het
buisje met inhoud kan de boom weer in.
‘Voor dit spel moet je echt leren zoeken’, vertelt Blitz. ‘Zie ik iets wat anders is, iets vreemds,
bijvoorbeeld een dakpan of steen bij een boom.
Mensen hebben de neiging om naar de grond
te kijken, maar het is belangrijk dat je ook om
je heen kijkt en omhoog. Ik vraag mezelf altijd
af waar ik zelf een cache zou verstoppen. En
natuurlijk heb ik hulpmiddelen. Een pincet. Een
spiegeltje. Een magneet. Een stok om ergens

in te porren. Een elektriciteitsdraad om dingen
op te vissen.’ Samen met geocachende vrienden heeft ze een uitschuifladder aangeschaft.
‘Nee, met dat ding wil ik echt niet iedere week
op pad. En ook niet met een oliepak. Maar als
er door slootjes moet worden gebanjerd, kan
het.’ Onlangs volgde ze een klimles. ‘Sommige
caches hangen heel hoog in een boom. Maar
een klimuitrusting aanschaffen? Nee, dat doe ik
niet zomaar.’

ging’, is zijn bevinding. Bovendien sluit voor Van
Hulten, die zelf een vliegbrevet heeft, het werken met coördinaten mooi aan bij het navigeren. Via hem kwam ik zelf op het spoor van deze
vorm van schatzoeken. Samen met hem vind ik
mijn eerste trackable, een ijzeren plaatje waar
een code op staat. In dit geval is er een stalen visgraat aan bevestigd. ‘Scoor hem maar’, zegt Van
Hulten. ‘Het doel van een trackable is doorgaans
dat hij over de hele wereld reist.’ Terwijl ik hem
log via mijn iPhone, kijkt hij mee. ‘Lol’, zegt hij.
‘Als het enigszins kan, is het de bedoeling dat je
deze trackable bij een poes fotografeert.’ Ik los
het probleem op door eenmaal thuis zelf een
poes te tekenen en de visgraat ervoor te leggen.

Erg lastige portretten

We fietsen verder, de Nesciobrug op. Bij het
naambord springt Gonnie Blitz van haar fiets.
Ze reikt een eind over de reling om bij het piepkleine kokertje te kunnen. Hebbes. Ze peutert er
een strak opgedraaid papierrolletje uit. Ruimte
zat voor mijn naam en nog vele daarna. Boffen
dat Blitz het rolletje er weer netjes in krijgt en de
cache terugplaatst zonder dat die in het water
valt. ‘Ik vind dit de mooiste brug van Nederland’,
vertelt ze. ‘Eén van de leuke dingen van dit spel
is dat het je op allerlei leuke en onbekende plekken brengt. De ene keer sjouw je lekker door de
bossen of duinen om de boel bij elkaar te scharrelen, de andere keer ben je op speurtocht in de
stad en word je naar de meest bijzondere plekjes
geleid.’
Op de website van geocaching kun je ieder
adres ter wereld intypen om te checken of er
caches in die omgeving zijn verstopt. ‘Je zult
zien dat er traditionele caches zijn, puzzelcaches en multicaches’, legt Blitz uit. ‘Een traditionele cache is te vinden met een hand-GPS
of je smartphone. Daarvoor moet je dus wel een
app installeren. Nieuwkomers kunnen het beste

Plezier aan het spel
met traditionals beginnen, al zitten er soms erg
lastige portretten tussen. Ja, ik heb zelf na eindeloos zoeken en heen en weer lopen ook wel eens
gedacht: rot maar op met die stomme cache!’

Hebbes

De caches die Gonnie Blitz zelf in de ARK-zone
(Amsterdam-Rijnkanaal) heeft verstopt, zijn
allemaal puzzelcaches. Alvorens op speurtocht
kan worden gegaan moeten eerst raadsels opgelost worden om de eindcoördinaten te bepalen. ‘Op een regenachtige zondagmiddag kun
je zoiets lekker doen’, zegt ze terwijl we onze rit
vervolgen richting IJburg. In dit stukje Amsterdam liggen verschillende caches verstopt, ook
multicaches waarvoor twee of meer locaties
moeten worden afgegaan alvorens een cache
kan worden gevonden. Onze fietstocht gaat
naar één van de uithoeken van het opgespoten
schiereiland. Daar ligt een traditional die Blitz
zelf nog niet heeft gelogd. Met behulp van een
hand-GPS is ze er al gauw achter waar ze moet
zoeken. Gewapend met een lege wasmiddelenfles klautert ze over stenen, richting water. Ze
vult hem, klautert weer terug en giet hem leeg
in een verticale pijp. Een plastic buisje komt
omhoog. Hebbes.

Voor de poes

Haar hoogste score op één dag staat op 72.
Uiteraard werd toen de auto ingezet. ‘Het is dan
hup eruit en hup erin’, aldus Blitz. Omdat ze
voor haar werk geregeld reist, komt ze nog eens
ergens. ‘Zit het werk erop, dan ben ik er altijd wel
even een kwartiertje mee bezig. Het is voor mij
een ultieme manier van ontspanning.’
Herbert van Hulten, die evenals Gonnie Blitz
door vrienden op geocachen werd geattendeerd,
herkent dat. ‘Het hoofd wordt leeg, het geeft een
doel aan mijn wandelingen, zelfs dichtbij huis
kom ik op ongekende plekken en ik blijf in bewe-

Net als Gonnie Blitz deinst Herbert van Hulten
er niet voor terug om bij een talud van een brug
naar beneden te glibberen of op zijn rug onder
een hek door te manoeuvreren om een cache
te pakken. Dat heb ik er niet allemaal voor over.
Dan maar niet, denk ik terwijl ik mijn wandeling
of fietstocht weer vervolg. Zoeken is trouwens
helemaal geen hobby van me. Na een kwartier
vind ik het wel welletjes. Bovendien voel ik me
een beetje klunzig als iemand vraagt: ‘Zoekt u
iets?’ en mijn antwoordt luidt: ‘Ja, een fotokokertje.’ Maar door dit spel wordt een rondje fietsen meer dan een rondje fietsen. Neem daarbij
de bijzondere plekken waartoe dit vermaak leidt
en de informatie die daar bovendien over wordt
gegeven door een cachehouder, dan overheerst
vooral toch het plezier aan het spel. t

www.geocaching.com
INGEZONDEN

Midzomer Vintagemarkt Javaplein
21 juni, 12-17 uur
Kom lekker struinen op de gezellige vintagemarkt met 20 kramen vol leuke vintage meubels, kleding, lampen, platen, aardewerk en
nog veel meer.
Met modeshow van de kindernaailes van
Iektextiles en allerlei verrassende activiteiten
van studenten van de AHK.
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De boom in

Gonnie Blitz stopt bij een boom. ‘Hier heb ik er
zelf eentje verstopt’, zegt ze. ‘Daar begin je pas
mee nadat je zelf een hele hoop caches hebt
gevonden.’ Langs een olifantenpaadje stevent
ze op het doel af. Ze komt terug met een plastic
buisje, draait het open en vist er iets uit dat nog
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Bij RadioDieperick, de
‘Wereldomroep in GrootAmsterdam’, gaat het
over kunst, cultuur en
politiek. Wat beweegt
de drie radiomakers om
elke week een uitzending
te maken voor een paar
duizend luisteraars?

COLUMN
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Projectontwikkelaars
ADVERTENTIE
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TEKST EN FOTO’S: ELLY VAN DER MARK

‘L

uisteraars in Groot-Amsterdam, u bent
opnieuw verbonden met RadioDieperick.’ Het eerste uur van uitzending
nummer 1337, zeventiende jaargang, zit er al op.
Het tweede uur gaat beginnen. De presentatoren hebben hun plaats achter de microfoons en
de geluidsinstallatie ingenomen. De gast van de
week zit klaar om haar verhaal te vertellen.

Fantasie en werkelijkheid
Henk Meeuwis: ‘Radio Dieperick is deels een toneelstukje.’

Om kwart over tien leest presentator Henk
Meeuwis een vraag voor van een luisteraar, die
zal worden beantwoord door Opa Dieperick. En
als er geen vraag is ingestuurd, verzint Henk ’m
zelf. Buiten de uitzending zegt Theo Boon tegen
Henk: ‘Ik ben geen opa. Nou ja, ik ben wel opa,
maar voor jou ben ik meneer Boon.’ Het mag
niet baten. Het is een van de vele running gags
die het programma rijk is.
Om kwart voor elf is het tijd voor het recept
van Meester Boon, de broer van Opa Dieperick,
eensterrenkok bij het Belgische restaurant De
Peulvrucht. In werkelijkheid zijn opa en kok één
en dezelfde persoon. Vroeger presenteerde Theo
alleen de toetjes, het hoofdgerecht werd ‘voorgedragen’ door een voormalig strafrechtadvocaat.
Dat was een echte lekkerbek, die gerechten met
vreselijk dure ingrediënten uitzocht. Theo houdt
het bij eenvoudige recepten, ‘cuisine ordinaire
voor de huis-tuin-en-keuken portemonnee’.

Hobby, werk en therapie
Thamon van Blokland: ‘Radiomaken werkt voor mij als
therapie en vervanging van de biecht.’

Theo Boon verzorgt de beantwoording van luisteraarsvragen VWHWI (Voor Wat Het Waard Is) en de
rubriek EHBK (Eerste Hulp bij Koken)
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Salto, gevestigd in gebouw De Zwijger aan de
Piet Heinkade, is de overkoepelende radio- en
tv-zendgemachtigde voor Groot-Amsterdam.
Onder Salto vallen zeven lokale radiozenders en
drie televisiekanalen, elk met hun eigen doelgroep.
Presentator Henk P. Meeuwis Pzn en geluidstechnicus Thamon J. van Blokland maken al
zo’n tien jaar samen radio-uitzendingen bij
Salto. Theo Boon maakt sinds vijf jaar deel uit
van het programma.
Wat beweegt deze drie zestigers om elke vrijdagochtend, 52 weken per jaar, een twee uur
durend radioprogramma te maken voor een
onbekend aantal luisteraars, waarvoor ze ook
nog eens ieder vijf euro per uitzending moeten
neerleggen voor studiohuur en uitzendkosten?
‘Het is een hobby’, zegt Theo. Thamon noemt
het radioprogramma zowel therapie als vervanging van de biecht. Hij begon met radiomaken
in café De Kroon aan het Rembrandtplein. Jongensradio, noemt Thamon de programma’s die

hij samen met Julius Vischjager maakte. (Volgens Wikipedia is Vischjager uitgever en enige
medewerker van The Daily Invisible, voor zover
bekend de enige handgeschreven krant ter
wereld.) Voor Henk Meeuwis is het de voortzetting van een vroegere carrière: hij werkte bij de
piratenzender Radio Caroline.

INGEZONDEN

Gast van de week

Onderling nemen ze elkaar vaak op de hak,
maar Henk Meeuwis en Thamon van Blokland
nemen hun gasten altijd uiterst serieus. Ook als
het geen alledaagse types zijn. Zoals die keer
dat er drie ‘fundamentalistische veganistische
naturisten’ in de uitzending waren. Ze hadden
zelf katoenen handdoekjes meegenomen om op
te zitten. Dat was geen overbodige luxe, want ze
zaten in hun nakie in de studio. Henk: ‘We moesten twee extra kapstokken neerzetten om al hun
kleren op te hangen.’ Hij vindt het de mooiste
uitzending die ze ooit maakten.
Het lukt niet elke uitzending om een gast van
de week te strikken. Soms komen gasten niet
opdagen of ze bellen vlak voor de uitzending
af. Henk: ‘Dat zijn vaak opportunisten. Als een
andere omroep hun betere kansen biedt, bijvoorbeeld een landelijke omroep, dan gaan ze
daar liever heen.’ Maar meestal schuift er wel
iemand aan. Bijvoorbeeld de directeuren van
de Openbare Bibliotheek, van de Passenger Terminal en de Voedselbank. Of de dame die een
‘vrouwvriendelijke cosmetische lijn volgens het
groene principe’ had gelanceerd en haar hele
familie meenam naar de kleine studio. Ook de
IJopener is regelmatig te gast om over de nieuwe
editie te vertellen.
Tijdens de Uitmarkt neemt RadioDieperick
zendtijd over van andere vrijdagse radiomakers
voor een marathonuitzending met elke tien
minuten een andere gast.

Naar de knoppen

Ten slotte wordt de curieuze naam uit de doeken gedaan. Henk: ‘De naam Dieperick komt uit
België. Naar den dieperik gaan betekent: naar
de kloten gaan.’ ‘Failliet gaan of naar de knoppen gaan’, vult Theo aan. De ‘c’ is tussengevoegd
vanwege de adellijke status. t

RadioDieperick is van Landsmeer tot Aalsmeer te
ontvangen op de kabel (103.3) en via FM (106.8).
Elke vrijdag 9-11 uur , daarna via StadsFM on
Demand.

Elke werkdag samen eten
in de Meevaart!
• Elke maandag en dinsdag
Wijkrestaurant Meevaart, gezamenlijke
maaltijd. Vanaf 18.00 uur, reserveren niet
nodig. Kosten: vanaf € 3,50
• Elke woensdag en donderdag
Taste before you Waste, gezonde maaltijd
van rijpe producten uit de Javastraat.
Van 18-20 uur, reserveren niet nodig.
Eigen bijdrage: vanaf € 2,50
• Elke 1e vrijdag van de maand
Mediterraans eten met livemuziek, voorafgaand aan MuziekCafé. Vanaf 18.30 uur,
reserveren: communicatie@meevaart.nl.
Kosten: ca. € 4,00
• Elke 2e vrijdag van de maand (in principe,
zie www.meevaart.nl)
Mee-eten tijdens de culturele avond Vaarmee! Vanaf 18.30 uur, reserveren: vaarmee@meevaart.nl. Kosten: ca. € 5,00
• Elke 3e vrijdag van de maand
Eten voorafgaand aan de Boekclub Meevaart. Vanaf 18.30, liefst reserveren, via
info@cineboek-oost.nl.
Kosten: vanaf € 3,50
• Elke 4e vrijdag van de maand
Eten voorafgaand aan de Boekclub Meevaart. Vanaf 18.30, liefst reserveren, via
info@cineboek-oost.nl.
Kosten: vanaf € 3,50

en projectontwikkelaar ontwikkelt en
realiseert bouwprojecten. Tenminste,
dat zeggen ze zelf. In werkelijkheid hebben ze zelf geen geld en bouwen ze ook niet zelf.
Ze komen als vliegen op de stroop af als er geld
te halen is en poneren een vaag plan. Vaak lukt
het allemaal niet. Dan zijn ze net zo snel vertrokken als ze gekomen zijn. Het enige wat ze
zelf verzorgen, én bijzonder goed, is de artist
impression. Bij de presentatie van zo’n gelikte
grafische impressie door de HBB Groep zaten
de beslissers van Stadsdeel Oost op hun kruk te
soppen. Als gevolg daarvan mag de HBB Groep
een hotel bouwen en een jachthaven aanleggen op industrieterrein Cruquius. Maar is dat
realistisch?
Laten we beginnen met het hotel. Een poepchic Harbour Hotel middenin een aftandse
rafelrand. Daar wil de doelgroep, dus mensen
met te veel geld, niet heen, net zo min als ze
naar een vijfsterrenhotel middenin de grootste
sloppenwijk van Rio willen. Bovendien zijn er
al genoeg hotels en kampeergelegenheden in
de buurt, zoals Stay Okay en Camping Zeeburg.
Dit hotel is net zo onzinnig als het geplande
hotel inclusief studentenwoningen aan het
nabijgelegen Zeeburgerpad. Het Zeeburgerpad
is een zandpad met asfalt erop. Elke zware paal
in de grond laat het pad tien centimeter zakken zodat het al ver voordat het hotel klaar is
helemaal onder water staat. Stoppen dus met
die onzalige en onnodige hotels!

De luxe jachthaven is een ander verhaal.
Bootjes zijn leuk. Het plan van de jachthaven
stamt al uit het vorige millennium. Waarom
duurt het zo lang? De actiegroep Red het
Blauw wil het niet omdat het uitzicht bedorven wordt. Bootjes passen volgens hen niet in
een havengebied. Verder zijn ze tegen vanwege
geluidsoverlast. Maar wie hebben er last van in
het nagenoeg onbewoonde gebied? De krakers
van het GVB-huisje? De ratten op de vuilstortplaats? Ze hebben het tien jaar weten te rekken, maar hebben uiteindelijk alle rechtszaken verloren. Maar wanneer die rechtszaken
al tien jaar duren, dan duurt het bouwen van
een duurzame jachthaven zéker vijftig jaar.
Of het OHG met al zijn koopwoningen bij een
doorzettende recessie dan nog bewoond is, is
de vraag. Ook de jachthaven maar skippen dus.
De projecten kosten alleen maar geld, de
unieke rafelrand met middenin de beste patatkraam van Amsterdam levert alleen maar geld
op: maak er reclame voor en we hebben er een
trekpleister op het gebied van survival bij.
Stop het geld in de huizen van de aangrenzende Architectenbuurt. Door constructiefouten hebben die mensen drie soorten water:
koud, warm en langs de muren. De architecten
naar wie de straten in de buurt genoemd zijn,
draaien zich om in hun graf. Een mooi park
hebben die mensen al: de unieke rafelrand
Cruquius!

Meevaart, Balistraat 48A.
Actuele informatie: www.meevaart.nl , Facebook
Meevaart Nieuwsgroep en Twitter @meevaart
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De laatste havenkraan

Bij de KNSM regent het nooit

Op de Surinamekade, achter de Kompaszaal, staat de laatste
havenkraan van het Oostelijk Havengebied. Hij staat daar nu
helemaal alleen, maar dat is wel eens anders geweest

Henk Roos kan met smaak vertellen over het jaar dat hij als
kraanmachinist werkte op de Figee-kraan. Nu staat die kraan
als monument van een werkzaam leven op de Surinamekade.

TEKST: GUUS DE MOL

TEKST: TINEKE KALK

H

FOTO: KEES HOOGEVEEN

et laden en lossen van schepen was
tot halverwege de negentiende eeuw
handwerk.
Havenwerkers
sjouwden de vracht vanaf de kade naar het schip en
andersom. Lasten tot wel honderd kilo op de
ruggen van de mannen die zich vaak specialiseerden in dat werk. Eventueel konden er hulpmiddelen worden ingezet, zoals takels en kaapstanders. Maar ook die werkten op menskracht.
Pas met de komst van de stoommachine veranderde dat. Aanvankelijk hoefden de havensjouwers niet voor hun baan te vrezen: de machines
waren duur en vereisten bovendien geschoolde
krachten om ze bedienen. Vooral op dat laatste
zaten de havenbaronnen niet te wachten. Ongeschoolde werklieden waren er genoeg. Vakbonden hadden ze nog niet, ze waren machteloos.
Geschoold personeel kon wel eens praatjes krijgen.
Engeland was in die tijd het land waar het
allemaal gebeurde. De industriële revolutie
had voor een enorme ontwikkeling op technologisch gebied gezorgd. Ook de stoommachine
was een Engelse uitvinding. Een slimmerik had
een hydraulische installatie bedacht die het
mogelijk maakte om met één enkele stoommachine meerdere havenkranen van hijskracht te
voorzien.
De stoommachine kwam precies op het juiste
moment: rond 1875 groeide de Amsterdamse
haven onstuimig. In die tijd ontstond ook het
Oostelijk Havengebied. Aanvankelijk installeerde men nog een paar stoomkranen, onder
andere bij de pas gegraven spoorweghaven en
op de kop van de Oostelijke Handelskade, maar
daarna voerde men het hydraulische systeem
in. Dit hield in dat er een hydraulische centrale
kwam met daarin zes stoomketels. Die leverden
de stoom voor een stoommachine, die water
in een groot vat perste. Het water werd via een
pijpleiding onder een druk van 50 atmosfeer
vervoerd naar de havenkranen en na gebruik via
een andere leiding teruggevoerd naar de centrale. In de persleiding waren ook twee torentjes
met drukvaten opgenomen om de druk constant te houden over grotere afstanden.
Na de voltooiing van de werkzaamheden in
1886 werden met de opgewekte waterdruk
twaalf loopkranen, acht hijslieren, zes kaapstanders en één vaste kraan aangedreven. De loopkranen stonden op wielen en werden met de
hand verplaatst.
Het hele systeem bleek niet erg goed te vol-
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doen. De voornaamste reden daarvoor was de
gevoeligheid voor vorst: het water in de leidingen en bij de kranen bevroor ’s winters. Daarom
werd al snel besloten om havenkranen te voorzien van een elektrische aandrijving. Rond de
eeuwwisseling was de elektrotechniek zo ver
gevorderd dat men elektromotoren goed kon
aansturen. Als ze tenminste werkten op gelijkstroom en niet op wisselstroom, zoals we thuis
hebben.
Proeven met elektrisch aangedreven kranen
in Antwerpen waren zo succesvol verlopen dat
bij nieuwe kranen hiervoor werd gekozen. De
stroom wekte men in het begin op in dezelfde
centrale, eveneens met een stoommachine. Die
Havencentrale staat er trouwens nog steeds. Hij
herbergt tegenwoordig Club Panama aan de
Oostelijke Handelskade.
Nieuwe kranen kwamen er in grote aantallen.
Met de groei van de haven en de daarbij behorende activiteiten verschenen ze met tientallen
tegelijk op het nieuwe IJ-eiland, op de kades
van de Entrepothaven en het Spoorwegbassin
en langs de Oostelijke Handelskade. Het havenverslag van 1936 laat zien dat er in het Oostelijk
Havengebied in dat jaar ongeveer 250 havenkranen stonden. Die werden allemaal elektrisch
aangedreven. De laatste hydraulische kraan was
in 1933 verdwenen.

