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Colofon
IJopener is de buurtkrant voor alle
bewoners uit stadsdeel Zeeburg en wordt
uitgegeven door Opbouwwerk Noord in
Zeeburg.
De redactie bestaat uit bewoners van
het hele stadsdeel en deelname aan de
redactie geschiedt op vrijwillige basis.
IJopener is zelfstandig en kent een
redactiestatuut.
De meningen van de afzonderlijke
schrijvers geven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie weer.
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Mediacafé
Op 19 mei gaat het mediacafé
op IJburg van start. Een
mediacafé? Dat wordt een
ontmoetingsplaats (voorlopig
in de theaterzaal nieuwe
Vrijburcht) van mensen die iets
met nieuwe media willen doen.
Leken kunnen er bijvoorbeeld
leren hoe je een videofilm
maakt en monteert. Die wordt
vervolgens op de site van het
Mediacafé TIJ
(www.mediacafetij.nl) gezet
zodat iedereen hem kan zien. Of
je kunt er leren een reportage te
schrijven. Het is een initiatief
van Thea Pruim en Patrick
Richter, de mensen achter
Theatraal IJburg. Een interview
met Thea.
Tekst: Jaap Willems
Foto: Mediacafé Tij

Vormgeving website: Erik Haan
Deadline volgend nummer:
12 juni 2007
Bezoekadres:
Obiplein 16
1094 RB Amsterdam
werkdagen van 10.00 tot 14.30 uur
Postadres:
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1019 JL Amsterdam
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Mail: redactie@ijopener.nl
Web: www.ijopener.nl

W

aarom een mediacafé?
IJburg is een mediagenieke wijk. Er wonen veel mensen die deskundig zijn op
het gebied van nieuwe media: regisseurs,
documentairemakers, journalisten, editors, acteurs. Een aantal van hen wil hun
expertise inzetten om bewoners te helpen

Oplage: 25.000 ex.
Drukkerij: Dijkman Offset, Diemen
Foto voorpagina:
Gerardus MajellakerkFoto: Gerben
Schouten

Ontwerpidee:
Carolien van Eck, Heleen Keyzer,
Lida Geers, Edwin Oppedijk en
Mario Nooijen
IJburgs nieuws, IJburgse cultuur en dergelijke op het Internet te zetten.
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We hebben dat idee ingebracht in een
ideeënwedstrijd van het stadsdeel Zeeburg en daarbij de eerste prijs gewonnen.
Samen met George van Houts en anderen
hebben we dit plan daarna uitgewerkt en
op 19 mei wordt het gepresenteerd tijdens een open dag in theater Vrijburcht.
Het mediacafe gaat mediacursussen geven?
Niet onmiddellijk. We willen mensen uit
IJburg die een verhaal hebben of interessante foto’s of een gedicht of een column,
mensen die een video of radioreportage
over IJburg willen maken enzovoort,
die mensen willen we samenbrengen en
helpen om dat te doen. We gaan eerst
korte workshops organiseren – die dus
op 19 mei worden gepresenteerd – en pas
daarna gaan we kijken of er belangstelling
is voor echte cursussen. Het moet dus
nog blijken of er interesse is voor deze
mediacursussen.
Daarover lig ik af en toe
wakker.
We hopen vanaf september elke twee weken
in de theaterzaal van
Vrijburcht drie verschillende mediaworkshops
te geven. Om die te
kunnen volgen moet
je lid worden van het
Mediacafé en dat kost
15 euro voor jongeren
en 25 voor volwassenen.
Voor die prijs kun je
dan drie workshops
volgen, bijvoorbeeld
videofilms maken,
journalistieke artikelen
schrijven en acteren in
een soap. Na die workshops volgen eventueel echte cursussen.

Wiens idee is het?
Ik heb dit samen met mijn man Patrick
en met cabaretier George van Houts
opgezet en daarna zijn er allerlei mensen
bijgekomen, bijvoorbeeld tv-regisseur Ton
van Belle, cultuurverslaggever Linda Vosjan, cameraman Onno Gols en documentairemaakster Linlin van Lonkhuyzen.
Zelf heb ik een achtergrond als theatermaker, Patrick is tv-maker en filmer en
George is een van de cabaretiers van Van
Houts & de Ket, die op het ogenblik met
Kamikaze rondtoeren. Hij is ook de man
achter het radioprogramma Bergeijk.
Er is ook sprake van een IJburgsoap?
Inderdaad. Een van de activiteiten van
het nieuwe Mediacafé is het maken van
een eigen soap, die later via het Internet
zal worden uitgezonden. De soap wordt
op het ogenblik opgenomen door een
aantal mediamensen. Bewoners van
IJburg, zowel acteurs als anderen, spelen
er hun eigen leven, maar dat uitvergroot.
Alle clichés van een wijk zoals IJburg
komen er in beeld: de drukke tweeverdieners, de haast, de BN-ers, het enorme
aantal kleine kinderen, ruzies in de verenigingen van eigenaren, het gedoe over
schoolkeuzes, de spinnen, tekort aan kinderdagverblijven enzovoort.
In de soap komen ook steeds algemeen
bekende plekken in beeld, zoals het winkelcentrum en Blijburg, en het is de bedoeling dat er veel humor in zit. Je moet
een beetje om jezelf kunnen lachen.
En wat is de betekenis voor de rest van
Zeeburg?
We hopen dat dit idee ook over de rest
van Zeeburg gaat uitvloeien. 4
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Poëziemiddag cultuur groot succes

Interview met Hans Kaljee

Bomen op IJburg gezandstraald

Tekst: Erik Haan
Ook dit jaar heeft de stichting Cultuur Indische Buurt een poëziemiddag
georganiseerd. Deze vond 4 maart plaats
in het Koffie Huis van de Lloyd aan de
Oostelijke Handelskade. Juryvoorzitter, tevens cultuurwethouder van het
stadsdeel, Dennis Straat, maakte tijdens
de bijeenkomst de winnaar bekend,
Alessandro Aiello. De prijs werd hem uitgereikt door de winnares van het vorige
jaar, Saskia Ploeg.

Dennis Straat maakte bij de uitreiking
bekend dat de jury, waarvan verder journalist Joost Zonneveld en bibliotheekmedewerkster Christien Brandhorst deel
uitmaakten, getroffen was door de hoge
kwaliteit van de deelnemers, onder wie
Niek Satijn, Ina Olij, Marianne Vreugdenhil, Ine van Wordragen, Arjan Post en
Albert Hoogendijk. Van de voordracht
van de winnaar zei hij dat deze ‘passioneel
en verinnerlijkt’ was.

Lamentatie van het volmaakte onbegrip

Elke steen draagt in zich een naam
aan elk bouwen kleeft het graf
in mijn hand loopt de dood
mijn hand de schepper
van het karkas van de stad
een gat in de grond een gat in de muur
het vuur laait op maar ijs zet zich af
kinderen buiten
paniek danst zich lam
wie nog bouwen wil een thuis voor een lied
is de luie tong van de veelvraat is de blaar daarop
ik ben de onvolledige vrijer van de volmaakte stad
de moloch van de weerschijn van de weerschijn
waarin elke mens de eindeloze herhaling is
van eenzelfde zelf die geen ander duldt
tot op het dak van vreugde en vrijheid
tot in de kelders vochtig van
de meest verinnerlijkte zelfkennis
schoonheid vinden in alles
wat kaal is en vol
het raam op de wereld is een spijskaart
terwijl er niets te kiezen is

Hieronder vindt u het winnende gedicht.
Aiello zegt over gedichten dat ze zich
laten lezen ‘zodra het publiek gemaakt
wordt. Dat het moeilijk is eruit te komen,
zoals een mens kan dwalen door Venetië
is ... een ander verhaal. Maar niemand
wordt buitengesloten in mijn gedichten.’
Voor meer informatie over de activiteiten
van de stichting Cultuur Indische Buurt,
zie www.cultuurib.nl. 4

hier min ik de stad
naar haar steeds nieuwere maagdelijkheid
ik min het bouwen aan de stad der wonden
waar dan wonen de doden waar
graven we het graf zo hoog en zo zacht
dat een kind erop spelen kan
in mijn handen ligt het bouwen
daarin het eindeloze
de verrotting van de groei
en elk begin
met een steen ik kras in de aarde
hier komt een huis en hier een tombe
aan mijn hand loopt de dood
het is stil op de levenslijn
steden verzamelen spiegels en kralen
en er is dansen rond een lijk
brandende lichamen dansen hun ogen droog
terwijl het zout zich eraan verankert
de mens zoekt een woord
een vogel vliegt voorbij met een lied
de mens vangt de vogel
die hij voedt
die hij eet en
de mens zoekt een woord
Alessandro Aiello