Het havenverslag van 1936 laat
zien dat er in het Oostelijk
Havengebied in dat jaar ongeveer 250 havenkranen stonden
In de crisisjaren stopte de groei van de wereldhandel en daarmee van de havenactiviteiten.
Daarna hielpen de Duitsers een handje: aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog bliezen ze
vrijwel alle havenkranen op. Na de oorlog kwamen er weer nieuwe, waaronder de kraan die nu
nog achter de Kompaszaal staat. Maar zoveel
als in 1936 werden het er niet meer. De haven
verplaatste zich westwaarts. Een voor een verdwenen de kranen weer, soms met een heleboel
tegelijk. Tot er nog maar enkele waren overgebleven en men plotseling bedacht dat er misschien wel een paar moesten blijven staan, als
gedenkteken. En natuurlijk ook omdat ze mooi
zijn, die wonderlijke stalen constructies.
Met de laatste kraan op de Surinamekade is
dat gelukt. Die is nu een officieel gemeentelijk
monument. Maar de meningen zijn verdeeld
over wat men ermee moet beginnen. Dat is
vooralsnog onderwerp van discussie. t

H

enk Roos was 23 toen hij kraanmachinist werd bij de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschappij. Een
paar weken later vierde de maatschappij haar
100-jarige bestaan en kreeg Henk veertien dagen
extra loon mee naar huis. En dat niet alleen. Alle
personeelsleden kregen een diner aangeboden
in hotel Krasnapolsky. ‘Iedereen, hoog en laag,
zat tijdens dat diner door elkaar heen’, herinnert
hij zich, ‘de bootwerker die zich geen raad wist
met het zilveren bestek, zat naast de directeur
die niet anders gewend was.’
De KNSM was een strenge werkgever. Een
arbeider vloog er zo uit als hij een rokertje
opstak in diensttijd of, wat ook wel eens voorkwam, als hij aan de verleiding bezweek om
iets achterover te drukken van de lading die hij
loste. Dan werd de politie er meteen bijgehaald.
Aan de andere kant kregen de vaste krachten elk
jaar tantième bovenop hun loon. Er is wel eens
een jaar geweest dat de tantième bijna evenveel
bedroeg als vier maanden loon.
‘Bij de KNSM regent het nooit’, was een gevleugelde uitdrukking. De arbeidsomstandigheden waren in het begin, toen Henk Roos er net
werkte, allesbehalve ideaal. Het was keihard
werken, dag en nacht, wat voor weer het ook
was.

Het was keihard werken,
dag en nacht, wat voor weer
het ook was
De heren wensen stoelen

Het was af en toe afzien, daarboven in de kraan.
Er was bijvoorbeeld geen stoel. ‘Je zat op een
sinasappelkistje’, herinnert Henk zich. Daar
kwam verandering in toen de voorloper van
de ondernemersraad, De Kern genaamd, werd
geïnstalleerd. ‘Ach, de heren wensen stoelen’,
werd er snerend gezegd toen de kraanwerkers
hun wens op tafel legden. Maar ze kwamen er
wel. Net als de elektrische kacheltjes. ‘Hoewel,’
zegt Henk, ‘eigenlijk hadden wij meer last van
de warmte als ’s zomers de zon meedogenloos
door de glazen raampjes scheen. Op kou kun je
je immers kleden.’
In de kantine zat Henk niet veel: ‘Ik nam mijn
boterhammetjes mee en als ik even pauze had
ging ik liever wat lopen in de frisse lucht. Je
zat namelijk wel de hele dag of nacht in zo’n
benauwd hokje.’
In Henks tijd waren er, naast een paar andere
kranen, nog maar vijf Figee-kranen, terwijl er in
1916 achtenveertig in bedrijf waren. De Figee-

kraan waarop Henk werkte kon 5000 kilo aan
goederen ophalen. Henk: ‘Je moest goed je hoofd
erbij houden, want er kon altijd iemand onder je
kraan lopen en als er dan iets van je pallet viel,
dan was dat levensgevaarlijk. Elk jaar waren er
wel een paar dodelijke ongelukken te betreuren
in de haven’. In 1985 kon Henk met z’n 57½ jaar
met pensioen. Hij werkte toen al niet meer op
het KNSM eiland maar voor CTA in het Westelijk
Havengebied.

Nog een keer op de kraan

Een paar jaar later stond er een stukje in de krant
dat er een Open Havenmuseum was opgericht
op het KNSM-eiland en dat een Figee-kraan, die
nog op het Java eiland stond, bij dat museum
geplaatst zou worden. Dat wilde Henk wel
eens zien. Terwijl hij toekeek hoe de kraan met
een drijvende bok naar zijn plaats werd gevaren, raakte hij in gesprek met mensen van het
museum. De kraan moest het pronkstuk worden. Hij lekte en roestte echter aan alle kanten
en er was op dat moment geen geld om hem te
repareren. Thuis had Henk nog een bus stopverf
staan en in het museum waren glas en ramen
voorhanden. Een groepje mannen ging aan de
slag.
Nadat voor aanleg van stroomvoorziening via
donaties de benodigde circa 30.000 gulden was
binnengehaald, kon er een nieuwe stroomkabel getrokken worden. Henk: ‘Vraag mij niet hoe
we die kraan uiteindelijk aan de praat hebben
gekregen. Ik was tenslotte geen monteur.’
Toch bleef het behelpen. Er was zoveel kapot,
er moest zoveel vervangen worden. Met foldertjes als Kraan in nood werd geprobeerd donaties
te krijgen, maar dat leverde te weinig op. Henk:
‘In 2001 hebben we een brief gestuurd naar het
Open Havenmuseum waarin stond dat de situatie onverantwoord was vanwege grote roestplekken’. Maar het Open Havenmuseum bevond zich
toen al in zwaar weer en ging ten slotte failliet.
In de tijd dat de kraan nog wel stroom had,
werd hij gebruikt om scheepjes uit het water te
tillen. Of takelde hij van die zware krengen als
scheepsmasten naar hun plaats. Of de marmeren stenen van kunstenaar Mathieu Nap, die aan
de Surinamekade zijn atelier heeft. Het leukste
vond Henk de trouwerij van een of andere barones in de Kompaszaal. Hoewel het een heel chique bedoeling was, moesten zij ook een haringkar ophijsen, die midden in de zaal kwam te
staan.
‘Jammer’, verzucht Henk, ‘dat van al die wilde
plannen om een jachthaven te bouwen niets
is terechtgekomen. Ook was er sprake van een
eiland met daarop een kantine. Wie weet had de
kraan dan nog dienst gedaan’. t
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Domweg gelukkig in het Mien Ruysplantsoen
TEKST: SIMONE SLOTBOOM

FOTO’S: ELLIE LOEVE, SIMONE SLOTBOOM

Z

matjes onder haar arm en organiseert spontaan
omaar een voorzomerse namiddag in het
een buitensessie.
postzegelparkje naast mijn flatgebouw.
En zo chagrijnig als ik thuis was achter
Yoga is overal
de computer, waar bouwvakkers op tegen mijn
pui aangebouwde steigers met veel kabaal het
Spontaniteit toont Ellie ook bij het doen van
dak aan het vernieuwen zijn, zo lekker voel ik
de oefeningen. Zodra ze een autoband aan een
mij nu. Met blote voeten in het gras, de zon op
touw in de boom ziet hangen, springt ze erop en
mijn gezicht en fluitende vogels in de bomen.
demonstreert enthousiast hoe je ook schommeMaar het mooie weer is niet de hoofdoorzaak
lend aan yoga kan doen. Niet veel later sta ik op
van mijn ten positieve gekeerde stemming. Die
mijn handen tegen een boom. Ellie ziet overal
gelderland gispen
montis pastoe spectrum
stokke/varièr
orange
slice wordt wakker
eer komt toe aan yogadocent
Ellieleolux
Loeve.
yoga in.
En plezier.artifort
Het kind
in mij
Ellie Loeve is een bekende dame in de buurt.
en ik geniet.
Ze woont zelf in het Oostelijk Havengebied en
Ellie geeft op alle niveaus les en combineert
geeft al jaren les op motorschip Zena aan de
verschillende yogastijlen waardoor haar lessen
Borneokade en ook op IJburg. Nu is yoga aarnooit saai worden. In haar les maakt het niet uit
dig ingeburgerd en kun je in alle stijlen wel een
of je ziek of gezond bent, jong of oud, hip of wat
klasje vinden in debeukenplein
buurt, maar23
Ellie
blijft een 020
dan
ook. Iedereen
mag zijn wie hij of zij is en
amsterdam
6656310
www.janvanbeek.nl
verhaal apart.
krijgt aandacht op maat. Geoordeeld of veroorZe is 65, maar dat
zie je niet
aan
haar
af. Het
deeld wordt
er niet.artifort
Haar little
levenslessen
gelderland
gispen
leolux
montis
pastoe spectrum
stokke/varièr
tulip
levende bewijs dat yoga je fit, slank en jong
krijg je als vanzelf mee: wees blij
houdt. Maar volgens Ellie is dat niet waar het bij
met jezelf en je leven, geniet
yoga om draait. En zeker in haar lessen niet. Ellie
van het moment en doe
is aanstekelijk spontaan, maar straalt tegelijkerwat je wilt. Ontspan lettertijd rust en een soort blijmoedige gelukzaligheid
lijk en figuurlijk in lastige
uit. Yoga maakt haar vrolijk en dat gevoel geeft
posities en ontdek je eigen
beukenplein
amsterdam
6656310
www.janvanbeek.nl
ze aan haar leerlingen
door. De 23
natuur
is haar 020
kracht
en mogelijkheden,
tweede grote liefde. En het liefst combineert ze
in je eigen tempo. En voor
gispen
leolux
montisze
pastoe
stokke/varièr
e. jorgensen corona
de twee. Dus is hetgelderland
mooi weer?
Dan
neemt
de spectrum
je het weet,
is je zelfvertrou-

wen gegroeid en je leven meer in balans.
Dat Ellie wel houdt van een grap en een grol
helpt ook. Af en toe schaterlachen is goed voor
een mens en Ellie brengt dat regelmatig in de
praktijk.

Een lach maakt licht

Als de bouwvakkers uit mijn gebouw ons in de
gaten krijgen, komen ze als groep het plantsoen in om te kijken. Vrolijk draait Ellie zich met
camera om en krijgt de mannen zover dat ze ook
een yogapose aannemen. Als ze gierend van de
lach roept: ‘Dit komt op Facebook hoor!’, druipen de mannen snel af en hebben we het rijk
weer alleen.
We doen nog een hele serie oefeningen, van
energieopwekkend tot rustgevend. Bij de lastige
houdingen heeft Ellie een simpele tip: visualiseer
vooraf hoe je soepel en moeiteloos de positie
aanneemt. En glimlach bij het uitvoeren! Mijn
brein blijkt hier inderdaad gevoelig voor.
Het lukt me zelfs om alleen steunend op
mijn handen een kikkerhouding aan te
nemen. Na afloop op mijn matje in de
zon voel ik me energiek, jeugdig, sterk,
voldaan en domweg gelukkig.

www.ellieloeve.nl

In 2015 nemen gemeenten
taken over van de Rijksoverheid, zoals jeugdzorg en
begeleiding van en ondersteuning aan inwoners. Deze
verschuiving gaat gepaard
met flinke bezuinigingen. De
nieuwe trend is dat ouderen en mensen met een
beperking zo lang mogelijk
thuis blijven wonen, met de
hulp van mantelzorgers en
buurtbewoners. We praten
met Myrte Groen en Nienke
Gasseling van Civic Amsterdam. Nienke is kwartiermaker, Myrte is trekker van de
nieuwe wijkzorgteams.
TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN

O

p verzoek van Stadsdeel Oost heeft
Civic Amsterdam zijn intrek genomen
in Flevopoort, bij het Flevohuis. Flevopoort is een wijkservicepunt, waar buurtbewoners terechtkunnen voor ontmoetingen,
activiteiten, informatie en advies. Het servicepunt brengt vraag en aanbod van zowel zorg
en welzijn als vrijwilligers bij elkaar. Flevopoort
biedt ook ruimte aan een gezondheidscentrum,
aan huisartsen en andere zorgverleners, zoals
fysiotherapeuten. Maar ook zijn er een kapsalon, pedicure, buurtwinkel en buurtrestaurant
gevestigd.
Bewoners kunnen er ook zelf activiteiten organiseren. Zo gaven buurtbewoners te kennen dat
ze gezamenlijk willen eten. Civic coördineerde
dit nieuwe initiatief door vrijwilligers te regelen.
Nu helpt de Coffee Company voor Senioren om
mensen uit hun isolement te halen.
Via internet en folders wordt binnen vrijwilligersnetwerk bekendheid gegeven aan de activiteiten.

Wijkzorgteams
ADVERTENTIES

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

gispen 412

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

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

pastoe base

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19

Er moet 25% bezuinigd worden op de zorg. De
begeleiding van mensen met een beperking die
hulp nodig hebben, valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitgevoerd
door de gemeente. Uitgangspunt is dat iedereen
die zorg nodig heeft, die ook krijgt.
De nieuwe trend is dat ouderen en mensen
met een lichamelijke beperking of psychische
problemen langer thuis moeten blijven wonen.
Maar ze willen dat zelf ook. Er zijn wijkgerichte
teams opgericht die deze mensen ondersteunen
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De
teams brengen in beeld wat de mensen zelf kun-

Wijkzorg van onderop
nen doen en van welke diensten, die in de buurt
worden aangeboden, ze gebruik kunnen maken.
Ze krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of
een rolstoel. Maar het wijkzorgteam kijkt ook
naar het welbevinden van cliënten. Wordt de
post wel geopend? Raakt het huis niet vervuild?
De wijkzorgteams bestaan uit professionals:
huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk dienstverleners. De trekkers ervan
zijn Myrte Groen van Civic Amsterdam, en
Josine Emons van ZGAO, een kleine zorginstelling in Amsterdam Oost.
De wijkverpleegkundige werkt samen met het
maatschappelijk werk en de huisarts bij de indicatiestelling. Er wordt een maatwerkplan opgesteld, waarin beschreven wordt hoeveel professionele begeleiding iemand nodig heeft en wie
daarvoor zorgdraagt.

Bij de zorgvoorziening nemen
mantelzorgers een steeds
belangrijker plaats in
Vrijwilligers

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het huis
vervuild is, wordt het netwerk van mantelzorgers en buren van de bewoner zelf aangesproken. Civic coördineert activiteiten van individuele buurtbewoners die willen helpen met boodschappen doen of die kleine klusjes willen doen,
zoals het vervangen van een lamp. Bij de zorgvoorziening nemen mantelzorgers een steeds
belangrijker plaats in.
In dit kader borrelen ook initiatieven van
buurtbewoners op, zoals de stadsdorpen op het
KNSM- en Java-eiland, waarbij nabuurschap
centraal staan. Zo is er bij restaurant Grandpa’s
een buurtsoos gestart met de naam Over de Kop,
een ontmoetingsplaats voor senioren. En zo zijn
er nog veel meer initiatieven.

Stuurgroep

De kwartiermakers van Civic geven initiatieven
een impuls en maken ze meer zichtbaar. Civic
verbindt deze initiatieven aan de verschillende
partijen die in de buurt actief zijn op het gebied
van zorg en welzijn. Daartoe is een stuurgroep
in het leven geroepen, de Open Alliantie, een
informeel zorgnetwerk dat in het kader van de
wijkzorg contact onderhoudt met de politiek.
In deze stuurgroep hebben professionals, het
stadsdeel en individuele buurtbewoners zitting.
Diverse belangenverenigingen, zoals die van
mensen met een beperking, de WMO-raad en de
Ouderenadviesraad, adviseren bij de uitvoering
van de initiatieven.
Er moet een nieuwe visie op zorgverlening
ontwikkeld worden, waarbij de eigen kracht
van hulpzoekenden voorop staat. Bestaande
en nieuwe buurtactiviteiten kunnen helpen om
deze nieuwe denkwijze gestalte te geven. t

www.civicamsterdam.nl

ADVERTENTIE

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

11

INGEZONDEN

COLUMN
TEKST: ANNEMARIE GOVERS SCHOTTEN
ADVOCAAT BIJ AMSTEL ADVOCATEN

Boompje erin, boompje eruit!

D

eze week had ik een spoed kort geding.
Normaal zitten er minimaal vijf dagen
tussen het moment van dagvaarden en
een zitting. In dit geval moest ik vandaag de dagvaarding door de deurwaarder laten betekenen
tegen een zittingsdatum van overmorgen. En
dat alles om te voorkomen dat de buurman van
mijn cliënt bomen op een weg plant waardoor
het huis van mijn cliënt niet meer goed bereikbaar is, in ieder geval niet voor brandweerauto’s
en ambulances. Dit laatste is nogal belangrijk
omdat cliënt hartpatiënt is.
Het verhaal is als volgt. De buren van mijn
cliënt zijn eigenaar van een stuk grond waarop
mijn cliënt een erfdienstbaarheid van weg heeft.
Met andere woorden, om zijn huis te kunnen
bereiken moet en mag cliënt over de weg van
zijn buurman rijden.
De buurman had het lumineuze idee opgevat
om die weg te versmallen en zijn tuin daarmee
nog groter te maken. Hij trad hierover niet in
overleg met mijn cliënt. Die werd met de plannen geconfronteerd toen hij een aannemer met
een grote spuitbus met felgroene verf een dikke
streep op de weg zag trekken. Bij navraag door
cliënt bij de aannemer bleek dat de buurman
van plan was over vier dagen op de streep een
groenvoorziening in de vorm van een bomenrij te plaatsen. De schrik zat er goed in bij mijn

cliënt toen die zich realiseerde dat de bochten
van de weg te smal zouden worden voor grotere
vervoersmiddelen. Hij belde mij voor hulp.
Ik ging ter plekke kijken, maakte met de iPad

een spannend filmpje van een vastlopend busje
in de bocht, en nam contact op met de advocaat
van de buurman om te bezien of zijn cliënt voor
rede vatbaar is. De advocaat kon mij in de loop
van de dag niet bevestigen dat zijn cliënt zou
wachten met graven totdat voor alle partijen
duidelijk was dat de groenvoorziening géén
hinder met zich mee zou brengen. Er zat dan
ook niets anders op dan de rechter te vragen de
buurman te verbieden de geplande wijzigingen
aan te brengen in de weg op verbeurte van een
dwangsom.
De rechter wond er geen doekjes om hoe vreselijk hij het vond dat mensen zo met elkaar
omgaan, dat overleg kennelijk niet mogelijk was
en dat partijen nu hier voor de rechter staan en
waarschijnlijk nog jarenlang in onmin naast
elkaar zullen wonen.
Het einde van de zitting naderde. Op de vraag
of de rechter nog wijze woorden had over de
voorgenomen plannen van de buren om de volgende dag de groenvoorziening aan te brengen,
beëindigde de rechter de zitting met de korte
mededeling: ‘Boompje erin, boompje eruit.’
Met andere woorden: als de buurman het lef
heeft voor de uitspraak de groenvoorziening
aan te brengen neemt hij bewust het risico dat
deze er twee weken later weer uit moet.
Een dag later gingen de graafmachines aan het
werk.
Uitspraak over twee weken.

ADVERTENTIES

Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar
psychiatrische klachten heeft zij weinig vrienden om zich heen. Hierdoor
komt zij nauwelijks nog de deur uit. Ze zou het heerlijk vinden om weer
eens een wandeling te maken of naar een goed restaurant te gaan.
Ga jij samen met Hanneke op pad?
De Regenboog Groep heeft naast Hanneke nog vele andere kwetsbare
Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger
en vecht met ons mee tegen eenzaamheid. Mail naar:
vrijwilligerswerk@deregenboog.org of meld je aan via www.deregenboog.org
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Jongerenwerk IJburg succes
Zes jaar geleden nam ik voor
de IJopener straatinterviews
af op IJburg. Jongeren gaven
aan dat er niet veel voor ze
te doen was op IJburg, dat ze
zich een beetje in de steek
gelaten voelden. Sinds een
half jaar zijn er een jongerenwerker van Dynamo en
Streetcornerwerk actief. Er
zijn voorzieningen waarover
jongeren meegedacht hebben. Jongerenwerk op IJburg
is een succes.
TEKST: RENÉ ARNOLDI

FOTO’S: FLEUR VOS

‘I

n het productiehuis kom je voor producties en niet om rond te hangen’, staat er op
een A4’tje dat bij Youthside aan de muur
hangt. Productiehuis, het is zo’n nieuwerwetse
term waar ik maar niet aan kan wennen. Toch is
het goed dat er nu eindelijk zo’n voorziening is
voor jongeren. Zij doen er allerlei activiteiten en
worden er geholpen.

Kinderen

Kinderen zijn niet de hoofddoelgroep van het
jongerenwerk, dat is de wat oudere jeugd. Als
we op het Ed Pelsterpark, met een voetbalveld
en een speeltuin, aankomen, valt op dat Hamid
alle jongeren groet en kent. Dat is ontzettend
belangrijk, want als de jongerenwerkers de jongeren niet kennen, kunnen ze niet goed helpen.
Ook de ouders kennen ze bijna allemaal. Ouders
zijn een onontbeerlijke schakel in het proces
van hulp.
We kijken bij het voetbalveld, waar ondanks
de hitte wordt gevoetbald. De laatste tijd zijn er
meer speelvoorzieningen voor de jeugd gekomen. We gaan vervolgens naar de sporthal, waar
kinderen voetballen onder leiding van Sinan van
SK Coaching. Ook deze kinderen zijn allemaal
bekend bij de hulpverleners. Hoewel ze dus
niet de hoofddoelgroep vormen, worden ook zij
intensief gevolgd. Als ze straks ouder zijn en wel
onder het jongerenwerk vallen, dan is bekend
wat ze kunnen en willen. Het mes snijdt aan
twee kanten: er wordt preventief gewerkt en ze
kunnen straks beter worden geholpen.

kans op een stage en in een later stadium betere
kansen op de arbeidsmarkt. De jongeren maken
hun cv zelf, de jongerenwerker controleert de
tekst en geeft gericht advies.
Wat de jongeren willen en wat hun sterke
kanten zijn, ontdekken ze in het traject Track
the talent. Ze bezoeken tien bedrijven, krijgen
rondleidingen en praten met medewerkers. Het
is een soort beroepskeuzetest, maar dan praktischer.
Als Hamid de jongeren niet zelf kan helpen,
verwijst hij ze door naar specialisten. Het hele
jongerenwerk is een samenwerkingsverband.
Stadsdeel Oost, politie, straatcoaches, Streetcornerwork, de jongerenwerker en andere betrokkenen komen regelmatig bij elkaar. De jongeren
zijn het meest gebaat bij een integrale aanpak.
Laagdrempeligheid staat voorop, anders worden de jongeren niet bereikt.

IJtopia

We komen aan bij IJtopia, het nieuwe tijdelijke
jeugdhonk aan het strand. IJtopia is beschikbaar gesteld door Stadsdeel Oost. De jongeren
hebben ideeën aangedragen voor de invulling.
In het fun-gedeelte staat een poolbiljart, een
tafelvoetbalspel en er wordt een levensecht
Playstation-voetbalspel gespeeld. De jongens
stellen Barcelona en Real Madrid voor. ‘Waarom
niet Ajax?’ vraag ik. ‘Die hebben Barcelona uitgeschakeld. Toen was Barcelona al door’, zegt

Vaak krijgen de hulpverleners
onverwacht talent in het oog

‘Barcelona’ zonder om te kijken. Hij is verdiept
in het spel.
In IJtopia ontmoet ik Alex, jongerenwerker bij
Streetcornerwork. Hij legt wat andere accenten
dan Hamid, omdat beide organisaties verschillende werkmethoden hanteren. Het belangrijkste is dat ze veel samenwerken, waardoor
ze weten wat er moet gebeuren. Dynamo en
Streetcornerwork overleggen veel met elkaar en
draaien de inloop in IJtopia samen.
Jongeren hebben in de ‘serieuze ruimte’
gesprekken met de hulpverleners, als die hen
willen bijsturen. Meestal vinden de gesprekken
plaats op initiatief van de jongeren. Het gaat dan
bijvoorbeeld over het vergroten van kansen op
werk of over problemen waarmee ze kampen.
Veel kunnen ze zelf oplossen, maar er wordt ook
regelmatig doorverwezen. Bijvoorbeeld naar
Jongeren Schuldhulpverlening, naar Club Info
voor juridisch advies of naar Post Oost. Het is
een uitgebreid netwerk.
Alex heeft veel jongeren onder zijn hoede die
bij de reclassering zitten. Door de initiatieven
die nu op IJburg worden ontplooid, moet dit
straks minder worden. Vaak krijgen de hulpver-

Maurinho

Wat vinden de jongeren eigenlijk zelf? Ik ga naar
het strand, waar een groep jongeren met elkaar
praat, en spreek de achttienjarige Maurinho
aan. Hij vindt IJburg een stuk leefbaarder geworden. Dat komt doordat er wat meer voorzieningen zijn. En door Hamid, die hem goed geholpen heeft met wat hij wil. Hij heeft hem onder
meer geholpen met stage. Los daarvan heeft
Maurinho met kinderen in de sporthal gevoetbald als begeleider van SK Training. Hij is samen
met wat andere buurtbewoners bezig van zijn
buurtje een Buurt van Geluk, bewoners met een
lach, te maken. ‘De buurtbewoners moeten zich
veilig voelen. Door wat we doen, kent iedereen
elkaar nu’, zegt Maurinho. Maar met scholen
is IJburg niet rijk bedeeld. ‘Ja, genoeg basis
scholen. Maar als je een andere richting op wilt
dan waarvoor het IJburgcollege opleidt, zoals
ik bij het ROC, moet je het eiland af.’ Terwijl we
praten, corrigeert hij twee gasten in een auto
die wat komen klieren en duidelijk niet op het
eiland wonen. Ik zie in Maurinho over een jaar
of vijf wel een nieuwe Hamid.

www.dynamojongeren.nl

ADVERTENTIE

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

Jongeren

Dynamo helpt de jongeren op allerlei manieren. Ze worden op straat aangesproken en krijgen het duwtje in de rug dat ze nodig hebben.
Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van
een cv. Met een goede cv hebben ze een grotere

leners onverwacht talent in het oog. Zo ontdekten ze dat een bezoeker van IJtopia al zes jaar
ontzettend leuke beats maakte. Ze gaan nu proberen of dat hij daarmee kan optreden.

MASSAGES (M/V)

Levantplein 68

KNSM-eiland

telefoon 020 - 41 975 41

www.gentleman.nl
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De Indische Buurt
2 wandelingen door 8 eeuwen geschiedenis
TEKST: SHARON PERLEE, JAVA BOOKSHOP

A

ls trotse bewoner en ondernemer in de
Indische Buurt ben ik erg verguld met
het wandelboekje De Indische Buurt,
2 wandelingen door 8 eeuwen geschiedenis,
dat onlangs is verschenen. De gids maakt de
geschiedenis van de wijk toegankelijk door middel van twee historische buurtwandelingen.
Tijdens de eerste wandeling is vooral het
natuurschoon en de rijke historie van de Indische Buurt te aanschouwen. De wandeling voert
onder meer langs de Herberg Zeeburg, het oudste gebouw in de wijk, in 1675 gebouwd op de
fundamenten van Fort Zeeburg. Het Flevopark
en alle bijzondere plekken die het mooie en
natuurlijke park te bieden heeft, komen gelukkig ook uitgebreid aan bod.
Bijzonder is het oude gemaal, gelegen op de
plek van de vroegere Oetewaler Molen, waarin
tegenwoordig een distilleerderij en proeflokaal
is gevestigd, ’t Nieuwe Diep.
Leuk voor de kinderen is Jeugdland aan de
rand van het Flevopark. Het bestaat al sinds
1949 en is ooit opgericht om de baldadige lokale
jeugd te entertainen. Er worden nog steeds hutten gebouwd en vuurtjes gestookt.
Op de Joodse begraafplaats in het Flevopark
liggen ongeveer 200.000 mensen begraven. De
begraafplaats bestaat al 300 jaar. Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats zet zich al jaren in
voor het opknappen van het terrein.
De tweede wandeling gaat in op de diverse
bevolkingssamenstelling van de Indische Buurt,
toen en nu. De Berlageblokken werden tussen
1911 en 1915 gebouwd door de Vereeniging tot
verbetering der Volkshuisvesting. Gelegen tussen de Javastraat en Balistraat waren de woningen destijds bedoeld voor grote gezinnen met
lage inkomens. Tegenwoordig wonen er veel
starters op de woonmarkt en studenten van het

conservatorium.
Waar nu de Albert Heijn in de Molukkenstraat zit, was vroeger Rechouwous gevestigd,
de synagoge van de Indische Buurt. In verband
met de presentatie van dit boekje is er onlangs
een gedenkbord onthuld ter herinnering aan de
synagoge.
Ook bijzonder is het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de Majellakerk, gelegen aan
het Ambonplein. Door de bouw van de Majellakerk brak er een concurrentiestrijd uit tussen
de verschillende zuilen. Wie beschikte er over
het meest bijzondere gebouw? Momenteel is het
Nederlands Philharmonisch Orkest gevestigd in
de koepelkerk.
Auteurs Huibert Teekens en Rogier Schravendeel beschrijven in dit boekje de veranderingen
die de buurt de afgelopen jaren heeft ondergaan. Renovatie, de bouw van nieuwe woonblokken en de komst van nieuwe ondernemers
zijn aan de orde van de dag. Verrassend genoeg
blijken sommige zaken juist karakteristiek te
zijn voor de Indische Buurt en zijn ze de afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. Zo is
het van oudsher een kinderrijke buurt met veel
scholen. Op het hoogtepunt in 1966 waren het
er 37 in totaal.
Het is ook altijd al een wijk geweest met veel
diversiteit. Vroeger vooral door de verzuiling,
vandaag de dag telt de buurt meer dan 100 nationaliteiten. In haar voorwoord schrijft stadsdeelwethouder Nevin Özütok: ‘Staat de buurt
vandaag bekend om haar actieve bewoners en
bewonersinitiatieven, ook vroeger was de bevolking al georganiseerd en actief. Zo zijn bijvoorbeeld het badhuis en de bibliotheek in de jaren
dertig van de vorige eeuw door een buurtvereniging op poten gezet.’
Teekens en Schravendeel hebben een heel vol-

D
ledig beeld van de buurt geschetst in betrekkelijk weinig pagina’s. De Indische Buurt, 2 wandelingen door 8 eeuwen geschiedenis, is een informatief, leuk geschreven en handzaam boekje
met veel historisch beeldmateriaal van de wijk.
Voor wie nog meer wil weten over de wijk is er
een historische website beschikbaar: www.indischebuurt.nl, waarop ook veel persoonlijke verhalen te vinden zijn van (oud-)bewoners. Veel
lees- en wandelplezier toegewenst! t

De Indische Buurt, 2 wandelingen door 8 eeuwen
geschiedenis
Huibert Teekens en Rogier Schravendeel
ISBN 97 8908 221 73 08
Buurtmuseum Indische Buurt, 2014
52 pagina’s
€ 4,95

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

KNSM-laan 303 | 020-419 30 23 | open van dinsdag t/m zondag | info@boekhandelvanpampus.nl
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leren over zaaien, groeien, onderhoud, oogsten en proeven. Het door leerlingen gerunde
restaurant van het IJburgcollege gaat kruiden
en groenten betrekken uit de moestuin van De
Schuur. Ook mensen met meervoudige beperkingen zijn welkom. Borghuis: ‘We gaan tuintafels maken waar je zo je rolstoel onder kunt
schuiven. In de tafels komen bakken voor aarde
en plantjes, zodat er ook op die manier in de
tuin kan worden gewerkt.’

e zon staat hoog aan de hemel, de lucht
is strakblauw. Een man en een vrouw
sjouwen met dakpanplaten. Een man
bestuurt een shovel, twee andere zijn druk in
de weer met boormachines. Een vrouw timmert
een paal in de grond. Het groepje vrijwilligers
gaat er hard tegenaan. ‘Op 22 juni vindt de feestelijke opening plaats’, vertelt Robert Borghuis,
voorzitter van de Stichting Boerderij op IJburg.
‘De schuur deed eerder dienst bij kinderboerderij De Dierenweide in Osdorp, wij hebben haar
gered van de sloop. Nu kunnen we tenminste
doen in plaats van afwachten, al is het gebruik
als gevolg van het bestemmingsplan van dit
kavel wel beperkt.’

‘We gaan tuintafels maken
waar je zo je rolstoel onder
kunt schuiven’

Pony’s

Kavel 70 waarop nu zo hard wordt gewerkt,
bevindt zich op het Rieteiland Oost, achter
de tennisbaan. ‘De functie van deze grond is
begrensd tot sport en spel’, zegt Borghuis. ‘We
mogen er dus geen geitjes, schapen, konijnen,
cavia’s en kippen houden. Maar wél paarden en
pony’s, omdat paardrijden een sport is. De Dierenbescherming zorgt voor de komst van vier
pony’s, verwaarloosde beestjes die bij ons op
krachten kunnen komen.’
Eén van de harde werkers houdt een bijzondere
creatie omhoog, een houten poort met borstels
aan de bovenkant en beide zijkanten. ‘Een wasstraat voor pony’s?’, oppert iemand. ‘Nee, joh,
dat is voor als ze jeuk hebben.’ Het blijft gissen.

Eerste stap

Verborgen-dieren-route

K
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Schuur voor
verbondenheid
en natuur

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO’S: ROBERT BORGHUIS & LIENEKE KOORNSTRA
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Het meest kinderrijke gebied
van Europa. En dan geen kinderboerderij. Dat kan natuurlijk niet. Het onderwerp kwam
voor het eerst ter sprake op
een bijeenkomst van IJburg
droomt, IJburg doet.
Dominee Rob Visser ging
ermee aan de slag. Twee
jaar later is de bouw van De
Schuur van IJburg een feit.

Openingstijden
ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur
wo.
13.00 - 19.00 uur
do.
09.00 - 17.00 uur
Behandeling volgens afspraak
tel. (020) 41 93 583
Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam

‘De locatie hier is ideaal’, aldus Borghuis. ‘Grenzend aan het Diemerpark en de Diemer Vijfhoek,
liggend aan het water. We maken er een plek van
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten met als
verbindende factor: bewust leven met elkaar, in
en met de natuur.’ Hij wijst naar de containers
van de club Kano op IJburg. ‘Samenwerken met
de kanoclub past bij de natuurbeleving. IJburg is
een land tussen kano en natuur. Op het land kun
je meedoen aan de verborgen-dieren-route. Die
loopt langs die grijze betondozen die onlangs
zijn beschilderd met dieren uit het Diemerpark.
Wij leveren de natuurcoach die niet alleen van
alles vertelt over de natuur maar ook bijvoor-

beeld over wat het betekent als je je hond laat
loslopen.’

Moestuin

De IJburgse kids en andere jonge bezoekertjes
staat nog veel meer leuks te wachten. Hutten
bouwen op het terrein van De Schuur. Touwtrekken. Boogschieten. Samen naar de sterren
kijken. Met de kinderopvangorganisatie Unikidz
worden programma’s ontwikkeld waarin kinderen een stuk moestuin beheren en al doende

Het streven is dat De Schuur ongesubsidieerd
blijft. ‘We hebben al enkele sponsors. Zonline,
een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt, en De
Rotary Club Amsterdam Blauw zijn de eerste. We
worden als een goed doel beschouwd. Daarom
kunnen fietsers die aan het project Ring-Ring
deelnemen, kilometers voor ons maken. En gaat
KPN op IJburg een consumentenactie voor ons
voeren’, vertelt Robert Borghuis enthousiast.
In de grijper van de shovel bungelt een onderdeel van de dakconstructie. ‘Het gaat sneller
dan gedacht. De hoogste tijd voor koffie. Oh, nu
ik het daarover heb… Er komt ook een villagepump.’ Met behulp van een iPhone wordt aan de
hand van een YouTube-filmpje al snel duidelijk
wat dat is. Aan de buitenkant lijkt de villagepump enigszins op een benzinepomp. De vulslang wordt in nabijgelegen water gelegd. Om
het apparaat in actie te krijgen, moet er handmatig worden gepompt. Via een geniaal systeem
met membranen wordt het grondwater gezuiverd tot drinkwater.
‘Vooralsnog zitten we hier twee jaar’, besluit
Borghuis terwijl hij in zijn koffie roert. ‘Hoe dan
ook, dit is de eerste stap in de realisatie van een
boerderij op IJburg. Die permanente plek komt
er zeker!’

www.boerderijopijburg.nl
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Hollands Glorie
voor Post Oost

Aan de beurt met
rioolproblemen

Corrie van Huisstede van atelier Haak-In haakt
kunstwerken en bijzondere gebruiksvoorwerpen van plastic tasjes. Ten eerste omdat het
leuk is, ten tweede omdat de plasticsoep in de
Stille Oceaan al groot genoeg is.
TEKST: LIDA GEERS

FOTO’S: HELLA DE GROOT EN CORRIE GROEN

N

a een langdurige renovatie en verbouwing werd in februari 2012 de Meevaart
in de Balistraat heropend. Mieke Maas
kreeg met haar atelier Koken en Kunst, haar zelfhulpgroepen en de groep Gouden Handen, weer
een eigen ruimte. Vanwege dit feit maakte Corrie van Huisstede een lamp, samen met de groep
Turkse vrouwen van Gouden Handen. De lamp
kreeg een prachtige plek in een van de ruimten
waar Mieke haar domicilie heeft.
Het was de bedoeling dat op de parterre van
de Meevaart ook een lamp zou komen, om deze
plek een extra Nederlands tintje te geven vanwege de lessen Nederlands die er gegeven worden. Daarvoor maakte dezelfde groep vrouwen
een lamp in Delfts Blauwe kleuren met de toepasselijke naam Hollands Glorie.
Het liep echter anders dan verwacht. De lamp
werd niet in de Meevaart opgehangen, maar in
de Openbare Bibliotheek op het Javaplein. Daar
ging een nieuw seizoen van start, gewijd aan de
Nederlandse taal. Mensen met een niet Nederlandse afkomst kunnen er terecht voor scholing
en bijscholing in het Nederlands.
De lamp pronkte daar een half jaar en werd
vervolgens de deur gewezen. Mieke en Corrie
moesten een nieuw onderkomen voor Hollands
Glorie zien te vinden.
Onlangs werd Post Oost geopend dat zich met
veel zaken, inclusief taal, bezighoudt. De lamp
werd met vreugde in ontvangst genomen en
kreeg een prachtig plekje in het gebouw van Post
Oost. Volgens Corrie staat Hollands Glorie zowel
voor de historie waar de Indische Buurt bol van
staat als voor de Nederlandse eigenheid, die een
beetje dreigt onder te sneeuwen door de vele
verschillende nationaliteiten die Nederland,
maar met name de Indische Buurt, herbergt.