Het is lente geworden, ook op
Zeeburg. De koningin heeft
tijdens de nationale boomfeestdag meegewerkt aan het opzetten van een groen monument
op IJburg, en volgens directeur
Peter Derksen van de stichting met zijn naam was dat een
belangrijk signaal. Bomen zijn
voor dit nieuwe stadsdeel namelijk van groot belang: ze zijn
goed voor de gezondheid van de
bewoners en ... voor de verkoop
van nieuwe huizen. Dat laatste
merk je duidelijk aan de folders
van de makelaars: de meeste
nieuwbouwhuizen staan royaal
in het groen. De werkelijkheid
is anders. De meeste bomen op
IJburg zijn nog erg dun en veel
lijken alles behalve gezond. Een
gesprekje met de Amsterdamse
boomconsulent Hans Kaljee.
Tekst: Jaap Willems
Foto: Hans Kaljee

W

at is een bomenconsulent?
Ik ben het aanspreekpunt voor bomen in
de stad. Ik adviseer ontwerpers, stedenbouwkundigen en boombeheerders over
ziekten, boomsoorten en wat nodig is
om een boom goed te laten groeien. En
ik adviseer ook Marijke Vos, wethouder
Openbare Ruimte en Groen. Ook bewonersvragen komen bij mij terecht met
boomgerichte vragen.
Als je op IJburg rondkijkt, lijkt het niet erg
goed te gaan met de bomen. Diverse exemplaren langs straten zijn (bijna) dood en in
parken zoals het Van Gogh zien ze er ook
niet erg florissant uit. Hoe komt dat?
IJburg bestaat uit opgespoten zand.
Daarin zit niets bruikbaars voor een
boom. Bij elke straatboom die geplant
wordt, moet een vrachtwagen opgespoten
zand vervangen worden door een speciaal
grondmengsel. Maar het grootste probleem is de vrijwel constante wind en het
opwaaien van de zandkorrels waardoor de
bladeren gezandstraald worden. Er zijn

4

IJopener mei 2007

maar weinig bomen die daartegen opgewassen zijn. De iep staat daarbij veruit
op nummer 1, daarom staan die op de
Noordoever. Op grote afstand komen dan
soorten zoals linden, essen, platanen, wilgen en populieren. Die laatste twee zijn
minder geschikt voor in de straat omdat
er na twintig jaar veel takken spontaan
uitbreken.
Er worden wel veel bomen aangeplant op
IJburg, lijkt het. Om welke soorten gaat
het?
Kenmerkend voor Amsterdam is dat
in vrijwel alle straten bomen staan. Dit
wordt doorgezet op IJburg. In de hoofdstraat, de IJburglaan, staan platanen.
Maar verder verspreid over de parken en
straten staan ook andere soorten, zoals
sierkersen en valse acacia’s. Sterke bomen
die redelijk goed gedijen op IJburg worden veel vaker toegepast dan de kwetsbaardere soorten, die worden vooral in de
binnentuinen toegepast.
Waarom mogen er geen bomen groeien in
het Diemerpark; de grondlaag boven de
oude vuilnisbelt is tamelijk dik. En langs de
randen lijkt het al helemaal geen kwaad te
kunnen doen.
Men is bang dat de boomwortels zo diep
gaan wortelen dat ze de beschermlaag
aantasten. Bovendien bestaat het risico
dat als de bomen heel groot worden, ze
omwaaien en de wortelkluit een deel van
die beschermende laag mee trekt. Het
risico dat dit zou gebeuren is heel klein,
maar men wil dit soort risico’s terecht
uitsluiten. Buiten de beschermende zone
staan wel bomen, vooral populieren.
Struiken leveren geen gevaar op. Het wortelgestel van struiken gaat zelden dieper
dan 50 cm, maar als deze te groot worden
gaat de zaag er toch in. Het zijn vooral

soorten die van nature in Nederland
voorkomen: rozen, meidoorn maar ook
verwilderde vlinderstruiken.
In veel tuinen en tuintjes op IJburg lijken
bomen en struiken eveneens een kwijnend
bestaan te lijden. Wat kun je daaraan doen?
De wind, waardoor planten uitdrogen, in
combinatie met de ondergrond van opgespoten zand maakt dat IJburg een bijna
onmogelijke groeiplaats voor planten en
struiken. Om de planten een te kans te
geven moeten ze kunnen beschikken over
een goede grondlaag van minimaal 50
cm. Je kan het beste een laag van 20 cm
goed verteerde compost opbrengen en
dan tot 50 cm (= twee steken diep) doormengen. De compost zorgt ervoor dat
vocht langer vast wordt gehouden en dat
er voldoende voedingstoffen beschikbaar
zijn.
Hoe ziet de groene toekomst van IJburg er
uit? Wanneer zal het er zo mooi zijn als de
ontwerpers hebben bedacht?
IJburg heeft verschillende parkjes en er
worden bijvoorbeeld alleen al duizend
bomen geplant van de taaiste soort,
resistente iepen. Maar pas over twintig
jaar zal het er zo uitzien zoals ontwerpers
hebben bedacht. Natuur heeft tijd nodig.
Op meer beschutte plaatsen worden in
beperkte mate meer bijzondere bomen
geplant. De kans dat deze goed zullen
groeien is echter gering. In enkele parken
zijn bijvoorbeeld grote platanen geplant
die moesten wijken voor de NoordZuidlijn. Een kostbare operatie. Die zijn
goed aangeslagen, maar zullen door het
verplanten en de moeilijke groeiomstandigheden nog lange tijd moeizaam van de
grond komen De verwachting is dat ze
zich over een jaar of tien prachtig hebben
ontwikkeld. 4
IJopener mei 2007
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Geen kopzorgen meer

Stapels lapjes inspireren Kiek Jansen

René Arnoldi
Tekst en foto: Lida Geers

Kiek Jansen heeft al twintig
jaar een atelier in de Javastraat.
Alle reden dus om daar eens een
kijkje te gaan nemen. Kiek besloot op haar veertigste om naast
haar beroep als fysiotherapeute
de opleiding Grafiek te gaan
volgen aan de Rijksakademie
voor Beeldende Kunsten hier
in Amsterdam. Haar atelier is
haar thuisbasis voor haar grote
passie: het maken van collages
en schilderijen. Collages van
stof zijn op dit moment haar
grootste inspiratie. Onlangs
heeft zij negen collages gemaakt
voor een expositie georganiseerd
door het Tropenmuseum en de
Stichting Beeldende Kunsten
te Amsterdam. Samen met nog
vijftien andere kunstenaars heeft
zij zich laten inspireren door een
Perzisch verhaal over Layla en
Majnun. Haar bijdrage aan deze
tentoonstelling plus nog ander
werk van haar is tot en met
juni te zien in de foyer van het
Tropentheater en in het Theatercafé-restaurant Soeterijn,
Linnaeusstraat 2

I

n de voormalige Kadekrant hebben wij
als redacteurs aan alle relevante onderwerpen in het gebied aandacht besteedt.
Behalve aan Zeurburgers, want Zeeburgers die zeuren, wilde niemand doen.
Jammer, want dat was de belangrijkste
groep in onze wijk. Gelukkig werden we
opeens IJopener, kregen daardoor veel
nieuwe redactieleden en we hebben daarvan toenmalig nieuw redactielid Tineke
Kalk verordonneerd om over Zeurburgers
te schrijven. Dat doet ze met veel plezier
en bevlogenheid en daarom bewonder ik
haar; ze moet welhaast masochistisch zijn.