Eén jaar sparen

Voordat Hollands Glorie gehaakt kon worden,
waren de maaksters wel een jaar bezig het
materiaal te verzamelen. Op Koninginnedag
werden kapjes van schemerlampjes gescoord,
gedurende het hele jaar werden witte en blauwe
plastic tasjes van Action, Gamma en de markt
verzameld. De vrouwen van de Gouden Handen
konden niet wachten om aan de nieuwe lamp te
beginnen. Eerst knipten zij de honderden tasjes
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in linten, die vervolgens aan elkaar geknoopt
werden. Daarna kon er gehaakt worden, alles in
wit en donkerblauw.
Voor Corrie was het een eye-opener dat de
vrouwen, die volgens eigen zeggen nauwelijks
Nederlands spraken, tijdens het haken loskwamen en hun hele levensverhaal vertelden: in het
Nederlands! Corrie: ‘Wat voor mij duidelijk werd
is: door afval kom je boven, ofwel: afval verbindt.
Voor mij is het steeds weer een wonder dat door
het verwerken van afval een enthousiasme ontstaat dat je niet verwacht. Turkse vrouwen vinden in principe afval vies en zijn zich nauwelijks
bewust van het plasticsoepprobleem. Het is dus
bijzonder te noemen als zij zich daaroverheen
kunnen zetten en met enthousiasme aan een
dergelijk project meewerken. Onze lamp heeft
nu een prachtige plaats en iedereen is er blij
mee.’

ADVERTENTIE

Minder tasjes

Corrie vertelt dat hoewel er inmiddels duizend
mensen zijn die plastic zakjes bij haar inleveren,
het aantal tasjes minder wordt. ‘En dat is goed
want we moeten er toch eens vanaf. Als je ziet
dat mensen rustig stapels gekochte tassen van
Albert Heijn of de Lidle bij me inleveren en vervolgens weer met een gekochte tas Albert Heijn
uitwandelen, dan weet je dat het voorlopig nog
niet is opgelost.’
Corrie droomt alweer over een nieuw project
en weet nog niet welke vrouwen ze daarvoor
gaat uitnodigen. Maar dat het weer iets bijzonders wordt, dat zal duidelijk zijn.

www.haakin.nl

Corrie van Huisstede geeft de vrouwen van
Gouden Handen instructies bij het haken van de
Delfts Blauwe lamp Hollands Glorie

Top als het allemaal goed loopt. Een
heel ander verhaal wordt het als het niet
loopt. Of overloopt. Zeker als het er erg
onsmakelijk uitziet en bovendien gigantisch stinkt. Dat is hoe dan ook het geval
als het om de riolering gaat. Zowel op
IJburg als op de Java-eilanden verstoort
een verstopte afvoer om de haverklap
het gezinsleven.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

H

enk Wijnberg van AKC Loodgieters weet er alles van. ‘Twee keer
per week komt er een nieuwe
aanmelding uit deze nieuwbouwwijken
binnen’, vertelt hij. Hij spreekt van een
uitzonderlijke situatie. In flatjes die vijftig
jaar geleden zijn gebouwd, hoeft hij nu
pas voor het eerst op te draven.

‘Eén van de problemen is dat de leidingen niet
op waterafschot zijn gelegd’, aldus Wijnberg. Dat
houdt in dat er geen helling is aangebracht, met
als gevolg dat het afvalwater niet kan doorstromen. Als het afschot te groot is gaat het water
er te snel doorheen en blijven vetten, etensresten en ontlasting achter. Is het afschot te klein
dan stroomt het afvalwater te langzaam weg en
hopen de afvalstoffen zich op. Om het laatste
gaat het in dit geval. De loodgieter schudt zijn
hoofd. ‘Bij cementen vloeren wordt de truc vaak
uitgehaald om de leiding horizontaal in plaats
van iets schuin te leggen. Dat scheelt enkele
centimeters dekvloer. Vermenigvuldig die centimeters met het aantal woningen dat een aannemer bouwt, dan weet je meteen dat de aannemer daar flink veel cement mee uitspaart. Maar
als de huizenbezitter na drie, vier jaar met de
problemen zit, is zo’n aannemer vaak al failliet
en is daar niets meer te halen.’

Vaatwasser

Een ander probleem is de verzakking van de leidingen. Wijnberg:
‘IJburg bestaat uit opgespoten zand.
De grond is daar nog steeds in beweging. Neem de Lisdoddestraat. De
straat is daar al verschillende keren
opgehoogd. De riolering onder het
huis ligt koud op het zand en zakt
steeds dieper weg. Ja, soms breekt de
boel. Ze hadden hem moeten onderheien of de rioolafvoer onder aan het
huis vastbeugelen zodat die altijd het
niveau van het huis houdt. En kruipruimtes moeten maken. Nu moeten
we die zelf creëren.’
Dan is er ook nog de lengte van
sommige afvoerleidingen. ‘Bij keukens die aan de achterkant van de
woning liggen zijn die soms wel dertig meter lang’, zegt Wijnberg. ‘Als ze
zonder afschot zijn aangelegd kun je

wachten op de problemen. Tegenwoordig
heeft zo ongeveer iedereen een vaatwasmachine. De mensen kieperen daar alles in,
zonder het vet eraf te halen. Echt, de smurrie die je daardoor aantreft in de leidingen is
nog erger dan poep uit de toiletafvoer.’

Aangeplempt zand

Een loodgieter die niet bij naam genoemd
wil worden, erkent de problemen volledig.
Volgens hem zijn ze te vroeg begonnen met
bouwen op IJburg. ‘Na een begrafenis moet
de grond van het graf al zo’n maand of drie
inklinken, kun je nagaan hoeveel tijd dat
aangeplempte zand nodig heeft. Onlangs
hebben we nog een klus gehad bij een pand
aan de IJburglaan. Doordat de grond bij de
gevel is gaan zakken, was de binnenriolering daar in zijn geheel van de buitenriolering afgescheurd. In sommige gebieden kan
er sprake zijn van vijftig centimeter verzakking in een tijdsbestek van slechts tien jaar.’
‘Bij onze meldkamer en klantenservice
zijn er geen klachten bekend. Dat wil niet
zeggen dat er geen klachten zijn’, reageert
Daniëlle van Gerven, strategisch adviseur
a.i. bij Waternet.

Vraagtekens

Uit navraag bij vijftien willekeurig gekozen
bewoners uit verschillende delen van de
Lisdoddelaan, blijkt dat zeven van hen de
loodgieter over de vloer hebben gehad. De
problemen varieerden van een natte keldervloer tot verstoppingen van toilet en keukenafvoer. Op twee adressen is de malheur
van recente datum, bij de overige varieert
het tussen twee en zeven jaar. ‘Het is echt
wel een ding’, aldus één van hen. ‘Verderop
wonen twee gezinnen die veel last hebben
gehad’, zegt een bewoner die zelf nooit door
rioolproblemen is getergd. Een ander vertelt
dat er in het roddelcircuit niets over bekend
is. ‘Zelfs op de Facebook-pagina van onze
straat is er nooit melding van gedaan’, voegt
ze eraan toe. ‘Bij mij is de boel ontstopt door
een afzetter’, is weer een ander overtuigd.
‘In de keuken liep de
afvoer niet goed door.
Voor anderhalf uur werk
heb ik 478 euro betaald.
Of dat reëel is? Ik heb zo
mijn vraagtekens. Of ik
over een jaar weer aan
de beurt ben?’ t
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Ricardo Huisman is geluids beelden kunstenaar. Het is
een misvatting hierbij alleen aan muziek en daaraan
gekoppelde beelden te denken. Ricardo maakt wel
gebruik van muziek, maar koppelt die aan alledaagse
geluiden die deel uitmaken van ons bestaan.
TEKST: LIDA GEERS

Workshops en trainingen bij Civic Amsterdam

Workshop Jezelfvertrouwen

Piekert u te veel? Heeft u last van stress? Of moeite in de communicatie met
officiële instanties? Het vertrouwen in jezelf vindt u terug bij de workshop
‘Jezelfvertrouwen’. Kom naar deze workshop en vind het vermogen om zelf
problemen te lijf te gaan. De workshop is gratis toegankelijk voor alle bewoners van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied.
Op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur in Flevopoort.

Aanmelden via www.civicamsterdam.nl
Meer informatie: Inge Goijaerts, tel. 020 - 665 80 01
of I.Goijaerts@civicamsterdam.nl

Versterk je netwerk

Weet u al wie uit uw eigen netwerk u kan helpen als dat nodig is? Deze workshop is bedoeld om u te helpen uw netwerk in kaart te brengen. Tijdens deze
groepsworkshop bekijkt u samen met andere deelnemers en twee maatschappelijk werkers van Civic Amsterdam hoe uw netwerk eruit ziet en op
wat voor manier u daar eventueel een beroep op kunt doen.
Na deze workshop heeft u beter inzicht in wie binnen uw eigen omgeving u
kunt benaderen met hulpvragen, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Elke donderdag van 14:00 tot 16:00 in Flevopoort.

Meer informatie: Wendy Geurts of Irith Sy, tel. 020 - 665 80 01
Aanmelden via www.civicamsterdam.nl of info@civicamsterdam

Woont u in de
Indische Buurt of het Oostelijk Havengebied?
Dan kunt u zich voor onderstaande cursussen
aanmelden via: www.civicamsterdam.nl,
info@civicamsterdam.nl
of tel. 020 - 665 80 01

Zorgverzekeringen

Waar moet u rekening mee houden bij het kiezen van een zorgverzekering? Wat is het verschil
tussen eigen risico en eigen bijdrage? En wat is handig om te
doen met eigen risico en eventueel aanvullende verzekeringen? Tijdens de workshop leert
u alles over uw zorgverzekering.

Energiebedrijven

Wilt u wel eens geld terug krijgen in plaats van moeten bijbetalen op de jaarrekening? Snapt
u het verschil niet tussen energieleverancier en netbeheerder
niet? Voor antwoord op bovenstaande vragen en meer kunt u
zich nu opgeven voor de energie
workshop.

Huren in Amsterdam-Oost, krijg alle kosten op een rijtje!

Bent u huurder in Amsterdam-Oost? Duurt de maand soms te lang en bent u
bang in de knel te komen met het betalen van uw vaste lasten? Zorg dan dat u
alles op een rijtje krijgt! Voor huurders van alle woningcorporaties in Amsterdam-Oost verzorgt Civic Amsterdam deze workshop. Meedoen is gratis.
Neem contact met ons op voor de datum van de eerstvolgende workshop.
Bij voldoende aanmeldingen plannen wij een nieuwe workshop in en ontvangt u van ons een uitnodiging. De workshop duurt één dagdeel en wordt
op werkdagen aangeboden.

Meer informatie of aanmelden: tel. 020 - 665 80 01.
U kunt zich ook aanmelden via www.civicamsterdam.nl

Woningnet / woningruil

Bent u op zoek naar een nieuwe
woning? Wilt u weten hoe u
woningnet het best gebruikt?
Meld u dan nu aan voor deze
workshop. In een kleine groep
krijgt u uitleg over hoe u
woningnet kunt gebruiken en
hoe woningruil in zijn werk
gaat!

Belastingworkshop

Maak belastingaangifte leuk!
Niemand doet graag de jaarlijkse aangifte van de belastingen, toch moet het gebeuren.
Om u meer wegwijs te maken
in het woud van de belastingen
kunt u nu deze workshop volgen.

Internetbankieren

Steeds meer zaken worden digitaal geregeld. Papieren bankafschriften zijn iets uit het verleden. In deze workshop leert u
hoe u internetbankieren kunt
gebruiken en hoe u uw digitale
bankafschriften moet lezen. Dit
alles om meer inzicht te krijgen
in uw financiën.

Toeslagen

Wilt u voorkomen dat u aan
het eind van het jaar geld moet
terug betalen? Weet u niet zeker
of u krijgt waar u recht op heeft?
Wilt u meer kennis van de verschillende toeslagen? Meldt u
zich dan nu aan voor deze workshop. In 2 uur tijd leert u alles
wat u nodig heeft om zelf uw
toeslagen bij de belastingdienst
aan te vragen en te wijzigen.

Sollicitatietraining

Zoekt u een nieuwe baan en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Meldt
u dan aan voor de sollicitatietraining via participatie adviseurs Post Oost.
De training bestaat uit 5 sessies en is gratis. De training vindt plaats in Post
Oost, op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. Wanneer de training is begonnen,
komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst voor het eerstvolgende startmoment.

Aanmelden via www.civicamsterdam.nl

Gedeelde smart is halve smart

Lotgenotengroep voor vrouwen met financiële problemen.
Elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in Flevopoort.

Aanmelden: Irith Sy
I.sy@civicamsterdam.nl of tel. 020 - 665 80 01

FOTO’S: LIDA GEERS, RICARDO HUISMAN

Basis van taal is herinnering aan geluid

‘M

ensen moeten geluid op een speelse
manier ervaren, op onderzoek gaan
en een nieuwe beleving ondergaan
met meerdere zintuigen,’ vindt Ricardo. Hij
maakt fantasierijke sculpturen en installaties
die een klanklandschap (sound scape) weergeven, dat gecomponeerd is met alledaagse geluiden. Ricardo vertelt dat het horen en ervaren van
geluid gekoppeld is aan meerdere zintuigen. Uit
onderzoek bleek dat baby’s de eerste geluiden
horen en voelen in de baarmoeder en daarna in
de huiselijke omgeving. Dit vormt de grondslag
van de taal van een kind. Ieder mens heeft dus
vanaf zijn eerste levensjaren in zijn herinnering
aan geluiden gekoppelde beelden opgeslagen.
Door een onverwacht geluid komt zo’n beeld
soms naar de oppervlakte. Ricardo: ‘In onze
westerse wereld zijn we meer visueel ingesteld.
We verdringen de geluiden die we wel horen,
maar niet meer bewust beleven.’ Veel mensen
weten nog wel dat muziek gekoppeld is aan een
bepaalde belevenis of herinnering, maar realiseren zich dat minder vaak bij alledaagse geluiden als voetstappen op de gang of het ploppen
van een aquariumpompje. Doordat Ricardo
verdrongen geluiden vastlegt, komen bepaalde
herinneringen of gevoelens weer boven.

Woollen Sound Pill

Iedere stad heeft verschillende geluidsomgevingen. De Canadese onderzoeker R. Murray Schafer bedacht hiervoor de term sound scape. Hij
ontwikkelde voor de verschillende geluidslandschappen een eigen taal. Het woord soundmark
betreft een geluid dat specifiek bij een bepaalde
omgeving hoort. Als voorbeeld noemt Ricardo
de Westertoren, die voor de directe omgeving
een speciaal geluid heeft. De geluiden van een
spoorwegovergang of van een jachthaven zijn
ook heel specifiek. De meeste mensen koppelen
een dergelijke sound mark direct aan een beeld
dat zij zich herinneren. Het bijzondere is dat als
je bij een spoorwegovergang woont, je dat geluid
na een bepaalde tijd niet eens meer hoort.
Dat de koppeling blijft bestaan, merkte Ricardo
toen hij de Woollen Sound Pill had ontwikkeld. Dit is een grote, aaibare pilvorm, waaruit
geluiden komen die je voelt als je er je handen
op legt. De geluiden vormen een soort rondreis
met herkenbare geluiden, veelal van vroeger.
Ricardo: ‘Bij bejaarde mensen die de Sound Pill
op schoot nemen, komen direct herinneringen
van vroeger naar boven. Iets als: ‘Oh ja, voorbijgaande trein... mijn opa was seinhuiswachter.’
Daar volgt dan een heel verhaal over. Of: ‘Als wij
naar mijn tante fietsten kwamen we altijd langs
een wei waar schapen in stonden.’
Huisman maakt een verscheidenheid aan sculpturen waarin geluid op diverse manieren is te

ervaren. Erg mooi zijn de Super Sonic Sound
Scape Shoes, de installatie van de Sound Bridge
en een soort wollen zeehond.
De vorm wordt vervaardigd van materiaal dat
het geluid akoestisch reflecteert. Daarna volgt
bekleding met tactiel, zacht materiaal. Vaak
gebruikt Ricardo wollen dekens om de vorm aaibaar te maken. Deze dekens worden her en der
verzameld en voor gebruik zorgvuldig gewassen.
Volgens Ricardo zijn er niet zo héél veel meer te
vinden, maar gelukkig heeft hij nog een stapeltje
op voorraad.