Z

estien kunstenaars werd gevraagd het
boek Layla en Majnun te lezen en zich
door het verhaal te laten inspireren. Het
is een dramatisch verhaal, dat alle moslims kennen en dat te vergelijken is met
Romeo en Julia van Shakespeare. Kiek
deed dit met veel plezier en heeft onder
het lezen door een stripboek gemaakt,
om alle bijzonderheden uit het verhaal
te kunnen vastleggen in plaatjes. Uit dit
stripverhaal zijn uiteindelijk negen grote
schilderijen gedestilleerd, waarmee het
hele drama wordt verteld. Het zijn heel
mooie collages geworden en Kiek hoopt
dan ook dat veel mensen deze expositie
gaan bekijken. Op dit moment is zij druk
bezig met collages en schilderijen voor
een expositie in het Afrika Museum, in
Leiden. Deze collages zijn geïnspireerd op
haar reis door Afrika, waar zij uitgezonden door PUM advies heeft gegeven aan
fysiotherapeuten in Zambia. PUM zendt
gepensioneerde experts en managers uit
om in ontwikkelingslanden hun kennis
door te geven. Dit jaar gaat zij weer drie
weken om de mensen daar te helpen bij
de revalidatie van gehandicapte kinderen.
Tijdens haar opleiding op de academie
leerde Kiek de meest uiteenlopende
dingen die met grafiek te maken hadden,
zoals het maken van linosneden, litho’s,
etsen, inlijsten, lijsten maken en boekbinden, Al deze vakken gebruikt ze nog
steeds. Zij maakt vaak haar eigen lijsten,
waar de collages of schilderijen in worden
ingelijst. Sommige kunstwerkjes krijgen
een boekvorm, die in zeer kleine oplage
worden uitgegeven. Kiek heeft hiervoor
zelfs een eigen uitgeverij ‘La Chatte’
opgericht. De oplagen zijn niet groot, de
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grootste tot nu toe is zes stuks. Door het
boekbinden en het maken van haar eigen
boekomslagen kwam al snel het idee dat
je met lappen ook nog andere dingen
kunt doen dan boekomslagen maken.
Lappen stof inspireren haar, helemaal
als ze op vloeipapier zijn gelijmd en dus
niets meer met het eigenlijke materiaal
te maken hebben. Lappen vindt zij meer
inspirerend dan tubes verf. Er komt geen
naaimachine of draad en naald aan te
pas, wel een schaar. Er wordt héél veel
geknipt, waarna de vormen op schilderslinnen, papier of karton worden geplakt.
Kiek vindt dat deze manier van werken
haar meer vrijheid geeft en voor het
moment inspirerender is dan bijvoorbeeld
het schilderen. ‘Als ik ga schilderen zit
ik vast aan een beeld in mijn hoofd en
volg ik in feite het plaatje dat ik gevormd
heb’, vertelt zij. ‘Met collages heb ik dat
helemaal niet. Hier ontstaat een beeld
tijdens het werken. Je werkt ook makkelijker. Soms moet dat wat je het mooist
vindt in je collage gewoon weg, omdat
het de ontwikkeling van je werk belemmert en je denken blokkeert’. Dat gaat bij
haar nogal rigoureus. Zij weet, dat na dit
soort beslissingen zich altijd weer nieuwe
dingen aandienen. Met sommige collages
is ze heel snel klaar en bij andere gaat er
veel tijd overheen. Kieks motto is: als je
het materiaal hebt dat je bevalt, komt het
idee vanzelf.

Zo toog ze een paar nummers geleden
naar meneer Lohmann van de commissie Kopzorgen, een Zeurburger van de
ergste soort. Wat hij precies zei weet ik
niet, want ik lees die stukjes niet, omdat
ik een hekel heb aan Zeurburgers. Maar
zijn commissie ken ik helaas wél. In de
statuten van deze vereniging staat dat zij
de belangen van de Kop van het Javaeiland en haar omwonenden dient; van
andere Zeurburgers dus. En zij willen
samenwerken met het stadsdeel, dat zeggen ze tenminste.
Onze deelraad heeft een heleboel prachtige plannen met de Kop, maar deze
gaan niet door omdat Kopzorgen de boel
draineert. De commissie Kopzorgen zegt
dat hoge gebouwen niet mogen, omdat
dit het uitzicht belemmert. Popconcerten
mogen ook niet, omdat die lawaai maken
en scholen ook niet, want dat trekt misschien hangjongeren aan. Zelfs beroemde
schepen als de Sirius mogen niet in het
Havengebied liggen!

Is het alleen Kopzorgen? Nee, helaas,
want in het afgelopen nummer stond iets
over commissie Armada. Ze zijn tégen
Kopzorgen, maar het zijn wel degelijk
Zeurburgers. Omdat er heel veel Zeurburgers zijn, denk ik dat er helaas wel wat
meer van dit soort commissies zijn.
Het gezeik tussen het stadsdeel en Kopzorgen duurt al meer dan tien jaar, want
zolang bestaat deze belangenbehartiger
van Zeurburg al. Maar behalve, volgens
oud-wethouder Stadig, de mooiste plek
ter wereld, is de Kop dus ook de kaalste
plek. En dat zal zo blijven, want Kopzorgen wil er niets mee.
Ik heb dan ook een plan voor de Kop van
Java! Roep alle leden van Kopzorgen en
al die andere Zeurcommissies bij elkaar
op de Kop. Vraag daarna de Kop van het
Java-eiland af te zagen. Sleep het vervolgens met de Otapan en de Probo Koala
naar de Zuidpool.
Win-win, zeg ik dan. Want wij als Zeeburgers zijn dan van die zeurpieten af en
de Zeurburgers kunnen hun eigen leven
op hun eigen kale Kop opbouwen. En al
de verschillende commissies kunnen met
elkaar lekker ruzie maken, dus hebben ze
nog vermaak ook.
Uiteraard moeten ze een school voor hun
kinderen bouwen, want ze willen niet
dat het hangjongeren worden en de hele
dag met koningspinguïns spelen. En voor
de ouders, en voor Lohmann in het bijzonder, is het te hopen dat ze geen witte
haaien tegenkomen, want die hebben
scherpe tanden en een schofthoogte van
zes meter. 4

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht
Elke dag lessen
3 gecertificeerde leraren
Persoonlijke aandacht
Ook yoga voor jongeren
en voor kinderen

In deze techniek geeft ze ook wel les op
basisscholen en in haar atelier geeft ze af
en toe een cursus boekbinden. 4
Kiek is te vinden op internet bij
www.groetenuitzeeburg.nl
email kiekjansen@hetnet.nl

proefles/informatie:
www.yogaber.nl
yogaber@xs4all.nl
06-25471615
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Particulier initiatief helpt IJburg aan gemeenschappelijke voorziening

Lees je blauw in de kinderbibliotheek

Problemen Rietlandterras nog niet opgelost
Tekst en foto: Lida Geers

Een spontaan idee is binnen een
jaar uitgegroeid tot een drukbezochte kinderbibliotheek. `Lees
je blauw’ is ontstaan op initiatief
van Marthe van Eerdt en met
medewerking van Het Blauwe
Huis. Kinderen én ouders van
IJburg kunnen hier iedere
woensdagmiddag terecht.
Tekst: Gabriëlle Brummelman

V

an idee tot realisatie
Na haar verhuizing naar IJburg bleven
de dozen vol kinderboeken doelloos en
onuitgepakt aan de kant staan. Wat te
doen met deze persoonlijke verzameling
‘jeugdliteratuur’ nu de eigen kinderen ze
ontgroeid zijn? Marthe van Eerdt, zelf
medewerkster van de mediatheek van
Hogeschool van Amsterdam, settelde zich
in de nieuwbouwwijk, keek om zich heen
en miste een bibliotheek. Door haar contacten met en enthousiasme van betrokkenen bij Het Blauwe Huis werd binnen
twee maanden het idee gerealiseerd tot
een concrete kinderbibliotheek. De 150
kinderboeken in eigen bezit werden
aangevuld, door vrienden en kennissen,
tot circa 300 boeken. Handige Dennis
Kaspori, architect en participant in het
kunstproject ‘Parade der Stedelijkheid’
maakte een boekenkast en boekenkist in
één. En zo ging ‘Lees je Blauw’ van start.
Als leuke activiteit voor kinderen én ouders, als ontmoetingsplek en onmisbare
voorziening van een stadswijk.
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Van begin tot nu
‘Lees je blauw’ opende de deuren op 15
februari 2006. Een jaar later staan 150
gezinnen ingeschreven als lid en omvat
de lees- c.q. leengrage kern circa dertig
families.
Het aanbod van 300 kinderboeken,
die het begin vormden, is gegroeid tot
ruim 1300 titels. Deze uitbreiding is te
danken aan sympathie voor het initiatief
en de bereidheid tot geven van IJburgers
en hun naaste omgeving. Maar ook uit
onverwachte hoek komen bijdragen. Een
medewerker van de Stichting ‘Taalvorming’ las een artikel over ‘Lees je Blauw’
en kwam persoonlijk twee tassen vol
boeken langsbrengen.
De kinderbibliotheek kenmerkt zich door
laagdrempeligheid; iedereen is welkom
om, zonder kosten, boeken te lenen. Een
klein onderzoek onder de bezoekers, in
december 2006, leverde positieve resultaten op. Het initiatief wordt zo gewaardeerd dat men, op geheel vrijwillige basis,
bereid is financieel bij te dragen in de
uitbreiding van ‘Lees je blauw’.