Vooral kinderen zijn enorm enthousiast als ze in aanraking komen met
een aaibare vorm die geluid voelbaar en hoorbaar maakt
Projecten voor scholen

Huisman werkt ook in opdracht. Voor De Smaak
van Laak, een driedaags muziekfestival in Laak,
Spoorwijk van Den Haag, maakte hij een soort
buizenpost. Deze Bouw Buis Basis produceerde
hoorbare en voelbare composities van geluiden uit de wijk, met stemmen van bewoners
sprekend over de geluiden in woning, straat en
stad. Door kunststofbuizen aan elkaar te koppelen konden geluiden verplaatst en veranderd
worden en verschillende luisterplekken worden
gecreëerd. Dat werd dan ook met veel enthousiasme gedaan door de bezoekers – met name
door de kinderen. Een ander project is Afree
Sounds. Met een speciale microfoon bracht
Ricardo de geluiden van de Afrikanermarkt van
Rotterdam in beeld. Als je dat hoorde kreeg je het
gevoel op de markt te lopen. Begeleidend waren
er een plattegrond en rode cirkels die aangaven
welk geluid bij welke plek hoorde.
Ricardo hing zijn beroep van fotograaf aan
de wilgen toen hij via het Centrum Elektronische Muziek en de Klankspeeltuin in aanraking
kwam met zowel het registreren van geluid als
het daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Zijn
ervaring is dat kinderen uit het bijzonder onderwijs, die bijvoorbeeld doof of blind zijn, enorm
enthousiast worden als ze in aanraking komen
met een aaibare vorm die geluid voelbaar en
hoorbaar maakt. Maar ook andere kinderen vinden het fantastisch om samen met Ricardo iets
met geluid te doen. Het maken van speciale projecten voor scholen is zijn grote wens.
En ja, wollen dekens die bij iemand thuis liggen en waarmee niets gedaan wordt, zijn altijd
welkom. Behalve als de mot erin zit. t

De site van Ricardo is nog niet helemáál af, maar er
valt al veel op te beleven: www.ricardohuisman.com

Ricardo Huisman met een van zijn draagbare ‘wollen geluids organen’

Bouw Buis Basis

Wollen zeegeluiden sculptuur
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Bij de botenhelling in de Ertshaven verblijft een futenpaar.
Ze hebben een slordig nest gebouwd. Dat is kenmerkend
voor futen. Het vrouwtje broedt al een paar weken op haar
eieren. Na vier weken zullen de jonge futen eruit kruipen.
FOTO: KEES HOOGEVEEN

INGEZONDEN

Verduurzamen en ramen lappen

Wassen van onbereikbare ramen

De huurcommissie bepaalt sinds jaar en dag in
haar servicekostenbeleid dat de verhuurder bij
onbereikbare ramen alleen de kosten voor het
bereikbaar maken daarvan (bijvoorbeeld de kosten voor de plaatsing van een hoogwerker) moet
dragen. Het arbeidsloon van de glazenwasser
komt vervolgens voor rekening van de huurder,
aldus de huurcommissie. Veel verhuurders bere-

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
Inloopspreekuur: woensdag 14 - 16.30 uur

ADVERTENTIE

VERF

SIKKENS

FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

ZONNESCHERMEN
ZONWERING

SLEUTELS

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

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
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KASTEN

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

S C H U I F WA N D E N

ADVERTENTIE

Ondanks het feit dat veel huurders willen besparen, is WSWonen Oost sceptisch over het halen
van de doelen uit het vorig jaar afgesloten Energieakkoord. In het Energieakkoord is afgesproken dat alle huurwoningen van de corporaties
in 2020 gemiddeld het energielabel B, en 80%
van de woningen van particuliere verhuurders
het label C moeten hebben. ‘De doelstellingen uit het Energieakkoord zijn in het huidige
tempo absoluut onrealistisch voor Amsterdam
Oost. Gelukkig mag een verhuurder een isolatieverzoek wettelijk gezien niet weigeren, anders
duurt het nog langer om de woningvoorraad te
verduurzamen’, aldus Jeroen Koster.

kenen bij onbereikbaar glas de kosten van het
arbeidsloon van de glazenwasser daarom door
aan hun huurders in de vorm van servicekosten.
Door uitspraken van de kantonrechters te
’s-Hertogenbosch en Maastricht is over deze
werkwijze echter discussie ontstaan. Beide kantonrechters oordeelden namelijk dat alle kosten
voor het wassen van onbereikbaar glas, dus ook
het arbeidsloon van de glazenwasser, voor rekening van de verhuurder moeten komen.
Woont u in een complex waarvan de ramen aan
de buitenkant niet bereikbaar zijn? En betaalt u
aan de verhuurder een (hoog) bedrag aan servicekosten voor het lappen van deze ramen?
Kom dan naar het Wijksteunpunt Wonen met
een overzicht van uw servicekosten. Wij zullen
kijken of we u kunnen helpen het misschien
teveel betaalde bedrag terug te vorderen. t

GEREEDSCHAPPEN

Voor huurders van corporaties is het eenvoudiger om de verhuurder te bewegen om de woning
te isoleren dan bij particuliere verhuurders. Een
van de eerste bewonersinitiatieven die het Wijksteunpunt Wonen ondersteunde, heeft succes
behaald. Het betreft een complex met tachtig
sociale huurwoningen aan de Tweede Oosterparkstraat van corporatie De Key. Dankzij de
medewerking van De Key worden komende
weken alle ramen met enkel glas vervangen door
isolerend dubbel glas. Bij particulieren verloopt
dit moeizamer. In Watergraafsmeer, één van de
slechtst geïsoleerde wijken van de stad, met veel
particuliere huurwoningen, is dat een groot probleem. ‘Wij zien steeds vaker dat huurders het
zat zijn om veel energiekosten te betalen voor
een slecht geïsoleerde huurwoning. In Watergraafsmeer alleen al zijn wij meer dan 500 slecht

Onrealistische doelstellingen

DEUREN

Particuliere verhuurders blijven achter

geïsoleerde particuliere huurwoningen op het
spoor’, aldus Jeroen Koster van WSWonen Oost.

MEUBELBESLAG

B

ij het Wijksteunpunt Wonen Oost melden
steeds meer huurders zich voor ondersteuning bij energiebesparing. In totaal
ondersteunt WSWonen Oost zo’n 300 huishoudens met energiebesparing. Alleen dit jaar zijn
al 130 isolatieverzoeken verzonden aan verhuurders. De ondersteuning bij energiebesparing voor huurders in Oost wordt gefinancierd
door Stadsdeel Oost. Meerdere bewonersgroepen uit grote complexen en tientallen individuele huurders worden ondersteund bij het aanvragen van dubbel glas, een zuinige cv-ketel of
zonnepanelen. Bij corporaties hebben huurders
sneller succes dan bij particuliere verhuurders.
Ondanks de huurdersinitiatieven verloopt de
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad traag. Dat vormt een bedreiging voor de
doelstelling uit het Energieakkoord.
Huurders in Nederland kunnen de verhuurder verzoeken de woningen te isoleren, mits zij
bereid zijn daar een redelijke huurverhoging
voor te accepteren. Verhuurders mogen wettelijk gezien zo’n aanbod niet zomaar weigeren.
Dubbel glas kan worden aangebracht tegen een
maandelijkse huurverhoging van tussen tien en
twintig euro. Het vervangen van een oude cvketel door een zuinige HR-ketel kan vaak al voor
een tientje. De huurverhogingen worden al snel
terugverdiend op de energierekening.

Irritant. Meer dan irritant. Je
ligt in bed, valt bijna in slaap
en dan ineens hoor je het
gezoem van een mug. Dat
vraagt actie. Met je grote
blote voeten op het koude zeil
om je slag te slaan met een
vliegenmepper, kussen, handdoek of de blote hand. Toch
is niet iedere mug een steekmug. Zeker niet op IJburg.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO: JAN BUIJS

D

ans- of vedermuggen heten ze vrolijk, die niet stekende muggen die de
komende maanden voor IJburgers weer
een ware plaag vormen omdat het er zo veel zijn.
Met honderden tegelijk bezetten ze straatlantaarns, gevels, ramen en hoeken tussen muur
en plafond. ‘De larven van deze muggensoorten leven in modderlagen en tussen onderwaterplanten’, vertelt Jan Buijs, GGD Amsterdam,
afdeling Dierplaagbeheersing. ‘Vissen en andere
insectenlarven zijn er dol op. Maar in het IJmeer
komen die te weinig voor. Als gevolg van de
afdamming met de Afsluitdijk is een dynamisch
getijdengebied met zout water veranderd in een
nog instabiel ecologisch systeem met stilstaand
zoet water. Daardoor is de soortenrijkdom in
het complete IJsselmeergebied nog altijd niet
in balans. Daar komt bij dat IJburg met al dat
opgespoten zand een maagdelijk eiland is. In de
beginfase levert dat een overdaad aan bepaalde
soorten op. In dit geval van muggen en spinnen.’

Delicatesse

‘Bij de inrichting van IJburg is geen rekening
gehouden met dit jaarlijks terugkerende feno-

Muggenoverlast:
jaarlijks terugkerend
fenomeen op IJburg
meen’, vult stadsecoloog Martin Melchers aan.
‘In de openbare ruimte zijn grote aantallen
platanen geplant, exoten die geen zangvogels
aantrekken. Maar gelukkig is er iets goeds te
melden. Tot genoegen van de koolmezen, pimpelmezen en mussen neemt het groen in de
tuinen toe. Deze vogels doen niets anders dan
muggen eten. En een spinnetje gaat er ook wel
in.’ Op de menukaart van vleermuizen komen
muggen eveneens voor. Per nacht worden per
individu een paar duizend muggen verorberd.
Ook de gierzwaluwen uit andere Amsterdamse
wijken foerageren massaal richting IJburg voor
deze delicatesse. Melchers raadt de IJburgers
aan om niet alleen voor onderkomens te zorgen
voor ‘zangvogels die je vrolijk wakker zingen’
maar om ook spinnen te koesteren. ‘Wolfspinnen en kruisspinnen houden een muggenplaag
in toom’, aldus de stadsecoloog.

Genieperds

Dansmuggen zijn geen probleem van deze tijd.
Jan Buijs verwijst naar een anekdote uit 1928
waarin dichte zwermen van deze plaagdieren
werden aangezien voor rookwolken. ‘Ogenschijnlijk wordt de overlast hinderlijker doordat
de populariteit van het wonen en recreëren aan
en op het water toeneemt’, aldus Buijs. ‘Gewoon
een horretje plaatsen’, raadt Melchers aan.
Later in het seizoen komen de steekmuggen oprukken. Melchers: ‘Die genieperds ontwikkelen zich op windstille plekken die rond
huis volop zijn te vinden. Denk aan verstopte
dakgoten, natte kruipruimtes onder het huis,
regentonnen, bloempotten, gieters en emmertjes waar water in staat. Daar kun je zelf dus
makkelijk iets aan doen.’ Buijs attendeert erop
dat bij het ontbreken van natuurlijke vijanden
in het larve- en popstadium het aantal steekmuglarven explosief kan toenemen. Aantallen
van 50.000 larven per m2 zijn daarbij geen zeld-

zaamheid. Goed voor een reuzenplaag.
Het zijn de vrouwtjes die bijten. Nee, niet steken, dat doen bijen en wespen. Die insecten
hebben angels terwijl muggen een zuigvormige
mond hebben, een zuigsnuit. Niet alleen mensen, ook dieren en vogels zijn de pineut. ‘De
vrouwtjes van de steekmug hebben het bloed
nodig voor de rijping van de eitjes’, zegt Buijs.
‘Zij kunnen meerdere malen bijten en dat gedurende enkele weken.’ Omdat muggen bovenal
ziekteverspreiders zijn, dient de vraag zich aan
of het niet beter is ze volledig uit te roeien. Buijs:
‘Muggen zijn een belangrijk onderdeel van de
voedselketen. Uitroeiing betekent ook het einde
voor vissen, vogels en amfibieën.’

Tweelingzusje

Wie denkt dat muggen alleen maar voorkomen
als de kou uit de lucht is, vergist zich. Afgelopen
winter hebben grote aantallen mensen op Muggenradar.nl overlast van steekmuggen gemeld.
Niet alleen deze meldingen zijn geanalyseerd,
ook duizenden opgestuurde platgeslagen muggen. Buijs: ‘Er is een tweelingzusje van de huissteekmug, de molestusvariant. Tot voor kort
was dit insect alleen nog maar bekend van de
Amsterdamse metro. De beide muggensoorten
lijken dermate op elkaar dat het verschil alleen
kan worden aangetoond op basis van DNAonderzoek.’ De zomer- en de wintersoort zijn in
staat met elkaar te paren waardoor er ook hybridesoorten rondvliegen. Het gevaar hiervan is
dat zij een brug kunnen vormen tussen soorten
die enkel vogels bijten en soorten die ook zoogdieren bijten. Dit kan uiteindelijk tot ziekte bij
mensen leiden in geval het West-Nilevirus zich
bij vogels ontwikkelt. ‘Voorlopig zitten al die
enge ziektes hier niet’, aldus Jan Buijs. ‘Ook de
malariamuggen die van nature in onze regionen
voorkomen, dragen de malariaparasiet niet bij
zich.’ t
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Bij Studio 52nd schrijven kinderen uit de Indische Buurt
hun eigen toneelstukken, die professionele acteurs in het
theater opvoeren. ‘Vol Gas’ gaat de voorstelling er tegenaan
met spannende momenten die de kinderen bedachten.
TEKST: BERBER RIP

FOTO’S: FLEUR VOS

Talent
komt altijd boven
‘V
oor de kinderen is het hier vaak de
eerste kennismaking met toneel. Hier
ervaren ze hoe magisch hun woorden
zijn, dat hun woord bepaalt hoe de voorstelling
eruit komt te zien en dat je met woorden een
werkelijkheid kunt creëren’. Aan het woord is
Bas Zwiers, zakelijk leider van Studio 52nd. De
organisatie is gevestigd in één van de kantoren
in de NedPhO-Koepel aan de Batjanstraat. Op
de achtergrond stijgen de klanken op van de
muziekstukken van het Nederlands Philharmonisch Orkest, dat die middag repeteert in de
koepelkerk.

Talenten

‘Ons programma richt zich op kinderen die een
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De
kinderen krijgen elk een buddy, een vrijwilliger
die de kinderen ophaalt van school en naar de
lessen brengt. Met hem of haar kunnen de kinderen kletsen over van alles en nog wat. Spelenderwijs doen ze zelfvertrouwen op en ontwikkelen ze hun talenten’, vertelt Bas. ‘Er is van te
voren geen selectie op talent. Omdat we weten
dat elk kind talenten heeft. En omdat we weten
dat met onze methodiek dat talent altijd naar
boven komt. Dat betekent niet dat elk kind dat
hier klaar is bij Toneelgroep Amsterdam aan
de slag kan. Maar ze hebben wel allemaal iets
unieks ontdekt waar ze heel goed in zijn. Dat
kunnen ze meenemen om vol overtuiging dierenarts te worden, of bankdirecteur, of putjesschepper.’

Spannend

Jaarlijks worden in verschillende steden bij Studio 52nd zo’n zeven à acht producties gemaakt
door beginnende en gevorderde groepen. In
Amsterdam Oost starten elk jaar drie nieuwe
groepen. In tien wekelijkse lessen leren de kinderen aan de hand van theateroefeningen en
theorie hoe ze een toneelstuk kunnen schrijven.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de schrijfdidactiek ‘Playmaking’, afkomstig uit New York.
Bas: ‘Als we tegen de kinderen zouden zeggen:
“Schrijf een toneelstuk”, is dat heel groot. Dus
leren we ze in kleine stapjes een verhaal te
schrijven. Een personage verzinnen is één van
die stapjes.’ De kinderen maken ook kennis met
de ‘magische basisingrediënten’ van een goed
verhaal: het doel van personages, een spelend
conflict, hun acties en de verandering die zij
doormaken.
Adiza doet mee aan het Playmaking Project en
weet inmiddels precies hoe dat werkt, een goed
toneelstuk bedenken. ‘Hoe groter het probleem,
t
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Stapje voor stapje leren de kinderen
hoe ze een toneelstuk kunnen schrijven.

hoe spannender het verhaal’, zegt ze. ‘Het is niet
spannend of Spiderman rode of blauwe sokken uitkiest als hij klaar is met douchen. Wat
wél spannend is? Spiderman is aan het vechten
tegen zijn supervijand en dan breekt de brug
waar niet alleen zijn vriendin aan hangt maar
ook een bus vol Studio 52nd-kinderen. Wie gaat
hij redden? Dát wordt spannend!’

Diepgang

‘We moedigen de kinderen aan hun eigen
ideeën, gedachten en gevoelens in hun verhaal te stoppen, zonder dat het autobiografisch
wordt’, aldus Bas. ‘We zeggen tegen hen: “Pak
iets waarin je je kunt inleven, omdat je dat zelf
gevoeld hebt. Koppel dat aan een fictief personage en dik het aan, maak het groot: dat is theater!” Deze methode helpt het kind om ergens te
starten. Daarbij ontstaat er voor het publiek een
toneelstuk met diepgang, met meer emoties en
meer grappen. Je voelt gewoon dat er iets eigens
in zit. Dat is waar het kunst wordt.’
Personages krijgen vaak gestalte in dieren en
dingen. Bas: ‘Dat geeft meer vrijheid. Een levend
snowboard kan je laten vliegen terwijl een
schooljongen dat niet kan. Bovendien voorkomt
het dat gedacht wordt dat het over het kind zelf
gaat of over een buurvrouw.’

De jonge theatermakers met hun buddy’s
heel diep nadenken. Ik had mijn fantasie en
toen heb ik gewoon een goed stuk gemaakt’,
aldus Nosa. Ook Adiza vond het in het begin wel
moeilijk: ‘Ik dacht van tevoren: ik kan het niet.
En toen opeens bedacht ik, ja, dit, en dan dat,
en dan dat, en dan is er opeens hop een toneelstuk. Alles wat je hebt geleerd, neem je mee in
je stukje.’

Een groot moment

Als de toneelstukken geschreven zijn, begint
het productieproces. De acteurs en regisseurs
gaan repeteren voor de voorstelling en de kostuumontwerper buigt zich over de pakken en de
accessoires. De decorbouwer verwerkt de locaties die in de stukken voorkomen in animaties
die in de zaal geprojecteerd worden. De kinderen kunnen een repetitie van hun toneelstuk
bezoeken. Zo zien ze de voorbereidingen met
eigen ogen en is het mogelijk nog enige tips te
geven voor de uitvoering. Spannend is het wel,

‘Dik het aan, maak het groot: dat is theater!’
Na tien lessen gaan de kinderen met hun buddy’s en theaterdocenten een weekendje weg
naar een boerderij in Noord-Holland. ‘Dat is het
hoogtepunt van hun schrijverschap’, aldus Bas.
‘De kinderen gaan dan écht aan het werk. Ze
krijgen een thema, dit keer Vol Gas geheten, en
gaan in twee dagen hun eigen toneelstuk schrijven.’

Ja, dit!

‘Het was heel gezellig, en het was ook superleuk
om de buddy’s beter te leren kennen’, vertelt
Nosa enthousiast over het laatste weekend. ‘Het
leukste vond ik als we gingen spelen. Maar we
deden niet al te veel spelletjes want we moesten
ons toneelstuk wel afkrijgen.’
In de natuurrijke omgeving doen de kinderen
ideeën op. Nosa: ‘Ik zag een wesp en toen zei ik:
“Oh wacht, ik denk dat we een wesp als personage kunnen doen”, en toen vroeg mijn buddy:
“Hoe heet de wesp?” en toen zei ik: “Wesper”.
Of de kinderen het lastig vinden om in twee
dagen een toneelstuk te schrijven? ‘Eerst was
het best wel moeilijk, maar toen ging ik diep,

vinden Nosa en Adiza. ‘Ik ben benieuwd hoe de
pakken er straks uitzien, en hoe de acteurs het
gaan doen’, zegt Nosa. ‘Ik hoop dat ze goed oefenen’, vult Adiza aan.
‘Voor de kinderen is de voorstelling een groot
moment’, vertelt Bas. ‘Na drie maanden voorbereiden zitten ze opeens in een theaterzaal, met
180 mensen, waarvan ze er twintig kennen. Niet
alleen van hun opa’s en oma’s, maar van al die
mensen krijgen ze een groot applaus voor iets
wat zij helemaal zelf hebben bedacht en waarvan ze eerst dachten dat ze het niet konden.
Daar groeien ze van.’
Woensdag 18 juni 2014 is het zover, dan worden de toneelstukken van de groep van Adiza
en Nosa opgevoerd in De Kleine Zaal van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het verhaal
van Nosa gaat over de spannende strijd tussen
Rob de Alien en zijn aartsvijand Wesper. Adiza’s
toneelstuk gaat over het dorpsmeisje Kitty dat in
de grote stad gaat studeren, wat moeilijker uitpakt dan gedacht.

www.studio52nd.nl
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stenaar verandert van boos en nors in vriendelijk en bijna lief. En dat hij zijn zusje wel heel
aandachtig bekijkt.
‘Luister wichtje’, zegt Rembrandt. ‘Ik wil je tekenen. Nee, ik wil je schilderen. Ga mee naar mijn
atelier. Buiten verdroogt mijn verf immers. Ach,
meidje, zoveel frisheid, zoveel natuurlijkheid,
zoveel schoonheid!’ ‘Mijn zus is nog niet eens
dertien, heer’, gromt Joris. Rembrandt knikt spijtig, pakt een tekenstift en maakt op een leeg blad
snelle schetsjes, terwijl hij aandachtig, bijna liefdevol, naar Lieveke kijkt. Die lijkt op haar beurt
wel betoverd door deze vreemde heer. Gelukkig
komen vader en moeder pas vanavond weer
thuis, denkt Joris. Dan is deze vreemde kunstenaar allang verdwenen.