De planning voor 2007 en de toekomst
Het project ‘Parade der Stedelijkheid’,
waaronder de kinderbibliotheek valt, zal
nog twee à drie jaar vanuit Het Blauwe
Huis in Blok 35 opereren in verschillende
kunstvormen. Daarna is de toekomst
voor ‘Lees je Blauw’ onzekerder. De
openbare bibliotheek staat gepland op het
Centrum-Eiland. De gemeente hoopt in
2008 te beginnen met het opspuiten van
dit nieuwe deel van IJburg. De komst van
de ‘officiële’ bibliotheek en beëindiging
van het kunstproject kan voor onduidelijkheid zorgen over het voortbestaan van
de kinderbibliotheek.
Dit jaar wil Marthe van Eerdt, naast het
uitlenen van boeken, ook voorleesmiddagen en thematische activiteiten te organiseren. Activiteiten met een link naar
bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, het
kunstproject ‘Pump up the Blue’ of Moederdag. Om deze ideeën tot leven te laten
komen, worden er nu, via de vrijwilligersbank van Stichting Voorportaal IJburg,
enthousiaste vrijwilligers gezocht die de
armslag vergroten en ‘Lees je blauw’ tot
verdere bloei brengen.
De veel gehoorde opmerking ‘Kinderen
lezen tegenwoordig niet of nauwelijks
meer’, gemeten aan het succes van ‘Lees
je blauw’, is wat betreft de kinderen
op IJburg aan dovemans oren besteed.
Dankzij de vrijwillige inzet van een IJburger en het meest uitgeleende boek ‘Over
de kleine mol die wil weten wie er op zijn
kop gepoept heeft’. 4
Kinderbibliotheek ‘Lees je Blauw’
Willy Mullenskade 13 te Amsterdam
Elke woensdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur
www.blauwehuis.org
www.voorportaal-ijburg.nl

Parade der Stedelijkheid
Met ontmoeting als basis voor sociale, culturele en economische ontwikkeling, onderzoeken Jeanne van Heeswijk (kunstenaar) en Dennis Kaspori (architect) hoe via kleine
ingrepen op kleinschalige maar doelgerichte wijze het openbare leven op gang kan
worden gebracht en het voorzieningenniveau tijdelijk verbeterd wordt. Ze richten zich
op mobiel ondernemersschap en burgerinitiatief omdat deze daar waar nodig, als een
soort ‘stedelijke accupunctuur’, kan opereren en zo versnelde verknopingen tot stand
kan brengen. Onderdeel van dit project zijn o.a. kinderbibliotheek ‘Lees je Blauw’, het
spreekuur van wethouder Dennis Straat en Igor Roovers van het Projectbureau IJburg,
het tijdelijke wijkrestaurant ‘Het Proeflokaal’ en de openluchtbioscoop die afgelopen
zomer gehouden is. Daarnaast worden er de komende maanden twee nieuwe initiatieven, de Boekenkas en de IJboot, toegevoegd aan de Parade

E

ind maart is voor de tweede keer
een bijeenkomst gehouden die bedoeld
was om te horen of de bewoners van het
Rietlandpark en die van de Borneolaan
nog steeds zoveel last hadden van groepen
jongeren die rondhangen en de buurt,
de trappenhuizen en portieken onveilig
maken. Dus het inventariseren of de
bewoners al wat gemerkt hadden van
de maatregelen die genomen zijn. Ook
dit keer waren er jammer genoeg niet zo
heel veel bewoners in verhouding tot de
vertegenwoordiging van de stadsdeel, de
politie en de opbouwwerkers. Namens
Stadsdeel Zeeburg waren onder andere
Songul Akkaya, projectleider Jeugd &
Veiligheid, stadsdeelwethouders Fatima
Elatik en Nico Papineau Salm aanwezig. Namens de politie waren Jan van
Leent, hoofd wijkchef bureau Balistraat
en buurtregisseurs Herman Bax en Ton
Engelgeer present. Opbouwwerk werd
onder andere vertegenwoordigd door
Maarten Dahmen. Bovendien was de
wooncorporatie Ymere vertegenwoordigd door Sandra Bouwmeester, die de
belangen behartigt van de bewoners van
de huurwoningen van het gebouw Hoop,
Liefde en Fortuijn.
Dingen verschuiven
Tijdens de eerste ronde werd al vrij snel
duidelijk dat er dingen waren verschoven en dat de overlast nu niet alleen
door jongeren tussen de 14 tot 20 wordt
veroorzaakt, maar dat er ook een groep
kleinere jongens moeilijk begint te doen.
Het was jammer dat de bewoners van de
woningen van wooncorporatie De Key
minimaal vertegenwoordigd waren, zodat
aan hen niet gevraagd kon worden of zij
veranderingen hadden waargenomen. De
bewoners van het Rietlandpark hadden
nadat de fietsenrekken waren geplaatst,
gedurende de tijd dat het weer slecht was
minder overlast gehad. De bewoners van
de Hoge Poort daarentegen juist extra
overlast, maar nu in de berging onder de
appartementen. Een van de aanwezigen
was daar duidelijk over. ‘De jongeren
komen in de berging alleen voor de seks.
Wij vinden iedere morgen condooms en
sigarettenpeuken, dus dan hoef je niet te
raden wat daar gebeurt.’ Deze man had
de jongeren herhaaldelijk verzocht weg

te gaan, wat niet gebeurde. Hij had dan
ook het sterke vermoeden, dat de brand
die in de berging onder zijn huis was
ontstaan, expres uit pesterij was aangestoken. Veel bewoners waren toch wel
angstig geworden na deze brand, die behoorlijk heftig is geweest. Verder wordt
er nog steeds geblowd en hasj gedeald.
Volgens de politie zijn er echter geen
harddrugs in het spel, althans dat was
hun niet bekend. Maar dat blowen heeft
op de groep een dusdanige uitwerking
dat er niet meer mee te praten valt. Nadat de huismeester van Hoop, Liefde en
Fortuijn de jongens had aangesproken
op hun gedrag, zijn er binnen één week
een groot aantal ruiten gesneuveld, per
ongeluk, of expres? Aan de laatste mogelijkheid werd toch wel meer gedacht.
Het nieuwe fenomeen is de voetballende
jongetjes, die tot laat in de avond met
een leren bal in de weer zijn. Misschien
dat zij ook wel een aantal gesneuvelde
ruiten op hun conto kunnen schrijven.

Wegsturen heeft geen zin, ze lopen weg
en vijf minuten later staan ze er weer even
brutaal als daarvoor. De lijst was weer
even lang als bij de eerste bijeenkomst,
alleen zaten er weer andere elementen in.
Jongeren in kaart
Fatima Elatik vertelde wat tot nu toe
gedaan was om dit tij te keren. Alle
jongeren die onder de noemer ‘hangjongeren’ vallen en die blowen en dealen zijn
in kaart gebracht en inmiddels zal een
aantal ouders al ontboden zijn op het
Stadsdeelkantoor. Fatima verzekerde de
aanwezigen dat dit geen leuke en gezellige
gesprekken zullen zijn. Zij is van mening
dat de ouders ook verantwoordelijk zijn
voor wat hun kinderen op straat uitspoken. Vanuit Opbouwwerk werd gesteld
dat je de jongens individueel moet aanspreken, want in de groep voelen zij zich
sterk. De kleinere jongetjes die overlast
veroorzaken, was een nieuw probleem en
daar moest over worden nagedacht hoe
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dat zou worden aangepakt. Eén van de
aanwezigen, een leraar van één van de
scholen in de Indische Buurt, kende ze
allemaal bij naam en toenaam en zou dit
doorgeven. De politie heeft al een aantal
acties uitgevoerd en surveilleert veel
vaker. Met name op de fiets en de motor,
wat beter is omdat een politieauto in het
wandelgebied niet veel kan uitrichten.
Ook zijn er inmiddels heel wat brommers
verhuisd naar de achtertuin van Bureau
Balistraat omdat ze gestolen of opgevoerd bleken te zijn. De politie richt zich
voornamelijk op het terugdringen van
de criminaliteit. Verder is er al een aantal
dat zich ook bezighouden met inbraak
van auto’s en dergelijke aangehouden en
voorgeleid. Een aantal zit volgens Jan van
Leent inmiddels vast. Er waren bewoners
die van de extra surveillance nog niets
gemerkt hadden, hetgeen werd tegengesproken door degenen die dat wel hadden. Duidelijk is, dat de groep waarover
gesproken wordt heel moeilijk is. Ten
eerste omdat het bewoners zijn van de appartementen die dus niet kunnen worden
weggestuurd uit hun eigen portiek. Het
vervelende is dat regelmatig jongeren uit
de Transvaal- en de Indische Buurt zich
erbij aansluiten. Hierdoor wordt de groep
behoorlijk groot en niet aanspreekbaar.
Niet alles is oplosbaar
De vertegenwoordigster van wooncorporatie Ymere vertelde dat op dit moment
veel fysieke maatregelen zijn getroffen
om het wonen veiliger te maken. In de
diepe portieken aan de Borneolaan, waar
de jongeren zich graag in grote groepen
ophouden, is verlichting aangebracht.