Ga mee, ik wil je schilderen!
TEKST: IDZARD VAN MANEN

L

ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

ieveke kijkt geschrokken op. Met een klap
slaat de onbekende man de deur van hun
café achter zich dicht. Lieveke staat op
het punt er iets van te zeggen, als ze in de gaten
krijgt hoe vervaarlijk hij eruit ziet. Wild krullend
haar boven een nijdig gezicht, een oud jak met
halflange broek, slordige kousen en onder zijn
arm een bundel schetspapier en tekenpotloden.
Hijgend roept hij: ‘Het is weer niks. Geen licht op
de golven! Vooruit, een goed potje bier, wichtje!’
Aarzelend kijkt Lieveke hem aan. Ineens weet
ze het. Dit is die vreemde kunstenaar die altijd
vanuit Amsterdam over de Sint Anthonisdijk
naar hun dorpje Houtewaal komt lopen. Volgens
moeder woont hij in een groot huis aan de Sint
Anthoniesbreestraat, aan de rand van de stad.
‘Waar doet hij het van?’, vroeg ze eens aan vader.
‘Zo’n huis en dat voor iemand die met klodderijtjes de kost verdient. En niet eens een echte
Amsterdammer, maar uit Leiden aan komen
waaien, op zoek naar het geld van de grote stad!’
‘En op zoek naar mooie, losse, Amsterdamse
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meiden!’, glimlachte vader er achteraan. ‘Hou je
ogen in je zak en je ruwe mond dicht! Onze jeugd
zit erbij…’, siste moeder toen. Joris en Lieveke
hadden elkaar aangekeken. Wat een bijzondere
kunstenaar moest dat zijn, die Rembrandt van
Rijn...
Joris tapt bier en Lieveke brengt het naar zijn
tafeltje. ‘Houtewaal!’, roept ze verbaasd uit. ‘Gij
hebt ons dorp getekend, maar dan van verre…’
Bovenop de stapel tekeningen ligt er één van
een boerenschuurtje met op de achtergrond
haar eigen dorp. ‘Ik zie onze herberg! Joris kom
kijken!’ Lieveke tilt de bundel schetspapier op
en zet de pul bier neer. Terwijl ze de tekeningen
teruglegt, bladert ze er brutaalweg doorheen.
Joris kijkt over haar schouder mee. ‘Dat is de
hooiberg van de boerderij van Hooy,’ wijst hij.
‘Dat is verderop, om de bocht, waar onze dijk
Diemerzeedijk heet. En deze tekening is meer
richting stad, vlakbij bij de Sint Anthonispoort.
Die molen herken ik.’
Joris merkt opeens dat het gezicht van de kun-

Zoekmachine steun in strijd tegen
inbreuken op auteursrecht
TEKST: MEINDERT VAN DIJK

I

Hoe was het echt?

Het begin van de
vroegere Sint-Anthonisdijk heet nu Zeedijk. Na de Nieuwmarkt gaat
hij verder als Sint Anthoniesbreestraat en Jodenbreestraat. In Oost heet hij Zeeburgerdijk. Verderop, om de bocht, verandert zijn naam in Diemerzeedijk. Tegenwoordig loopt het AmsterdamRijnkanaal er dwars doorheen. In de Gouden
Eeuw, de tijd van onze beroemdste schilder, Rembrandt van Rijn, lag waar nu de Borneostraat
en de Zeeburgerdijk elkaar kruisen, het dorpje
Houtewaal. Rembrandt woonde in het statige
huis aan de Sint Anthoniesbreestraat dat nu nog
Het Rembrandhuis is. Ga eens kijken in zijn atelier. Rembrandt zwierf vaak door Amsterdam en
het omliggende platteland om te schetsen. Thuis
gekomen werkte hij dat uit in etsen of schilderijen. Er bestonden nog geen tubes. Verf maakte
je zelf aan, waarna je die hooguit eventjes kon
bewaren in een varkensblaas.
Rembrandts werk hangt in het Rijksmuseum
en in talloze musea en particuliere huizen over
de hele wereld. Kijk op internet bij Rijksmuseum,
klik dan op Collecties en typ Rembrandt in. Maar
fiets vooral eens naar het Rijksmuseum voor het
echte werk van de schilder met zijn woeste krullen. t
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atuurlijk weet je dat je niet zomaar foto’s van Internet mag downloaden. Maar anderhalf jaar geleden glipte er toch één onze krant
binnen. Bij de puzzel stond een foto van de ondergaande zon
boven de Waddenzee. We hadden daarvoor geen toestemming aan de
fotograaf gevraagd, zijn naam niet vermeld en hadden er ook niet voor
betaald.
En toen ontvingen we een e-mail van de fotograaf. Uit Sexbierum in
Friesland. Maar het had ook uit Blytheville in Mississippi of Goshogawara
in Japan kunnen zijn. Voor het wereldwijde web maakt dat niets uit.
In zijn e-mail schreef Meindert van Dijk te overwegen ons aansprakelijk
te stellen voor het onrechtmatig gebruik van zijn foto. Met het publiceren
ervan in zowel de gedrukte IJopener als de digitale versie op onze website hadden we inbreuk gemaakt op zijn auteursrechten. De bijbehorende
kosten – de prijs voor de foto en een schadevergoeding – gingen ver boven
ons budget.
Gelukkig ging Meindert in op ons voorstel: een pagina in de IJopener
met een selectie van zijn foto’s. Het is een waarschuwing voor iedereen
die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Internet is nu eenmaal niet de
plaats om iets onopgemerkt te doen!
En terwijl we ons anders zo strikt houden aan ons verspreidingsgebied
Zeeburg, hebben we zo opeens een Friese pagina in deze IJopener!

Moslima Fadwa Kartoubi kreeg in 2009 de primeur van de eerste
en enige hoofddoek met de Friese vlag als motief.

Bloembollenveld op de Friese klei bij Pietersbierum (nabij Harlingen).

n een tijd waarin het voor professionele fotografen steeds
moeilijker wordt om het hoofd
boven water te houden, schiet
zoekmachine Google Afbeeldingen
hen te hulp.
Tot voor kort kwam ik als fotograaf
slechts sporadisch en bij toeval een
door mij gemaakte foto tegen op
een website van een bedrijf, een
(overheids)organisatie of een blog,
zonder dat ik toestemming had
gegeven voor het gebruik van deze
foto op die site. Dankzij Google
Afbeeldingen vind ik nu zeer regelmatig mijn foto’s, die in strijd met
het Auteursrecht zijn gepubliceerd.
Vaak blijken deze foto’s te zijn
gekopieerd van een website van een
ondernemer of organisatie aan wie
ik de foto had geleverd voor gebruik
op hun website. Daarbij moet bij
rechtmatige publicaties standaard
mijn naam als fotograaf bij de foto
worden vermeld. Publicatie zonder
mijn naamsvermelding is overigens
ook mogelijk, maar dan tegen een
toeslag van 100% op de licentievergoeding.
Naamsvermelding is voor fotografen erg belangrijk. Het vormt
immers hun visitekaartje. Daarnaast biedt de naamsvermelding
andere belangstellenden de mogelijkheid de fotograaf te benaderen
om ook toestemming te vragen
voor het gebruik van de foto.

Nu gebeurt het nog al te vaak dat
men voor een mooie foto op de
website even op Google rondzoekt
en de gewenste foto simpelweg
kopieert en op de eigen website
plakt. Vaak onder het mom: alles op
internet is toch gratis?
Nog te weinig mensen lijken te
beseffen dat op vrijwel elke foto
op internet auteursrechten rusten.
Meestal is de fotograaf de auteursrechthebbende, soms heeft hij het
auteursrecht in de vorm van een
licentie geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een ander. Wettelijk
is vastgelegd dat in alle gevallen de
naam van de fotograaf bij de foto
moet worden vermeld. Dit is een
zogenaamd persoonlijkheidsrecht
van de fotograaf, dat hij niet kán
overdragen. Hij kan hooguit afstand
doen van het recht op naamsvermelding.
Nu fotografen steeds beter in
staat zijn om illegaal gepubliceerde
foto’s op internet te vinden moeten
bedrijven, (overheids)organisaties
en zelfstandige ondernemers steeds
meer beducht zijn voor – vaak hoge
– schadeclaims van fotografen wanneer men van internet geplukte
foto’s op de eigen site heeft gezet.
Aan de andere kant biedt het de
beroepsfotografen een interessante mogelijkheid om de hen
toekomende vergoedingen voor
het onrechtmatig gebruik van hun
foto’s op internet te incasseren.

www.meindertvandijkfotografie.nl
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INGEZONDEN

Het is onvermijdelijk: om ons
varende thuis goed, fijn en
mooi te houden moet het eens
in de vijf jaar van zijn plek,
uit zijn habitat. Dan varen we
ermee naar de scheepswerf,
waar het wordt drooggelegd,
gereinigd, geïnspecteerd en
geschilderd. We zijn dan tegelijk thuis en op visite.

ADVERTENTIE

Veilig wonen
in de Witte Kaap
TEKST: NIENKE WESSEL, MENTRUM

W

agens van politie en brandweer
staan geparkeerd bij De Witte Kaap,
een appartementencomplex op
IJburg. Niet omdat er sprake is van brand of een
inbraak. ‘We zijn juist uitgenodigd om dat te
voorkomen. We geven hier voorlichting over veiligheid in en om het huis’, vertelt Jeroen Bollemeijer van brandweer Amsterdam-Amstelland.
In het atrium van De Witte Kaap luisteren op
die zonnige voorjaarsmiddag ruim vijftig buurtbewoners naar de tips van brandweer en politie.
Onder de aanwezigen zijn ook senioren en cliënten van stichting Philadelphia uit een naburig woonblok. De bijeenkomst is een initiatief
van het Stadsdeel Oost, De Alliantie, Cordaan
en Mentrum, in samenwerking met politie en
brandweer.
De Witte Kaap kent veel verschillende bewoners: kopers, huurders in de sociale sector en
huurders die begeleid worden door Mentrum
of Cordaan. Voor deze laatste groepen is er
op de begane grond een steunpunt dat 16 uur
per dag bereikbaar is. ‘In het begin was er veel
onrust door de combinatie van die verschillende
groepen bewoners hier’, vertelt Loraine Stok,
bestuurslid van de Vereniging van Eigenaars.
‘Maar we hebben gemerkt dat de Alliantie,
Mentrum en Cordaan serieus wat willen doen
aan overlast en de gevoelens van onveiligheid.
Daarom organiseren ze nu ook samen met het
stadsdeel deze voorlichtingsbijeenkomst.’

Samen verantwoordelijk

Contact tussen de verschillende bewonersgroepen is er niet alleen tijdens de jaarlijkse burenmiddag. ‘We voelen ons samen verantwoordelijk
voor een goed woonklimaat. We willen voorkomen dat mensen klachten bij het stadsdeel neerleggen omdat niemand zich verantwoordelijk
voelt’, vertelt hoofd bedrijfsvoering Ronald Cassee van Mentrum. ‘Klachten gaan bijvoorbeeld
over bewoners die met koffiebekers of sigaretten naar binnen komen en vlekken maken in
de centrale hal of in de lift. Of over mensen die
ongewenste bezoekers met zich laten meelopen
door de beveiligde entree. Ook waren er klachten
over het stallen van fietsen in de gangen van de
berging.’ Die wensen, klachten en vragen worden nu besproken in een klankbordgroep waarvan de leden samen zoeken naar een oplossing.
Het overleg heeft al tot veel aanpassingen geleid.
De centrale entree is afgesloten en voorzien van
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Vergaderruimte nodig?!

TEKST EN FOTO’S: NATANJA DEN BOEFT

camerabewaking. Huurster Ans Ludenhof voelt
zich er veiliger door: ‘Mensen die hier niets te
zoeken hebben komen nu minder snel binnen.
Onze hal is nu geen ontmoetingsplek meer voor
buitenstaanders.’

Niet zonder slag of stoot

In de begintijd van De Witte Kaap liep het contact tussen de verschillende bewonersgroepen
nogal moeizaam. Sommige bewoners voelden
zich overvallen door de komst van cliënten
van Mentrum en Cordaan in de appartementen. De woningbouwvereniging had hen daarover onvoldoende geïnformeerd. De sfeer is nu
aanzienlijk verbeterd. Onlangs gaf één van de
bewoners aan dat ‘nu pas naar voren komt hoe
het in het begin is bedoeld, dat bewoners zich
veilig voelen en geen klachten hebben’. Voor
Sarah de Vreugd van woningbouwvereniging De
Alliantie is dat de mooiste winst die je kan boeken. ‘Dat was vorig jaar niet voor alle bewoners
het geval, maar door intensieve gesprekken met
bewoners en het uitzetten van diverse acties
hebben we dit samen kunnen oplossen.’

Tevreden huurders

Een van de leden van de klankbordgroep is huurder Ton Holleman. De burenmiddag leverde
hem al wat tips op die hij bij het komende overleg gaat inbrengen. ‘De brandweer vertelde dat
brandpreventie ook een taak is voor bewoners
zelf. We kunnen bijvoorbeeld zelf besluiten om
brandblussers aan te brengen op de galerijen
hier binnen. En wijkagente Joy’s Buth adviseerde om kierstandhouders op de huisdeuren
te bevestigen zodat mensen niet direct kunnen
binnenlopen als je de deur opent.’
Ans Ludenhof is blij met de goede onderlinge
contacten. ‘We willen hier allemaal fijn en veilig kunnen wonen, dat geldt ook voor de bewoners die daarbij hulp nodig hebben. Ik vind het
normaal om bij te springen als dat kan. Laatst
heb ik iemand van Cordaan meegenomen naar
de opticiën. Hij had een nieuwe bril maar bleef
slecht zien. Bleek bij nader onderzoek dat hij
staar had. Na een operatie kan hij weer goed
zien. Mooi toch?’
‘Er zijn het afgelopen jaar nauwelijks meldingen van overlast bij ons binnengekomen’,
vertelt Anita Hohensteijn van Stadsdeel Oost.
‘De samenwerking met de betrokken partijen
loopt uitstekend. We denken er nu over om
deze burenmiddagen uit te breiden naar andere
wooncomplexen in het stadsdeel.’
De Witte Kaap heeft in elk geval al besloten om
er een jaarlijkse traditie van te maken. t

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

Gezocht: Recreatie volleyballers
Wil je 1x per week ’s avonds volleyballen in een
ongedwongen sfeer? Niet meer dan 2 uurtjes
per avond ergens in Oost? Vrije warming-up,
gezamenlijk inspelen en dan losgaan?
Heb je de intentie om regelmatig te komen?
Vind je het leuk om af te sluiten met een spetterend partijtje?
Sluit je dan aan bij
Volleybal Vereniging Oost i.o. !

Voor meer informatie mail: luusp@xs4all.nl
INGEZONDEN

Rommelmarkt in Eltheto
Op 5 juli, 26 juli en 30 augustus is er weer
rommelmarkt! Hartelijk welkom van 12 tot 15
uur in de Eltheto, Javastraat 118.
Maandelijks hebben we nieuw aanbod: boeken, platen, huisraad, speelgoed, enz.
U kunt ook gezellig koffie met gebak nemen,
of een pannenkoek of een kop soep. Het aangrenzende eetlokaal LT is speciaal open!

www.facebook.com/elthetorommelmarkt

D

Uit en toch thuis

eze keer is het wegvaren met onze Spits
(40 x 5 m) een grotere klus dan anders.
Weinig gevaren de laatste jaren en dus:
hoe zat het ook alweer met de watertanks en
gasnippels? Een onverwachte tegenvaller is de
motor, een GM 165 pk die tijdens de Tweede
Wereldoorlog dienst deed in een Amerikaanse
tank. Heeft altijd gelopen als een tierelier, maar
als we hem een week voor vertrek proefdraaien,
doet hij weinig meer dan pruttelpruttel. Monteur erbij. Die is heel enthousiast over onze
motor. Blijkbaar zijn er nog maar een paar draaiende van over in Nederland. Afijn, een roestend
pijpje heeft water in de dieseltank gelaten. Met
veel geduld aftappen en de motor loopt weer als
een zonnetje.

komen. ‘s Avonds is het heel stil. Geen werklui,
geen tv, geen computer. Heerlijk.
De tweede dag is altijd het spannendst, bikdag. Met een pneumatische spijkerhamer wordt
het losse roest rond de waterlijn weggeslagen.
Nodig, want verf over roest is natuurlijk zinloos.
Het bikgeluid is oorverdovend. Aan beide kanten van het schip wordt tegelijkertijd gewerkt en
we liggen in een stalen bak, dus ga maar na wat
een klereherrie.
Ook komt de inspecteur om de huid door te
meten. Hebben we veel dikte verloren? Zijn er
gaten? Losgeraakte klinknagels? Gelukkig goed
nieuws. De dikte is prima en er zijn slechts twee
kleine gaatjes. We willen best de champagne

nu al ontkurken. In plaats daarvan vallen we ’s
avonds al vroeg uitgeput in slaap.
Er volgen dagen van schilderen. Primer, topcoat, menie, grondverf, aflak. Elke plek zijn eigen
spul, vele lagen dik. Hij wordt weer prachtig, ons
thuis, en het voelt veilig zo, met de gaatjes dicht
en het keuringsrapport getekend.

Terug

Vier dagen en vele verfuren later is het tijd om
te gaan. Langzaam zakt het dok in het water en
oh, wat een heerlijk gevoel: we drijven! De motor
start en we zijn weg. Na een paar rustige uren
meren we weer aan bij ons steigertuintje en de
brievenbus. Thuis en thuis zeg maar. t

Heen

Op de dag van vertrek is het prachtig en vooral
windstil weer. Is handig met achteruit manoeuvreren, want we liggen niet diep en de schroef
ligt gedeeltelijk boven water. Staat er wind, dan
is het moeilijk de buren niet te raken.
We koppelen af: gas, elektra, water, kabel,
telefoon en riool. De eerste drie hebben we
ook onafhankelijk van de wal, dus we kunnen gewoon blijven koken, wassen en plassen,
ook in het donker. Ons vuile water bewaren we
zolang in de vuilwatertank, kan netjes het riool
in als we terugkomen.
Het varen is als vanouds. Het wekt onmiddellijk het verlangen naar De Grote Reis die we ooit
gaan maken – de reis waarin we tijdloos door
het Franse landschap zullen glijden en ’s avonds
vastmaken aan een boom en wijn drinken op
ons zonnige terras. Maar niet nu! Na anderhalf
uur varen liggen we in de Voorzaan. De zon gaat
onder in het Noordzeekanaal. Prachtig.

Werk

De volgende dag is voor het echie. We worden
het dok in getrokken en op een paar centimeter nauwkeurig boven de bokken gelegd. Strakke
touwen aan beide kanten houden het schip precies op de plek terwijl de pompen gaan draaien.
Na zo’n anderhalf uur liggen we droog, netjes
op de bokken. Meteen komen de enorm hogedrukspuiten tevoorschijn en begint het circus.
Bye bye mosselkwekerij. In grote hopen liggen
de schelpdieren rond de boot, dood en steeds
stinkender.
Ondertussen is het binnen enorm wennen
dat het schip niet schommelt. De vloer geeft
niet mee en elke voetstap lijkt heel hard aan te

ADVERTENTIE

NA UTI EK VA A ROPLEI DI NG EN WWW.NAUTIEK.COM

Zeilschool
Zaalverhuur
Jachthaven Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05
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Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

‘Voor het varend erfgoed kan eindelijk
ruimte worden geschapen in Amsterdam’

Het begint in de publiciteit te raken, het Cruquiusgebied. Het is onontgonnen,
rommelig en staat eigenlijk te trappelen om te worden vormgegeven. Er zullen
huizen worden gebouwd, maar huizen zijn niet de interesse van Piet Dekker.
Hij kijkt vanaf een verlaten wijntank uit over de Borneokade. Beneden wordt
in de Harbour Club een huwelijksfeest gevierd.
TEKST: RONALD BOONSTRA

FOTO’S: RONALD BOONSTRA, PIET DEKKER

Hoge kades voor oude schuiten

‘G

raag zou ik zien dat hier historische schepen kunnen aanmeren, op
doorvaart of voor een paar maanden.
Binnenkort is daar plaats voor. Albeton gaat verhuizen en wat er aan de ruwe, hoge kades komt
aanleggen, waar de meerpalen nog staan, is nog
niet geregeld. Dat is een prachtige plek voor historische schepen zoals traditionele sleepboten,
klippers, tjalken, kotters en botters. Die schepen
zijn pakweg tussen de vijftien en dertig meter
lang en kunnen niet terecht in een gewone
jachthaven,. Daarvoor zijn ze meestal te groot.
Is ook te duur voor ze. Vaak wonen de eigenaren op die schepen. Of ze gebruiken ze voor hun
plezier.’