Gedoofd
B
Ymere is van mening dat er steeds weer
een melding moet komen als er overlast
is, overdag kan dat aan de huismeester.
De politie is echter ook altijd bereikbaar.
Inmiddels zijn de communicatieproblemen met de politie opgelost. Op de
vraag hoe het staat met het sleutelplan
voor de woningen van wooncorporatie
De Key, kon daar weinig over verteld
worden. De Key is nog steeds bezig daar
een goede oplossing voor te vinden en
zal binnenkort een test houden. Aan het
eind van de avond werd toegezegd dat
er binnenkort weer een buurtschouw

gehouden zal worden, waar met name
gekeken zal worden naar de plaatsen waar
veel overlast wordt ondervonden en wat
er zoal aan gedaan is. Hierbij zullen ook
professionele mensen meelopen. Verder
wordt er ook serieus gedacht aan het ophangen van mobiele camera’s. Het geld is
er, vertelde Nico Salm, alleen moeten die
camera’s wel bemand worden. Bovendien
is de plaats waar ze zouden moeten hangen niet helemaal duidelijk, omdat het
nogal ingewikkeld is alle plekken in de
gaten te houden. Er wordt echter volgens
Nico Salm hard aan gewerkt. 4

orneo / Sporenburg is een ‘Vinex’wijk.
Tijdens de bouw in de jaren ‘90 werd
dit feit verzwegen als was het een staatsgeheim. Het betrof immers een wijk die
zich tot in de kleinste details wenste te
onderscheiden van wat in de rest van het
land onder diezelfde benaming werd ontwikkeld en gebouwd.
Zelfs de huisnummers moesten anders:
geen plaatje schuin boven de voordeur,
maar High Design, in de voorgevel geïntegreerd.
Toegegeven: wij bewoners waren best
trots op de van binnenuit verlichte, 90
graden gedraaide trendy sjablooncijfers. ‘s
Avonds een fraai gezicht, als je aan kwam
lopen of -rijden en zo’n heel rijtje cijfers
je tegemoet twinkelde. Dat was pas thuiskomen!
Dat was een jaar of acht, negen geleden.
Binnen twee jaar begonnen de eerste
lichtjes te doven. De rest volgde stapsge-

licht

wijs en onverbiddelijk. Nu zijn er straten
waar geen enkel lichtje het meer doet, in
sommige nog een enkel, hier of daar.
Wat blijkt? Het continu brandende
lampje zit na een jaar of vier door zijn
levensverwachting heen. Dan breekt het
gloeidraadje en is het over.
Zo ver heeft men echter bij de aanleg van
al dat moois niet willen kijken. De ingewikkeld geconstrueerde armaturen zijn
met bouten en moeren dusdanig vastgezet
dat wie de zaak zelf op orde zou willen
gaan brengen eerst over het juiste type
reservelampje moet beschikken en dan
gerust een klein half uurtje voor het karwei mag uittrekken. En wie zit daar nou
op te wachten?

Tekst en foto’s: Peter Klock

Borneo / Sporenburg, een doodnormale
Vinexwijk, bewoond door doodnormale
mensen die bang kunnen zijn dat iemand
die ze bezig ziet met herstelwerk zou kunnen denken, dat ze niets beters te doen
hebben. En die daarom ook heel creatief
kunnen zijn in het omzeilen van zo’n
probleem. 4

Amstel en Zaan

Handicap? Chronische ziekte?

Amsterdam

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

Kom of bel naar MEE

Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

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

www.meeaz.nl

Voor al uw vragen over leven met een beperking
IJopener mei 2007
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ouderen

Tulpen aan het IJ

ANBO Zeeburg timmert flink aan de weg

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken
Tekst: Lida Geers
Foto: Anbo Zeeburg

O

p een onverwacht zonnige namiddag
besluiten mijn zoon en ik naar het terras
van Kanis en Meiland te gaan. Alle tafeltjes
aan het water zijn bezet: onze spontane
inval blijkt niet echt origineel. We pakken
twee vrije stoelen en gaan lekker zitten. Al
snel vertrekt er iemand en hebben wij zelfs
een tafeltje tot onze beschikking. De serveerster loopt enorm te stressen. Ze rent van hot
naar her met bladen vol glazen bier, flessen
rosé en muntthee. Het is bijna etenstijd, dus
ook de keuken draait op volle toeren. Het
keukenpersoneel sjeest heen en weer met lege
en volle borden, blik op nul. De zon was
duidelijk niet ingecalculeerd in het rooster.
De aandacht trekken is onmogelijk, dus
leun ik lekker achterover en geniet van de
warmte. Achter mij beginnen twee mannen met een VVD-achtige uitstraling en
bijbehorende aardappel in de keel een pittig
gesprek over vrouwen. ‘Je moet ze gewoon
even nemen’, zegt de één. De ander stemt
er volmondig mee in. ‘Gewoon een goede
beurt.’ Nieuwsgierig blik ik opzij. Het zijn
de ietwat onfris ogende, uitgezakte heren
van middelbare leeftijd, die even tevoren
pontificaal aan mijn tafel probeerden plaats
te nemen en vervolgens luid en duidelijk
hun ongenoegen over het gebrek aan tafeltjes lieten blijken. Even twijfel ik of ze
het niet over auto’s hebben, maar nee. De
termen ‘lekker wijf ’ en ‘geile donder’ laten
geen ruimte voor een andere interpretatie.
Opeens krijgt mijn kind de slappe lach.
‘Mama, die mannen hebben het over seks,
hè?’ Al proestend wijst hij, voor iedereen
zichtbaar, de heren aan. Op negenjarige
leeftijd zijn borsten, billen en vrijende
mensen erg grappig. Ik duik iets dieper weg
achter mijn tijdschrift en stel mijn zoon
subtiel voor om even in de speeltuin op het
Levantplein te gaan spelen. Het eten laat
toch lang op zich wachten. ‘Vijf eurootjes’,
hoor ik opeens. ‘Loop het niet mis. Mooi
spul.’ De oude bloemenman die vroeger bij
Kollhof stond, komt het terras op met zijn
armen vol bossen tulpen. De terrasgangers
trekken grif hun portemonnee. Achter mij
worden de twee mannen onrustig, want de
voorraad schiet er snel doorheen. ‘Dat is
geen geld.’ ‘Nee, dat zie je niet vaak voor
zulke handel. Minstens zes bosjes en nog
kwaliteit ook.’ De ene man staat op, klokt
zijn bier hoorbaar achterover en gebaart de
bloemenman ongeduldig. ‘Verdien je daar
nog wat op?’ vraagt nummer twee en passent bij het afrekenen. Gewapend met de
tulpen vertrekken beide heren. Hun vrouwen zullen vast blij met ze zijn. 4
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Wijksteunpunt wonen komt er
WijksteunpuntWonen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg kan van start gaan. De
stadsdelen hebben een plan opgesteld
waar bewoners zeer goed mee uit de
voeten kunnen en wat ook wordt ondersteund en mede is opgezet door een
initiatiefgroep van bewoners. Uitermate
positief, zeker nu de stadsdelen de financiële middelen ter beschikking stellen om
het plan uit te gaan voeren.
Doelstelling van de Wijksteunpunten
Wonen (WSW) is de bewonersondersteuning in breedste zin zodanig te organiseren, dat de inwoners van de stadsdelen het WSW herkennen als de plek
waar je met al je vragen op het gebied
van wonen en huren terecht kan. Om dat
te realiseren is er een plan gemaakt dat
gedragen wordt door beide stadsdeelbesturen en bewoners. Naast het bestaande
huurteamwerk komt er ruimte voor
bewonersondersteuning. Deze medewerkers geven ondersteuning bij vragen over
huurbescherming, bij splitsen en verkoop,
groot onderhoud, woningverbetering,
sloop/nieuwbouw en bij intimidatie door
verhuurders/eigenaren. Tevens wordt er
voorzien in een medewerker die initiatiefgroepen van bewoners bij het opstarten
en functioneren ondersteunt en ondersteuning geeft aan lokale belangenbehartigingsorganisaties zoals de Huurdersvereniging Groot Oost (HVGO). Kortom
de gaten die er nu in de bewonersondersteuning zitten worden opgevuld. Dat is
voor de bewoners die met ingrepen in de
woning te maken krijgen een hele goede
zaak. Het WSW wordt gefinancierd door
de centrale stad en stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en stadsdeel Zeeburg. De
planning is om met ingang van 1 juni
aanstaande te beginnen op de locatie
Wijttenbachstraat 34. Of de geplande
datum gehaald wordt is op het moment
van schrijven nog niet duidelijk. Wij zijn
zeer verheugd dat de stadsdelen akkoord
zijn met de plannen.

Namens de initiatiefgroep WSW Frans
Ondunk
De initiatiefgroep bestaat uit individuele
huurders en vertegenwoordigers van de
Huurdersvereniging Groot Oost, Bewonersplatform Zeeburg en HuurdersOnder
steuningsKomitė.
Van het Huurteam
Terugvordering huurtoeslag
Sommige huurders worden geconfronteerd met terugvordering van door hen
ontvangen huurtoeslag. In sommige gevallen is dat terecht, maar er worden ook
grote fouten gemaakt.
Een huurder uit Zeeburg werd geconfronteerd met hoge terugvorderingen naar
aanleiding van teveel ontvangen huurtoeslag en dat over meerdere jaren. Nader onderzoek wees uit dat het er bij de
terugvordering werd uitgegaan van verkeerde gegevens. Volgens deze gegevens
zou de betreffende huurder teveel huur
betalen volgens de puntentelling van zijn
woning. Over dat bovenmaximale deel
van de huur wordt geen toeslag verstrekt.
Helaas ging het ministerie van VROM uit
van een verouderde puntentelling waarop
een te laag aantal punten stond vermeld.
Na overleg met het ministerie zijn de
gegevens gecorrigeerd en heeft huurder
recht op meer toeslag als hij heeft ontvangen. Wij vermoeden dat meer huurders
hiermee geconfronteerd worden. Mocht
u hiermee te maken hebben, neemt u dan
contact met Huurteam Oost op.
Huurverhoging per 1 juli 2007
Eind april vallen bij de meeste huurders
weer de huurverhogingen in de brievenbus. Het nieuwe kabinet heeft besloten
de huurstijgingen te beperken tot het
inflatiepercentage. Dit jaar zal de maximale huurverhoging derhalve uitkomen
op 1,1 %.

H

et mag duidelijk zijn dat binnen
afzienbare tijd het aantal ouderen in
Nederland een steeds grotere groep gaat
worden. Toch zijn het op dit moment de
jongeren die voor een groot deel de samenleving domineren. Ouderen hebben
andere behoeften en willen zij hun wensen geregeld zien, zullen ze zich als groep
moeten organiseren. Een heel grote organisatie voor ouderen is de ANBO. Landelijk heeft de ANBO 180 duizend leden,
die zijn onderverdeeld in 560 afdelingen.
ANBO Zeeburg is een van die afdelingen en heeft op dit moment 200 leden,
verdeeld over het Oostelijk Havengebied
en de Indische Buurt. IJburg is nog
maar dun vertegenwoordigd. De meeste
leden komen uit de Indische Buurt, die
wat dat betreft al een lange traditie had.
De ANBO had een ledenbestand van
400 leden en zijn activiteiten bestonden
voornamelijk uit gezelligheidsactiviteiten,
zoals kaarten en bingomiddagen in het
gebouw Kindervreugd aan de Kramatweg. Martie Woudhuizen, voorzitter, en
Hans Onna, penningmeester, zijn echter
van mening dat ontspanning niet genoeg
is en dat je, als je dat zoekt, beter lid kunt
worden van een speeltuinvereniging. Een
ouderenorganisatie van deze tijd moet
volgens Martie twee pijlers hebben, één
belangenbehartiging van de leden en de
andere uiteraard ontspanning en ontmoeting.
Groeiende groep
Met name de belangenbehartiging wordt
door ANBO Zeeburg serieus genomen.
Soms wordt in samenwerking met de
andere afdelingen binnen Amsterdam, in
totaal goed voor 7000 leden, wordt geprobeerd goede regelingen voor ouderen
te realiseren. Maar ook in Zeeburg zelf
wordt veel gedaan voor 50- plussers, een
groep die op het ogenblik heel snel groeit.
Twee jaar geleden is de ANBO oude stijl
in twee groepen uiteengevallen en begon
ANBO Zeeburg opnieuw met een groep
van 40 leden. Inmiddels is die uitgegroeid

tot 200 en beide heren zijn van mening
dat het nog lang niet genoeg is. Ondanks
dat het grootste deel uit de Indische
Buurt komt, is het geen afspiegeling
van de samenstelling van die buurt. Een
aantal Surinamers en een paar Marokkanen vertegenwoordigen nog lang niet de
kleurrijkheid van deze buurt. Maar ook
dat kan gaandeweg veranderen volgens de
heren van het bestuur.

te zijn. Aan het eind van de sessie was hij
heel verbaasd dat er nog zoveel obstakels
zijn, zelfs daar waar men denkt dat het allemaal oké is. Waar ook hard aan gewerkt
wordt is de realisatie van meer ouderenwoningen. Die zijn er nog maar mondjesmaat, terwijl in de toekomst daar veel van
nodig zijn. Volgens de voorzitter een heel
complexe zaak, omdat daar verschillende
partijen zeggenschap in hebben.

Belangenbehartiging belangrijk
Wat de belangenbehartiging betreft wordt
er veel gedaan. De simpelste dingen zijn
het gratis helpen bij het invullen van de
belastingpapieren. Een landelijke activiteit is met 12 ziektekostenverze-keringen
afspraken te maken zodat de ANBO-leden korting op hun premie krijgen. Met
AGIS is een speciaal 50- plus pakket geregeld, waar kraamzorg uit is gehaald en
onbeperkte fysiotherapie is ingekomen.
En verder het regelen van een gereduceerd bedrag voor een medische keuring,
bij het verlengen van een rijbewijs boven
een bepaalde leeftijd. Wat ingewikkelder
wordt het als het gaat over de Nederlanders die gedurende een periode in het
buitenland hebben gewoond en daardoor
AOW ontvangen, die gerelateerd is aan
de tijd dat ze in Nederland woonden.
Dat blijkt ingewikkelde materie als het
bijvoorbeeld gaat over Surinamers en
veteranen die een periode buiten Nederland gelegerd zijn geweest. Daarvoor
hebben wijze koppen van de ANBO een
heel speciale regeling bedacht, die de staat
niets extra’s kost en de betrokkenen een
volledig AOW bezorgen. Een echt Zeeburgs plan is Zeeburg op alle plekken van
de buurt rolstoelvriendelijk maken. Om
de problemen die mensen die slecht ter
been zijn dagelijks ondervinden, duidelijk
te maken is wethouder Dennis Straat,
op initiatief van ZIN, Zeeburg Inclusief
waaraan de ANBO deelneemt, in een rolstoel in Zeeburg rondgereden. Zo kon hij
zelf ervaren hoe het is om minder valide

Samen naar de film
De tweede pijler: ontspanning, wordt
ook niet overgeslagen. Het bestuur heeft
de directie van bioscoop Tuschinski zover
weten te krijgen dat er 50- plusvoorstellingen op dinsdag- en donderdagmiddag worden gehouden. Dit tegen het
gereduceerd tarief van vijf euro, inclusief
een kopje koffie met een plakje cake en
een ingelaste pauze. Daar wordt inmiddels al zoveel gebruik van gemaakt, dat
sommige voorstellingen uitverkocht zijn.
Daarvoor stond de bioscoop ’s middags
gewoon leeg. Het mes snijdt hier dus aan
twee kanten. Martie is van mening dat
bedrijven zich meer en meer moeten gaan
realiseren dat de groep ouderen niet alleen
groter wordt maar ook interessant genoeg
om er zakelijk rekening mee te houden.
Onlangs zijn er afspraken gemaakt met
een sportschoolhouder in het centrum,
dat ANBO-leden er tegen flinke korting
kunnen sporten. Dan zijn er nog de
maandelijkse wandelingen, die soms samen met afdeling Binnenstad worden georganiseerd. Maximaal 14 mensen maken
eens per maand een vooraf uitgestippelde
wandeling vanaf een tram- of bushalte,
naar een punt waar ook het openbaar vervoer stopt. Het nieuwste plannetje is een
gezamenlijk ontbijt eens in de zoveel tijd.
Dat is nog niet uitgewerkt en er is ook behoefte aan een sponsor en een leuke plek
om dat te doen. Al met al ligt er veel werk
op het bordje van het zestallig bestuur
(allemaal vrijwilligers) die een aanvulling
van de gelederen reuze zou waarderen. 4
IJopener mei 2007
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Geveltuinendag 2007