Doorvaren naar IJmuiden

‘Vrienden van mij hebben een prachtige klipper.
Uit Leeuwarden kwamen ze naar Amsterdam
om mij voor een paar dagen te bezoeken. De
Amsterdamse Havendienst stuurde ze door met
de woorden: “Wij raden U aan door te varen naar
IJmuiden.” Sorry, maar dat is toch eigenlijk een
schande voor Amsterdam. De hoofdstad! Alsof
er geen plaats zou zijn! Waar is de historische
havenactiviteit van Amsterdam gebleven? Hebben we daarvoor alleen nog maar Sail, om eens
in de vijf jaar te pronken met voornamelijk buitenlandse schepen? Tijdens die week is er plaats
voor alles en iedereen, terwijl in de tussenliggende jaren alles wat nationale historie heeft,
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wordt geweerd! En kijk intussen eens hier, wat
een prachtig leeg stuk water, vrije kades! Denk
je eens in wat een mooi gezicht het zou zijn
als daar traditionele schepen langzaam varen,
keren, aanleggen, verder trekken. Daarom ben
ik de Initiatiefgroep Historische Passantenhaven Amsterdam gestart om deze oude schepen
weer terug te halen naar onze haven die op zich
genoeg ruimte heeft.’

‘En kijk intussen eens hier,
wat een prachtig leeg stuk
water, vrije kades!’
Overlast

‘Overlast zal het beslist niet geven, het gaat om
relatief grote, varende schepen. Het kijken naar
een historische klipper van 25 meter met masten, zwaarden en zeilen is wat anders dan kijken
naar een plezierbootje met een buitenboordmotor. Grote schepen varen rustig. De meeste
kúnnen niet hard varen. Bovendien verwachten
we dat hun aanwezigheid een dempend effect
zal hebben op snelheid van de kleinere pleziervaart. Ik denk dan vooral aan speedboten. Gas
geven doe je op een open stuk water, toch?
Alle beoogde schepen moeten in ieder geval
ingeschreven staan bij een behoudsorganisatie

die aangesloten is bij de FONV, de Federatie Oud
Nederlandse Vaartuigen. Rommelschepen worden hiermee redelijk goed geweerd. Het oog wil
ook wat.’

Komen en gaan

‘Naast schepen die echt op doorvaart zijn en
hooguit een paar dagen blijven liggen, denken wij ook aan historische vaartuigen die wat
langer willen blijven, en bijvoorbeeld na twee
weken een verhoging van het liggeld krijgen.
Niet dwingend, maar wel als een aardige stimulans om eens verder te trekken. Passantenschepen zijn veelal schepen waarop mensen wonen.
Nog een optie: charterschepen, de zogenaamde
bruine vloot. Verder zoeken we aansluiting bij de
Scheepscarrousel. Dat is een rouleringssysteem
van varende historische woonschepen. Die
schepen kunnen maximaal drie maanden blijven liggen en moeten dan weer door naar een
andere stad die er ook bij is aangesloten. Dat
systeem is met subsidie van de provincie Gelderland opgezet in het oosten van het land en
is daar een groot succes. Zeker geschikt om in
Amsterdam in te voeren. Wij kunnen niet wachten, en ik denk velen met ons!’

Technische haalbaarheid

‘De kade is hoog, in goede staat en direct bruikbaar. Het terrein van Albeton en voormalige
Roders van de wijnterminal is verhard. De ver-

binding van de Cruquiusweg naar de kade is er
al, maar moet alleen beter aangegeven worden.
Wat de verdere aansluitingen betreft: op het terrein van Albeton is al een elektra-aansluiting die
kan worden gebruikt om alle schepen langs de
hele kade van elektriciteit te voorzien. De meerpalen waar de schepen gaan aanleggen, staan er
nog. Geen Wifi? Dat gaat Starbucks regelen, die
komt vast.’

Belanghebbenden

‘Amvest ziet, voor zover ik weet, als projectontwikkelaar en eigenaar van het terrein, de meerwaarde van een historische haven wel in. In
plaats van een stille saaie kade zoals we hier veel
in de omgeving zien, of een kade met allerlei niet
handhaafbare plezierbootjes en weinig levendigheid, wordt daarvoor in de plaats een mooie
haven gecreëerd, waarlangs het fijn wandelen is.
Daarbij komt dat door de extra beweging op het
water de zichtbare levendigheid verbetert en er
sociale contacten zullen ontstaan tussen schippers, passanten en bewoners.
Voor Amvest wordt de aantrekkelijkheid van
het gebied vergroot. Men is om die reden geïnteresseerd. Voor een volgende stap wil men echter
eerst de bouwvergunning rond hebben voor de
geplande woningbouw.
Voor de Gemeente en het Havenbedrijf wordt
met ons plan een mogelijk beheersprobleem
opgelost. Want doe je niets dan komt en gaat er

van alles wat je niet wilt. Vormgeven kan je beter
gepland doen in plaats van afwachten. Zeker
waar het om schepen en boten gaat.’

Procedures en praktijk

‘Voor het varend erfgoed kan eindelijk ruimte
worden geschapen in Amsterdam. Er is plek,
de kades zijn hoog en goedbeschouwd alleen
geschikt voor wat grotere robuuste schepen.
Stadsdeel Oost heeft de Spelregelkaart ontwikkeld, waarop wordt aangegeven waaraan een
gebied moet voldoen. Dat is voor Nederland vrij
uniek, die Spelregelkaart. Onze plannen hebben
we op basis daarvan gedetailleerd uitgewerkt en
ingediend.’

Inspraak- en informatieavond

‘Eén van de gemeentelijke voorwaarden om een
op die manier ingediend plan goedgekeurd te
krijgen, is een inventarisatie van de support en
de kritiek die het plan eventueel krijgt vanuit de
buurt. En wat er vervolgens met die eventuele
support en vooral de kritiek wordt gedaan. Dat
gaat gebeuren op 9 september, dan houden we
een inspraak- en informatieavond op de Terra
Nova die naar Amsterdam komt, het verenigingsschip van de LVBHB. Daarover gaan wij
iedereen mettertijd nog informeren!’

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

uitgebreid rooster, zie site
WWW.IYENG ARYOG AZEEBURG.NL

KNSM-laan 303
bel voor proefles
06 - 25 47 16 15

Praktijk voor stressbehandeling
en psychosociale therapie
- coachen en counselen met mindfulness
- lichaamsgerichte therapie
- focussen
- homospecifieke hulpverlening
www.stressbehandelingamsterdam.nl
info@stressbehandelingamsterdam.nl
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
06-40556196

De schepen komen zeker

‘Een paar eenvoudige opmerkingen op de website van de LVBHB, een artikel in
het verenigingsblad De Bokkepoot
en één telefoontje naar de coördinatrice van de Scheepscarrousel en
de schepen zullen komen, maak je
daar geen zorgen over. Daarna zal
het nieuws dat de schepen eindelijk ook in Amsterdam terechtkunnen, heel snel van mond tot mond
worden doorgegeven, want het is
een wereldje waar iedereen elkaar
kent. Nee, geloof me, dat wordt een
succes vanaf dag één.’ t

Piet Dekker neemt een foto van de plek
waar hij de haven voor historische schepen
voor zich ziet.
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TEKST: SIMONE SLOTBOOM

FOTO: JAMES ELIA

Welkom terug in Amsterdam

N
TIJ viert 10-jarig lustrum
en slaat haar vleugels uit naar Oost
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Al tien jaar voelt Theatraal IJburg (TIJ) zich
als een spin in het web in IJburg en daarom
zal TIJ het tienjarig lustrum uitbundig vieren.
Begonnen als ‘éénmanscultuurbedrijf’ door
Thea Pruim op een bijna onbewoond eiland
is TIJ nu uitgegroeid tot een niet meer weg te
denken instelling op het gebied van kunst en
cultuur.
TIJ is een stevige culturele instelling die wordt
gerund door een klein, enthousiast team met
daaromheen tal van professionele en bevlogen docenten die lessen geven in toneel,
muziek, musical, dans en media.
TIJ slaat de vleugels uit naar Oost en Diemen, door theater en musicalklassen te gaan
geven in basisscholen St. Barbara, De Waaier
en Kunstmagneetschool De Kraal in Oost en
in de Kring in Diemen. Na de schoolvakantie
starten de lessen, maar aanmelden kan nu al!
De kennismaking met jeugdtheater, muziek
en dans kan al op jonge leeftijd beginnen.
Voor de kleintjes is het spelplezier het uitgangspunt en spelenderwijs maken kinderen
kennis met alle facetten van theater, dans, en
zang. Bij de oudere kinderen en jongeren ligt
de nadruk meer op talentontwikkeling. Voor
kinderen en jongeren vanaf acht jaar die van
zingen, dansen en acteren houden, zijn er de
musicalklassen. In deze lessen leren de kinderen diverse technieken van dans, drama en
zang.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor
TIJ om zichzelf ‘in the spotlights te zetten’
is het Spektakel op IJburg dat elk jaar meer
bezoekers trekt. Het Spektakel, dat dit jaar
haar tiende lustrum viert, wordt gehouden
op 16 en 17 augustus. Het is een spectaculair
festival met voor elk wat wils. De theatervoorstellingen in de tenten blinken uit door hoge
kwaliteit, er is straattheater, verteltheater
en er zijn workshops. Op het festival krijgen
(nieuwe) theatermakers en kunstenaars de
gelegenheid hun werk te presenteren en te
delen met een breed publiek.

et terug uit paradijselijk Turkije, val ik
met mijn neus in de boter. Van Schiphol ga ik door naar de boekpresentatie van Elle van Rijns nieuwste boek Overnight
Millionaire, het waargebeurde verhaal van
Jerry die na een heftig leven dakloos wordt om
vervolgens te ontdekken dat zijn biologische
vader miljonair Alfred Winkler is.
Bezweet ren ik bij Querido binnen en zie dat
half bekend Nederland aanwezig is. Oeps, daar
sta ik dan in mijn leren broek, T-shirt en vestje
waarin ik net in het vliegtuig heb liggen slapen. Als ik voorgesteld word aan Jerry Winkler,
verontschuldig ik me voor mijn uiterlijk dat
behoorlijk afsteekt tegen de cocktailjurken
en stilettohakken van de andere dames. Rood
aangelopen stamel ik dat ik die nacht niet
geslapen heb en rechtstreeks van het vliegveld
kom. Jerry blijkt een rasechte Amsterdammer
met bijbehorend gevoel voor humor. Met een
knipoog lacht hij: ‘Dat kan best lekker zijn,
hoor, zo’n nachtje doorhalen.’
Als zowel Elle als Jerry mijn recensieexemplaar gesigneerd hebben, check ik snel even
mijn mail. Tekenares Josien Vogelaar heeft
voor de IJopener karakterschetsen van de
columnisten gemaakt. Die van mij is even
schrikken. De tekening op zich is prachtig,
maar ben ik dit echt? Vanaf het scherm kijkt
een buitenlands ogende vrouw mij streng aan.
Als ik om feedback vraag, breekt het zweet me
pas echt uit. De een zegt: je lijkt de duivel wel.
De ander: je kijkt moordzuchtig. De volgende
verpakt het iets vriendelijker: de echte jij lacht
en ziet er liever uit. Maar na de laatste opmerking: alleen de glazen bol ontbreekt nog, mail
ik Josien terug voor overleg. Aangezien ze me
nog niet persoonlijk kent, heeft ze goede foto’s
nodig. Het liefst met een intelligente, serieuze
uitstraling.
Een dag en een fotosessie op de Levantkade
later, stuur ik haar de zeldzame shots waar ik

geen gekke bek op trek. Want hoe serieuzer ik
probeer te kijken, hoe harder ik het uitproest
van het lachen. Al snel komt een nieuwe tekening binnen. Deze wordt door mijn puberzoon
als ‘Nigeriaanse gipsy’ betitelt. Help! De stress
slaat toe en even weet ik weer waarom we nooit
aan foto’s bij de columns hebben gedaan. Maar
Josien blijkt er nog meer gemaakt te hebben.
De ene heeft de perfecte lichaamstaal en bij de
andere is het gezicht juist weer heel sprekend.
Heel modern zet ik alles maar op Facebook en
laat de meeste ‘likes’ beslissen.
De deadline kruipt steeds dichterbij maar er
dreigt kopijtekort, dus wordt mijn oorspronkelijke columnonderwerp een artikel van twee
pagina’s en schrijf ik nog een stukje over yoga
met alweer een fotoshoot, dit keer in het Mien
Ruysplantsoen.
Op de dag van de deadline woon ik voor het
artikel nog snel het seminar Onderwijs & Innovatie bij, georganiseerd door Mireille Jansma.
Ze introduceert me bij Maurice de Hond die
komt spreken. Spontaan zegt hij een interview
toe over zijn Steve JobsScholen, waarvan er ook
twee in Amsterdam komen. En van Ohyoon
Kwan en Fabio Tirritico, de makers van CloudMatch, een nieuwe technologie om mobiele
telefoons met een veegbeweging te koppelen,
mag ik hun project met leerlingen uit 5 Atheneum van het IJburg College komen bezoeken.
Intussen piept mijn mobiel bijna non-stop van
de Facebookreacties. Alle tekeningen vallen in
de smaak, inclusief degene die mijn kind zo
afgekraakt had.
Met een goedgevulde agenda en een tevreden
gevoel kruip ik bij thuiskomst meteen achter
de pc. Na drie weken rustig schrijven in een
vissersdorpje aan een rivier zonder internet,
telefoon of bezoek, ben ik overduidelijk weer
terug in de grote stad. Maar stiekem heb ik alle
hectiek van het bruisende Amsterdamse leven
best gemist.

www.theatraalijburg.nl
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Koken met Neeltje
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

‘Duurzaamheid is niet
zomaar een trend,
maar een levenswijze
die steeds belangrijker
wordt voor veel
mensen. Wij proberen
daarin te faciliteren.’
Interview met Edwin
Groenewegen,
eigenaar van de Eco
Awareness winkel
Happy Panda aan de
Pampuslaan op IJburg.
Eigenaar van Happy Panda Edwin Groenewegen
(r) en zijn compagnon Fred Hoorens van den Berg
staan voor een tot kast omgebouwd bootje in hun
duurzame warenhuis Happy Panda.

D

Testfase voor bio-disposables

Het concept van Happy Panda rust op twee pijlers. Enerzijds is er het duurzame warenhuis
Happy Panda, anderzijds worden bio-disposables ingezet tijdens grote evenementen. ‘Dit
jaar gaan we op Pinkpop en het Parkpopfestival
een onderzoek verrichten naar het ‘disposablestot-afvalbeleid’, samen met onze afvalpartners
Van Gansewinkel Milieu en Van Vliet Recycling.
Wij gaan aandacht besteden aan het bestaan
van wegwerpservies en -bestek van biologisch
afbreekbare materialen. Dat doen we door middel van het vertonen van spotjes en het leveren
van gratis wifi ten behoeve van social media.
Daarmee willen we bezoekers van deze evene-
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TEKST: SANDRA LAU
FOTO: KEES HOOGEVEEN

Vader wordt

Duurzaam winkelen bij Happy Panda
e associatie met geitenwollensokkentypes kun je meteen overboord gooien:
Groenewegen voldoet in het geheel niet
aan dat beeld. Edwin Groenewegen doet zijn
verhaal. Zijn zakelijke achtergrond is niet meteen voor de hand liggend. ‘Begin jaren 90 organiseerde ik grote houseparty’s voor 15.000 man.
Op een gegeven moment ging ik bij een incassobureau werken, waar ik mij voornamelijk
bezighield met opsporing en fraudeonderzoek
in het zakelijke circuit. Medio 2013 maakte ik in
Amerika kennis met het merk Happy Panda. Een
vriend die daar woont, wilde onder die merknaam servies van biologisch afbreekbare materialen in de markt zetten. Dat verliep niet naar
wens. Ik heb toen dat idee overgenomen. Terug
in Nederland heb ik het concept uitgebouwd en
nagedacht hoe ik ‘bio-disposables’, wegwerpartikelen van biologisch afbreekbare materialen,
kon introduceren bij het Nederlandse publiek.’

I

menten enthousiast maken voor deze producten. Na deze testfase bieden wij de overheid een
rapport aan met onze bevindingen. Als alle partijen (de directe afnemers, onze afvalpartners
en de overheid) op één lijn zitten qua doelstellingen, is het de bedoeling dat de cateraars op
deze evenementen voor 100% gebruik maken
van bio-disposables.’

Voor hipsters die zich willen
onderscheiden van de
grote massa zijn er
houten elektrische fietsen
Win-win situatie

De inzet van bio-disposables brengt uiteraard
hogere kosten met zich mee dan de huidige
gebruikte materialen. De vraag werpt zich op
hoe evenementenorganisatoren die kosten
eruit halen. De afvalverwerkingsbedrijven hebben tenslotte te maken met hogere kosten voor
het verzamelen van tienduizenden gebruikte
bordjes, bekers en bestek van duurzame materialen. De truc is dat de afvalwerkingsbedrijven
de bio-disposables omzetten naar compost, die
ze vervolgens kunnen verkopen aan de landbouwindustrie. Daar kan de compost voor 100%
hergebruikt worden als bodemverrijking. Zo is
de cirkel rond. En als er na afloop van evenementen onbedoeld toch nog wat achterblijft in
de natuur, dan zijn de schadelijke gevolgen voor
het milieu in ieder geval minder dan bij conventionele materialen.

superblij

deze Vaderdag

Duurzaam warenhuis

Happy Panda is een plek waar bezoekers van
de evenementen, maar ook nieuwe eindconsumenten, rechtstreeks duurzame producten
kunnen aanschaffen. In de categorie huishoudelijke producten vind je bijvoorbeeld servies,
bestek, afvalzakken, servetten, maaltijdboxen
en schoonmaakmiddelen. Bij de categorie
luxe producten moet je denken aan duurzame
cadeautjes, kunst en meubels van bamboe.
Hier doet ook het begrip ‘upcyclen’ zijn intrede:
meerwaarde toevoegen aan producten, die je
anders zou weggooien. Zo zien we bijvoorbeeld
een halve boot, die is omgetoverd tot een kast.
Voor hipsters die zich willen onderscheiden van
de grote massa zijn er houten elektrische fietsen
van het Nederlandse merk Bough Bikes. En creatievelingen kunnen zich uitleven op denimstof –
te koop van de rol – en op die manier duurzame
jeanskleding geheel naar eigen smaak (laten)
maken.

Hier volgt het basisrecept:
• 1/4 liter droge witte wijn

Met de mooiste tekening,
foto of leuke tekst is jouw
superkado in 2 dagen klaar!
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

• 3 ons Gruyère
• 3 ons Emmentaler
• 1 flinke theelepel maizena, opgelost in een
beetje kirsch
• een beetje nootmuskaat
• 1 teentje knoflook
Neem een geëmailleerde pan en wrijf hem in
met knoflook. Elisabeth David zegt over zo’n

advies voor de slaschaal: ‘Als u van plan bent de
schaal te eten, doe dat dan vooral, maar als je
dat niet doet, knijp dan het teentje uit en meng
de knoflook door de sla.’ Wat mij betreft geldt
hetzelfde voor deze teen knoflook. Knijp hem
uit in de pan.
Giet de wijn erbij en breng het mengsel aan
de kook. Voeg dan de (geraspte) kaas toe. Als de
kaas gesmolten is, roer je de aangemaakte maizena erdoor. Rasp er wat nootmuskaat over.
Plaats de pan op een goed rechaud. Zet een
mandje brood, een schaaltje al dente gekookte
spruitjes, kerstomaatjes en een bak sla op
tafel. Ieder doet zijn stukje brood (of spruit of
tomaatje, of zelfs asperge, als je een wilde bui
hebt) op een vork en haalt het door de (gezamenlijke) pan fondue.
O ja, koop geen geraspte kaas. Die is namelijk
bewerkt met iets om de raspeltjes los te houden
en dat spul verpest je fondue. Er ontstaat een bol
kaas op de bodem. Niet doen.
Wie zich zorgen maakt over de alcohol: die verdampt geheel. Alcohol doet dat al bij 80 °C. t

WWW.AVONDVERKOOP.COM

Winkelruime multi-inzetbaar

Het is de bedoeling dat de ruimte van Happy
Panda multi-inzetbaar wordt. ‘Naast de verkoop
van duurzame producten willen wij ruimte bieden aan kleinschalige initiatieven van omwonenden en vrijdagmiddagborrels van bijvoorbeeld de plaatselijke ondernemersvereniging.
Ook willen wij zo nu en dan op zondagen instore muziekoptredens organiseren’, aldus Groenewegen. t

http://happypandaco.com

k denk er soms jaren
niet aan. Kaasfondue.
De ideale maaltijd als
je vegetariërs te eten hebt.
Maar vorige week kwam de
gedachte eraan ineens weer
bovendrijven. Lekker, lekker. Kaas werd al acht eeuwen v.Chr. gemaakt. Er zijn
bakjes uit die tijd gevonden
met gaatjes op de bodem om
de wrongel in te laten uitlekken. Wrongel is wat ontstaat
als je stremsel aan de melk
toevoegt. Een niet historisch
bewezen verhaal wil dat de
melk werd vervoerd in een
koeienmaag die als emmer
gebruikt werd. Zo zou het
effect van leb (stremsel) ontdekt zijn.
Noord- en Zuid-Holland waren drassig en
daarom geschikt voor melkveeboerderijen. Zo
werd Nederland een kaasland. Al vanaf de middeleeuwen waren we zeer belangrijke exporteurs van kaas.
Toch is fondue een Zwitserse uitvinding. Misschien omdat we geen wijnbouw hadden?
De Zwitsers gebruiken hun eigen Gruyère en
Emmentaler, maar alle soorten kaas kunnen
worden gebruikt. Experimenteren met wat
blauwe kaas levert fantastische resultaten op.

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

@avondverkoop

EUR
TRAIT
ING
AFDEL
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Cultuuragenda
SAMENSTELLING: BERBER RIP EN ERIK HAAN

MUZIEK
KOFFIEHUIS KHL
Oostelijke Handelskade 44
15 juni, 20.30 uur
The Art of Biking

Iedere derde zondag van de maand ateliers
bezoeken en jazzconcert in één.
€ 19,50, wel eigen fiets meenemen.

21 juni, 20.30 uur
Club Trio Bier

Iedere derde zaterdag van de maand de Club
Trio Bier (CTB), een ideale mix van literatuur
en muziek. Deze keer stads- en caféverhalen en
liedjes onder begeleiding van Trio Bier.
gratis, met de pet rond

MUZIEKGEBOUW AAN ‘T IJ
Piet Heinkade 1
Bijna iedere woensdag en zondag, 15 uur
Klankspeeltuin, Workshop voor kinderen

In de Klankspeeltuin staan klankinstallaties
waarmee kinderen van 7 jaar en ouder zelf
muziek kunnen maken. Ze ervaren hoe componeren werkt. Noten kunnen lezen is niet nodig.
Meedoen € 8,50

Vanaf zaterdag 14 juni, 20.30 uur
Die bitteren Tränen der Petra von Kant

In Martin Kušejs bekroonde enscenering van de
klassieker van Rainer Werner Fassbinder staat
de vraag centraal wat het betekent om macht te
hebben over de gevoelens van een ander.
€ 33,50, CJP en studenten € 18,50

Vanaf zondag 22 juni, 20.30 uur
The Wasp Factory

Componist en regisseur Ben Frost heeft van de
ijzingwekkende cultroman van Iain Bank spannend en krachtig muziektheater gemaakt. Het
verhaal gaat over de schokkende misdaden van
Frank Cauldhame die op een schiereiland in
Schotland leeft in een zelfgemaakte wereld van
obsessies en rituelen. Doordat zijn broer Eric
ontsnapt uit de psychiatrische inrichting komt
die wereld in gevaar.
€38,50, CJP en studenten € 18,50

OOSTERPARK
28 juni, 20 uur
Falstaff van Giuseppe Verdi

De operauitvoering door de Nationale Opera is
rechtstreeks vanuit het Muziektheater te zien op
een groot scherm in het Oosterpark. gratis

VERENIGINGSGEBOUW KINDERVREUGD
Kramatweg 31a
Zondag 29 juni, 14.00 uur
Zomerconcert Zeeburg Zingt

Dit 30-koppige seniorenkoor brengt o.l.v. Catharina Bonsel een feestelijke middag met het programma Zeeburg Zingt Musical Favorieten.
Een greep uit bekende musicals zoals o.a.
West Side Story, Hello Dolly en My Fair Lady.
€5,00, met stadspas € 4,00
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DANSEN
CAFÉ PAKHUIS WILHELMINA
Veemkade 576
Zaterdag 21 juni, 21 uur
Jaren 70/80 dansfeest met dj’s Tiësto en
George.
€5

Donderdag 26 juni, 21 uur
De Graaffs Gezellige Muziekavond!

Een totale verrassing van muziek, maar nu al
legendarisch.
€5

CAMPING ZEEBURG
Zuider IJdijk 20
Zaterdag 28 juni, 19-01 uur
Polder Salsa

op waar ze een zoektocht maakt naar liefde en
erkenning.
€ 12 / 11 / 5

ORANJE-VRIJSTAATPLEIN
Vrijdag 20 juni t/m zondag 22 juni
Festival De Rode Loper

Ga mee op avontuur en ontdek Amsterdam Oost.
Festival de Rode Loper is een spannende ontdekkingstocht met vier theatrale routes en een festivalhart op het Oranje-Vrijstaatplein.
Deelname € 10. Reserveren gewenst

STRAND DIEMERPARK IJBURG
Zondag 17 augustus
Spektakel op IJburg

Met de swingende live band Septico Trio Los
Dos, DJ Rick en een relaxte groene plek is Polder Salsa op Camping Zeeburg een bijzonder
dansfeestje. Ook is er een salsa demonstratie/
workshop.
gratis

Vrijdag 4 juli, 21 uur
Optredens van Gizelle (USA), en Roy
Thompson & The Mellow Kings uit Frankrijk.

T H E AT E R
LLOYD HOTEL, Culturele Ambassade
Oostelijke Handelskade 34
Donderdag 19 juni, 20 uur

Rakugo show. Japanse stand-up comedy met
meester Tōgetsuan Hakushu. Japanse stand-up
komedie is eigenlijk geen stand-up: de komiek
zit gedurende de hele voorstelling op een kussen
en zijn enige attributen zijn een waaier en een
zakdoek. De voorstelling is Engels ondertiteld.
gratis, maar wel graag aanmelden via cultureleambassade@lloydhotel.com

OOSTBLOK
Sajetplein 39
Donderdag 19 juni, 20.30 uur
(On)gelovige Thomas

De alternatieve kerk van de (on)gelovige Thomas de Bres opent iedere 3e donderdag van de
maand de deuren om een antwoord te vinden op
de vraag waar wij (nog) in geloven.
€ 11 / € 9 via de site www.oostblok.nl

Vrijdag 20 t/m zondag 22 juni, 15 en 20 uur
Meisje Loos van Susanne Marx

In het themaprogramma Stof:#5 M/V wordt
maandelijks een onderwerp behandeld via
verstand en verbeelding met bekende en onbekende gasten, met eten en drinken. In Meisje
Loos gaat een meisje verkleed als matroos de zee

Lola Montez wil voorkomen dat ze aan een bankier wordt uitgehuwelijkt. Ze trouwt daarom met
de minnaar van haar moeder. Daarna wordt ze
een beroemde danseres. Ze wordt de minnares
van koning Lodewijk I van Beieren en veroorzaakt zo een schandaal.
€9 / €8 / €5

VA R I A
OBA Indische Buurt, Javaplein 2
Dinsdag 17 juni, 10.30 uur
Boekstart Mama is lief

€ 5, met bibliotheekpas gratis, reserveren verplicht.

OBA IJburg, Diemerparklaan 79
Vrijdag 13 juni, 10.30 uur
Leesclub Makkelijk Lezen

We lezen boeken voor volwassenen in eenvoudige taal. Het is niet nodig dat u zelf goed kunt
lezen.

CRUISE INN
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 14 juni, vanaf 14 uur
Rock ’n Roll D-Day

Met live optredens van o.a. The Go Setters, Jackson Sloan & the Rhythmtones e.v.a., een grote
jaren 50 markt, vintage-autos, top dj’s en veel lol.
Toegang gratis

STUDIO/K
Timorplein 62
Vrijdag 27 juni, 15 uur
Lola Montès

Foto: Raymond van Mil
De tiende editie van dit festival biedt theatervoorstellingen, straattheateracts en verteltheater
voor de hele familie. Ook zijn er workshops op
het gebied van theater, dans en beeldende kunst.
Zaterdagavond 16 augustus is er een kick-off met
theater voor volwassenen in de haven van IJburg.
€ 5 voor volwassenen en € 3 voor kinderen t/m 16 jaar.
De voorstellingen en activiteiten op het festivalterrein zijn
gratis.

FILM
PAKHUIS DE ZWIJGER
Piet Heinkade 179
Dinsdag 24 juni t/m vrijdag 4 juli, 22 uur
IDFA by Night

Op het plein van Pakhuis de Zwijger draait elke
avond een documentaire in de openlucht.Het
International Documentary Film Festival heeft
hiervoor speciale films geselecteerd op het
gebied van fotografie, muziek, nieuwe media en
emancipatie.
gratis

THEATER VRIJBURCHT
J.O. Vaillantlaan 143
Vrijdag 20 juni, 20.30 uur
12 Years a slave

Noord-Amerika, 19e eeuw. Solomon Northup is
een vrije zwarte violist en timmerman, die met
zijn gezin in New York woont. Op een dag wordt
hij ontvoerd, naar het zuiden gebracht en verkocht als slaaf. Hij vecht niet alleen om te overleven, maar ook om zijn waardigheid te behouden.
€6 met koffie of thee

OBA, Oosterdokskade 143
T/m 30 juni
GRID2014 | Kiss the world

Op de fotogalerij is deze tentoonstelling te zien.
Door globalisering kan de hele wereld letterlijk
in één stad gevonden worden.

Schrijvers uit Oost
Dinsdag 24 juni, 20-22.30 uur

Schrijvers uit stadsdeel Oost schrijven nieuw
werk met Oost als vertrekpunt. Naast interviews
met drie eigenzinnige schrijfsters, lezen zij voor
uit eigen werk. Aan het slot van de avond wordt
traditiegetrouw de winnaar van de schrijfwedstrijd ‘Schrijf je Straat’ bekendgemaakt.
toegang € 6 Reserveren via publiciteit@schrijversuitoost.nl
o.v.v. 24 juni. Meer informatie: www.schrijversuitoost.nl

JEUGD
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE
TROPEN, Kleine Zaal
Linnaeusstraat 2
Woensdag 18 juni, 9.30 en 19 uur
Vol Gas!!! Studio 52nd

Professionele acteurs voeren toneelstukken op
die door kinderen uit de Indische Buurt zijn
geschreven.
Er zijn vrijkaarten te reserveren via www.studio52nd.nl.

OBA, Oosterdokskade 143
Zaterdag 21 juni, 15 uur
Theater van ‘t Woord.
Muziektheatervoorstelling De Uil en het
Katertje

Het katertje voelt zich alleen, want niemand
stuurt hem ooit een brief. Het lijkt soms wel
dat hij geen enkel vriendje in de wereld heeft.
Daarom besluit hij de wijde wereld in te trekken,
waar hij mooie dingen ziet en lieve dieren ont-

INGEZONDEN

moet. Een programma vol beeldende klassieke
muziek waarin de kinderen stapje voor stapje
worden meegenomen op een reis. Vanaf 3 jaar.
€ 7,50, met OBA-pas € 3,75

Annie M.G. Schmidt theater
Zondag 22 juni, 15 uur
De moord op John Doe

Tijdens deze workshop wordt het verhaal van de
moord op John Doe verteld. Dit fictieve verhaal
betreft het gehele onderzoek op de plaats delict
en in het laboratorium. Je wordt meegenomen
in het verhaal en in de verschillende sporen die
gevonden worden in en rond de woning van
John Doe. Van 9 tot 13 jaar.
€ 5, met OBA-pas gratis. Reserveren verplicht

Z O M E R S F E S T I VA L S
Hollandfestival

De zomer staat voor de deur, dus Amsterdam
barst weer van de zomerfestivals. Natuurlijk staat
juni traditioneel in het teken van het Holland
Festival. Een overzicht van de festivals vindt u
op www.hollandfestival.nl. Hier alvast een kleine
selectie.

Open tuinendagen
20, 21 en 22 juni

www.opentuinendagen.nl

Artis Zoomeravonden

De hele zomer, nou ja, een groot gedeelte, namelijk van 7 juni tot en met 30 augustus, blijft Artis
op zaterdagen tot laat open met een uitgebreid
programma waarin voor eenieder iets leuks te
vinden is.
www.artis.nl/bezoekersinfo/zoomeravonden

Over het IJ festival

Het bekende Over het IJ festival heeft dit jaar verstedelijking als thema gekozen. Theatergroepen
bekijken de gevolgen van verstedelijking voor
bewoners en halen inspiratie uit de (stedelijke)
omgeving. Garantie voor mooie dagen op het
NDSM-terrein.
www.overhetij.nl

Pluk de Nacht festival

Filmliefhebbers komen aan hun trekken in het
Pluk de Nacht-festival, waarbij films getoond
worden die nog niet eerder in Nederland uitgebracht zijn. Het festival duurt van 6 tot en met
16 augustus. De definitieve invulling is nog niet
bekend, maar het belooft de moeite waard te
worden. Neem een deken mee op frisse avonden
en kom, want de entree is vrij.
www.plukdenacht.nl

Het Danspaleis strijkt neer
in het Lloyd Hotel!
zondag 22 juni, 15.00-17.00
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Buurtbewoners uit het Oostelijk Havengebied
en omstreken opgelet: Het Danspaleis komt
er aan! Dit ouderwets gezellige dansfeest
strijkt binnenkort neer in het Lloyd Hotel.
De PD (= PlatenDraaier), trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis
Prima, Doris Day en vele andere sterren van
weleer. Van meezingers tot tranentrekkers,
van polonaise tot ouderwets rock-en-rollen:
met het Danspaleis is het altijd bal.
Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement met een bevlogen PD, een rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, feestelijk
decor en gastvrouwen en heren geïnspireerd
op de jaren ’40 en ’50.
Wilt u dansen of zingen zoals vroeger of wilt u
gewoon genieten van mooie muziek? U bent
van harte welkom bij deze vrolijke middag.
Het Lloyd Hotel is bereikbaar met tram 26
(halte Rietlandpark). Entree: € 2,50

Kijk in de agenda voor de andere data en locaties: www.hetdanspaleis.com
U kunt ook bellen met Jacqueline:
tel. 06-38 73 36 41.
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Telefoonnummers en gratis spreekuren
ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN

A.A.K.

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

Alzheimer Advies -en Klachtenbureau
Gratis spreekuren voor mantelzorgers van mensen
met diagnose Dementie:
maandag- en vrijdagavond 19 - 21 uur
in De Meevaart, Balistraat 48 A
Graag telefonisch reserveren, tel. 06-22 02 31 20
Eventueel ook andere tijd mogelijk.

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

WMO LOKET

ALGEMEEN

Weet je niet waar je moet zijn met een vraag of een
probleem inzake overheids- of gemeentelijke voorzieningen? Er is een gratis nummer, dat je verbindt
met een helpdesk die je kan zeggen waar je met je
probleem of vraag heen moet.
WMO helpdesk, tel. 0800 0643
WMO loketspreekuren:
Indische Buurt, Flevohuis, Kramatplantsoen 263
maandag 14.30 - 16 uur
woensdag 14 - 15.30 uur
Oostelijk Havengebied, Sporenburg, C.J.K van
Aalststraat 4: donderdag 13.30 - 14.30 uur
Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag
13 -16 uur, tel. 462 03 99

POLITIE BALISTRAAT

MELDPUNTEN

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

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

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

Bloemenpuzzel

TARIEVEN

Losse advertenties per cm2
€ 1,95
Halve pagina
€ 800
Hele pagina
€ 1.500
Hele pagina achtercover
€ 1.750
Toeslag vaste plaats		
10%
Korting minimaal 5 nummers aaneen		
10%
Website startpagina, 200 pixels breed,
per pixelhoogte
€
1
Website overige pagina’s, 200 pixels
breed, per pixelhoogte
€ 0,75

PUZZEL EN FOTO’S: ERIK HAAN

Vul de namen van deze bloemen
in en neem de letters over in
de genummerde vakjes bij de
oplossing.
Stuur de tekst die daar verschijnt
vóór 30 september naar
info@ijopener.nl of
IJopener, Zeeburgerdijk 75-1,
1095 AB Amsterdam.

AFMETINGEN
Breedte
Hoogte
Hele pagina

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

tel. 421 45 67

€
€

Nieuwe advertentie opmaken
Advertentie wijzigen

2

1

75
35

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

4
1

WONEN EN BUREN
BURENNETWERK
tel. 623 97 71

CONFLICTBEMIDDELING

BETER BUREN

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST

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

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

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

3

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN

tel. 567 06 61

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

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

ADVERTENTIE

FLEX WERKPLEK te huur in Zeeburg
voor ZZP’er, thuiswerker, freelancer

• Wilt u dichtbij huis een ruime, rustige en betaalbare FLEX
werkplek huren om prettig te werken?

• Wilt u klanten of zakenrelaties in een representatieve ruimte
kunnen ontvangen?

Voor informatie mail naar info@tanarboconsultant.nl of bel op
dinsdag, woensdag of donderdag op telefoonnummer 020-8202207
Website: www.denieuwevaart.info
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Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een e-mail naar info@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze
website www.ijopener.nl

ADVERTENTIES AANLEVEREN
OVERLAST HORECA
EXTREME OVERLAST

STADSDEELHUIS

Adverteren

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

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

2
3
4
5
6
7

Indische Buurt
•
•
•
•
•
•

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

Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
Boulevard Café, Cruquiusweg 3
Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
Fit aan ‘t IJ, KNSM-laan 11-13
Hairspray, Sumatrakade 5
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
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va n 2D n a a r 3 D

Bloem en Zee, IJburglaan 444
Bruna, IJburglaan 561
Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Oost:
• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
• Post Oost, Wijttenbachstraat 36

11

9

IJburg:
•
•
•
•
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Oostelijk Havengebied:

5Blad1

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

-

De twee prijswinnaars
van deze puzzel leveren
een foto in bij
The Photo Factory
en krijgen 2 weken later
een mooi kristal waarbij
het gezicht in 3D in het
kristal is gezet.

De prijswinnaars
van de Museum
puzzel in de
aprileditie van
de IJopener zijn
Wendy Neve en
Ksenia Shabalina.
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020 - 419 72 00
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