Sloop-nieuwbouw van het Welzijnsgebouw

Erik Haan
Op 12 mei is het weer zover: dan is het
tijd voor de Geveltuinendag. Met enige
trots kunnen wij als organisator aankondigen dat het inmiddels de 5e keer is dat
dit evenement georganiseerd wordt. Vanaf
10.00 uur is de informatiestand aanwezig
op de hoek van de Van Eesterenlaan, de
Oostelijke Handelskade en de Frans Petterbaan.
Groene markt
We kunnen wel spreken van een traditie:
ook dit jaar zal ecologische kwekerij Kalkrijk uit Lelystad aanwezig zijn met prachtige heem- en klimplanten. Daarnaast is
natuurlijk veel informatie beschikbaar
over planten in geveltuinen en op terrassen. Onze hobby: gierzwaluwen en bijen,
en daarom ook speciale aandacht voor
deze vliegende dieren.
Speciale aandacht voor schooltuintjes
Onder het motto ‘Jong geleerd..’ ziet
de vereniging Groen en Blauw graag
dat kinderen al vroeg kennismaken met
de wereld van de natuur. Zeker voor
kinderen die opgroeien in een stedelijke

omgeving vaak een wondere wereld die
heel ver van hun bed af lijkt te staan. Niet
alleen een educatief aspect waar ouders en
scholen zelf voor verantwoordelijk zijn,
ook een aspect dat vanuit het bestuur
gestimuleerd kan worden. Daarom ziet
de vereniging graag dat er ook vanuit de
politiek meer aandacht besteed wordt
aan educatie op het gebied van milieu in
het algemeen en natuur in het bijzonder.
Wij hebben reeds scholen in Zeeburg
benaderd, die schooltuintjes ook een goed
idee vinden. De Geveltuinendag biedt
een goede gelegenheid om dit idee bij
een grotere groep bewoners bekend te
maken. Daarom liggen er op onze informatiestand ook handtekeningenlijsten
waarmee u dit initiatief kunt steunen.
Hoe meer ondersteuning er voor dit
initiatief is, hoe groter de kans dat er
ook daadwerkelijk dingen op dit gebied
bereikt kunnen gaan worden.
Kijk ook op onze site:
www.groenenblauw.nl

Tekst en foto: Neeltje Wiedemeijer

PEDICURE
en ontspannende voetmassage

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

Kennisquizz Zeeburg 2007
Vrijdag 8 juni 2007 is het weer zover...
Deze keer in Club Panama aan de Oostelijke Handelskade 4. De spectaculaire
KennisQuiz Zeeburg zal voor de derde
maal plaatsvinden. Leerlingen van vrijwel
alle basisscholen in Zeeburg (en dit jaar
voor het eerst ook uit IJburg) zullen het
tegen elkaar opnemen met de kennis die
zij tijdens hun
basisschoolcarrière hebben
opgedaan. Van
elke deelnemende
school zullen
twee leerlingen
uit groep 8 de
school vertegenwoordigen.
Momenteel zijn de scholen druk in de
weer met de voorbereidingen. Welke
leerlingen gaan we afvaardigen? Geven we
ze een mascotte mee? En hoe kunnen we
ze het beste aanmoedigen?
De KQZ 2007 heeft een veelbelovend
programma. Drie spannende vragenrondes met in de pauzes aandacht voor
kunst en cultuur. Diverse kinderclubs van
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Welzijn aan het IJ zullen op
deze avond hun talenten tonen. Naast het competitieve
deel zal er ook aandacht
zijn voor kunst en cultuur.
Het afgelopen half jaar
hebben de kinderclubs van
Welzijn aan het IJ hard gewerkt om tijdens
de KQZ 2007
op het podium te
schitteren.
Stichting Welzijn
aan het IJ nodigt
u, ouders, buren,
oma en opa, kennis en vriend
uit voor de KQZ 2007. Komt u
meegenieten van wat de kinderen hebben geleerd en ons leren.
Wij wensen alle leerlingen van groep acht
heel veel studieplezier en hopen dat zij
met een positieve houding de volgende
studiefase beginnen en deze even succesvol zullen afronden.
Een speciale dank gaat uit naar de scholen
die met hun inzet en medewerking deze
dag mogelijk maken.

E

r moet bezuinigd worden op welzijn.
En wel met 1,2 miljoen van de in totaal
acht miljoen die jaarlijks door het stadsdeelbestuur werden uitgekeerd aan de
welzijnssector.
Het stadsdeelbestuur denkt dat te bereiken door de sloop-nieuwbouw van het
welzijnsgebouw. Alle bestaande subsidierelaties met de huidige uitvoerders
(stichting Welzijn aan het IJ, Dynamo en
Opbouwwerk Noord in Zeeburg) zijn
opgezegd per 1 januari aanstaande.
Het werk zal opnieuw aanbesteed worden. Degene die het werk gegund krijgt
zal de laagste inschrijver zijn. Wat gaat
dat betekenen voor de kwaliteit?
De werksoort die het meest getroffen
wordt is het jeugd- en kinderwerk. Die
werksoort wordt gekort met meer dan
50%. Misschien gaan de buurthuizen
dicht. Nu jongerenoverlast de kop ook
opsteekt in het Oostelijk Havengebied, is
er nauwelijks reden om op jongerenwerk
te korten.

Om 17.00 uur gaan de deuren open en
is de club toegankelijk voor het publiek.
Het programma start om 17.45 uur.
Voor vragen omtrent dit evenement kunt u
terecht bij :
Steven Panka
Welzijn aan het IJ
C. van Eesterenlaan 216-228
Tel: 020-435 22 99
Fax: 020-435 22 95
E-Mail : S.Panka@welzijnaanhetij.nl
Website: www.welzijnaanhetij.nl

Een misstand die Wethouder Jan Hoek
in elk geval wil opheffen is dat mensen
met een goed inkomen gebruik maken
van het zeer goedkope aanbod voor bijvoorbeeld sportbeoefening die Stichting
Welzijn aan het IJ aanbiedt. Die mensen
kunnen net zo goed naar sportschool
Jerry in het Oostelijk Havengebied, aldus
de wethouder.
Moeilijkheid is dan toch dat hiermee de
inkomensverschillen - als deze politiek
wordt doorgevoerd - ook leiden tot sociale segregatie.
In het plan wordt een grote wissel getrokken op vrijwilligers en mantelzorgers.

Vrijwilligers moeten de taken overnemen
van de professionele instellingen. Dan
wordt Zeeburg de zogenoemde ‘civil
society’, niet erg verschillend van Balkenende’s zorgzame samenleving. Zelf de
problemen oplossen, je buren vragen om
hulp, kinderen die de taak van de thuishulp voor hun ouders op zich nemen.
Dat is het toekomstbeeld dat zich opdringt. Pas als de omgeving faalt is er een
vangnet van professionele zorg.
Misschien is het goed om nog eens helder
te stellen dat de Indische buurt weliswaar
qua gebied een klein deel van Zeeburg
uitmaakt, maar dat de buurt qua inwoners veel meer dan de helft van Zeeburg
uitmaakt. En de inkomenspositie van de
Indische Buurter is slecht. De bouw van
koopwoningen in de Indische Buurt heeft
daar niet wezenlijk iets aan veranderd.

Veel kopers kunnen maar net hun hypotheekverplichtingen ophoesten. Kortom,
de Indische Buurt is respectievelijk een
achterstands-, aandachts- en nu probleemwijk. Dus kun je er niet van uitgaan
dat de mensen het zelf wel doen. Hoeveel
raadsleden wonen eigenlijk in de Indische
Buurt?
Ik ben een tegenstander van sloop en
voorstander van renovatie als dat nog
enigszins mogelijk is. Dat niet alleen omdat het voor de werknemers wel zo prettig
is. Of omdat ik hoop dat de IJopener toch
door kan gaan. Ik ben echt bang dat er
straks balkonnetjes van dat nieuwe gebouw afvallen of de gevel eruit waait. Om
nog maar even op de bouwmetafoor door
te gaan: nieuwbouw blijkt in het recente
verleden veel fouten te bevatten. 4
IJopener mei 2007
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Interview met stadsdeelvoorzitter Nico Papineau Salm

Zeeburg is een fantastisch stadsdeel
Nico Papineau Salm (57) is nu
een jaar stadsdeelvoorzitter van
Zeeburg. Een mooie gelegenheid
om hem te interviewen over zijn
ervaringen en over de ontwikkelingen binnen het stadsdeel.
De stadsdeelvoorzitter geeft de
voorkeur aan een foto bij het water: ‘Ik heb wat met water. Dat
is me met de paplepel ingegoten,
want ik kom uit Castricum. Zeilen is mijn hobby, ik kom vaak
op de Waddenzee en zing in het
Weespertrekvaart Mannenkoor.
Water geeft mij een gevoel van
ruimte. Dus ik kom in Zeeburg
voldoende aan mijn trekken.’

Tekst: René Arnoldi
Foto: Fred Vermorken

H

oe ben je in de Zeeburgse politiek beland?
‘Tien jaar geleden ben ik vanuit de
Baarsjes verhuisd naar het Borneo-eiland
in het Oostelijk Havengebied. Destijds
was ik slapend lid van de PvdA. Vijf jaar
geleden kwam ik in de stadsdeelraad van
Zeeburg. Met betrekking tot de landelijke
politiek heb ik geen ambities gehad. De
lokale politiek vind ik veel boeiender. Ik
wil graag iets betekenen voor de mensen
in hun woon- en werkomgeving. Ik voel
me dus thuis in Zeeburg. Het is een
fantastisch stadsdeel van drie verschillende wijken met veel water en natuur
zoals het Flevopark en de Diemerzeedijk.
Het Oostelijk Havengebied is niet alleen
een schitterende woonwijk dicht bij het
stadscentrum, het is ook een toeristische
trekpleister vanwege zijn prachtige architectuur en de oude havens. De kleurrijke
Indische Buurt is het oudste deel van
Zeeburg, waar we veel investeren in de
verbetering van de openbare ruimte en
de renovatie van oude woningen. Onze
nieuwste wijk IJburg is de pioniersfase al
ontgroeid. Ik realiseer me dat het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt
twee totaal verschillende wijken zijn en
dat de bewoners vooral in hun eigen wijk
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leven. Ik ga wederzijds bezoek níet entameren. De mensen moeten zelf ontdekken hoe mooi de andere wijken zijn en
wat daar allemaal te beleven valt.’
Wat houdt het werk als stadsdeelvoorzitter
in en hoe ga je te werk?
‘Als raadslid zat ik in een commissie en
moest ik vooral notities en rapporten
lezen. Nu ben ik samen met collega-portefeuillehouders bestuurlijk verantwoordelijk voor het geheel, waaronder de financiën van het stadsdeel. Veel aansturen
dus. Onderwerpen waar ik nu mee bezig
ben zijn onder meer de bouw van Fountainhead op Sporenburg en de ontwikkeling van het Van Lohuizengebied. Fountainhead is een appartementencomplex
met een basisschool in het gebouw. In
het Van Lohuizengebied realiseren we een
mooi multifunctioneel gebouw in combinatie met een jachthaven in de Entrepothaven. Ook maken we het Cruquius
Werkgebied beter toegankelijk door de
Van Lohuizenlaan opnieuw in te richten.
Verder ben ik bezig met de vernieuwing
van de diverse bestemmingsplannen. Als
stadsdeelvoorzitter neem ik uiteraard de
openbare orde en veiligheid voor mijn
rekening. Als bestuurder vind ik het
belangrijk persoonlijk in contact te zijn
met de bewoners en ondernemers in ons
stadsdeel. Zo had ik laatst op één en dezelfde dag een bijeenkomst in de Passenger Terminal, een bijeenkomst op locatie
over het terugdringen van de overlast die
de hangjongeren veroorzaken rond het
Rietlandterras en een ontmoeting met
de vertegenwoordigers van de Turkse
ouderenraad TYDM. Ik hoor graag van
de mensen zelf hoe ze denken over hun
werk- en woonomgeving en over onze
dienstverlening. En natuurlijk spreek ik
ook vaak met mensen van vele instanties
in mijn stadsdeel, zoals de politie, scholen
en woningcorporaties.’

Heb je als bestuurder ook invloed op stadsdeeloverstijgende onderwerpen, zoals milieu,
energie en verkeer?
‘Mooi voorbeeld dat je hier aanhaalt. Ik
heb heel lang voor het milieu gewerkt.
Zéker hebben we invloed op zaken als
milieu, vaak in een samenwerkingsverband met de centrale stad of andere
stadsdelen en liften we mee met het gemeentebeleid. Zo zijn wij betrokken bij
onderwerpen als het verkeersplan voor de
oude stad, vrachttrams, milieuvriendelijke
bedrijfsauto’s en zelfs stadsverwarming op
het Zeeburgereiland. Als stadsdeel doen
we zelf ook veel. Zo stimuleren we nieuwe fietsenstallingen, zoals nu een uitbreiding in de Balistraat. Een ander voorbeeld
is het bevorderen van het autodaten door
parkeerplaatsen toe te wijzen aan Green
Wheels. Denk ook aan de zonnepanelen
op het dak van onze sporthal en de windmolen die op het Flevohuis geplaatst gaat
worden.
De Indische Buurt is weer een leefbare
buurt geworden. Ben je daar nu klaar?
‘Nee, zeker niet, al gaat het inderdaad
de betere kant op. We zijn nu heel druk
bezig om woningen te laten renoveren.
Ook willen we grotere woningen waar
veel vraag naar is, zowel in de huur- als
de koopsector. De restauratie van de Berlageblokken is hier een goed voorbeeld
van. Het doet me deugd dat veel mensen
die gedurende de renovatie tijdelijk elders
in Amsterdam wonen, weer terug willen
komen naar hun mooie Indische Buurt.
Dat de buurt veel aantrekkelijker is geworden heeft daar zeker mee te maken.
De oostkant van het Javaplein is intussen
opgeknapt en de Javastraat gaan we herinrichten om deze winkelstraat drastisch
te verbeteren. De levendigheid in de Indische Buurt neemt verder toe wanneer de
deuren van het multifunctionele centrum
Timorplein dit jaar open gaan. We zijn

nog lang niet klaar met de verbeteringen
in de buurt. Vooral de vernieuwing van
de woningen mag wat sneller gaan. Dat
minister Vogelaar Amsterdam Oost, dus
ook de Indische Buurt, op de lijst van
veertig probleemwijken heeft gezet, vind
ik een juiste keuze. Het is nu eenmaal
zo dat hier veel mensen wonen met een
klein inkomen en dat veel bewoners geen
hoge opleiding hebben genoten. Samen
met de minister, de corporaties en de centrale stad werken we aan een plan. Het
vrijgekomen geld willen we zo efficiënt
mogelijk besteden aan het oplossen van
veel problemen.’
Het hangjongerenprobleem lijkt zich te
verplaatsen van de Indische Buurt naar het
Rietlandpark in het Oostelijk Havengebied.
Wat vind je daarvan en wat ga je daaraan
doen?
‘Dat baart me grote zorgen. Het zijn
voornamelijk jongeren uit de betrokken
buurt zelf. De term hangjongeren vind
ik trouwens een vervelende uitdrukking.
Het gaat om jongeren die veel op straat
zijn en door hun gedrag bewoners en
voorbijgangers overlast bezorgen. Maar
we zijn nu met bewoners, corporaties en
politie bezig met een gerichte aanpak.
Woningcorporatie Ymere gaat zorgen
voor een betere sociale controle. Jongeren
en hun ouders worden door het stadsdeel
op hun gedrag en verantwoordelijkheid
aangesproken. Ook de buurtregisseur
van de politie heeft een rol. Deze integrale aanpak heeft in de Indische Buurt
goed gewerkt. Bovendien is gebleken dat

buurtcentrum De Balk niet echt geschikt
is voor deze groep jongeren. Zij krijgen
nu een eigen honk aan het spoor.
Er zijn ook goeie dingen te melden over
het Oostelijk Havengebied. Zo is het vernieuwde bestemmingsplan Borneo/Sporenburg vastgesteld door de stadsdeelraad.
Hierin zijn bijvoorbeeld alle ligplaatsen
voor woonboten vastgelegd. Sporenburg
is meer dan alleen Fountainhead, waartegen een groep bewoners zich verzet. Het
is prima dat mensen gebruik maken van
hun recht om bezwaar aan te tekenen
tegen bepaalde plannen. Dat beschouw ik
als een uiting van betrokkenheid bij hun
buurt. Ik vind het wél jammer dat het
voeren van procedures wel erg veel tijd
kost met als gevolg dat de realisatie van
plannen vertraagd worden.
Die leuke rafelrand, het Zeeburgereiland,
wordt helemaal vol gebouwd. Waarom eigenlijk?
‘De bebouwing van het Zeeburgereiland
is de competentie van de centrale stad
samen met het stadsdeel. Als stadsdeelbestuurder ben ik het volledig eens met de
bebouwing van dit eiland. Dat is vooral
goed voor IJburg, dat zo uitstekend verbonden wordt met de rest van de stad.
IJburg begint écht een volwassen wijk te
worden. Het is in korte tijd gegroeid van
drieduizend naar zevenduizend inwoners.
Ik ben er trots op dat we daar de noodzakelijke voorzieningen hebben kunnen
realiseren, zoals scholen, gezondheidsinstellingen, kinderopvang en winkels. En
ja, wat de bebouwing van het Zeeburger-

eiland betreft; er zijn nog genoeg leuke
rafelranden over in onze stad.’
Hoe denk je over het welzijnswerk in het
stadsdeel en wat is je visie hierover?
‘De samenwerking met de verschillende
instellingen die met de leefbaarheid in
onze wijken te maken hebben, gaat steeds
beter. Zo zijn er overal in het stadsdeel
wijkmeesters aangesteld door de corporaties Ymere, Alliantie en Eigen Haard.
De buurtregisseurs hebben behalve hun
‘politierol’ ook een belangrijke functie in
het doorverwijzen. Als stadsdeelbestuur
willen we meer investeren in de civil society. Ik geloof daarin. Het eigen initiatief
van bewoners juichen we toe, dat we ook
wanneer mogelijk willen subsidiëren, bijvoorbeeld een goed idee voor buurtactiviteiten. Aan initiatieven ontbreekt het in
Zeeburg niet. Zo is het Wereldwijkfestival
intussen volledig ingeburgerd, dit festival
willen we verder uitbreiden. Er komt
weer een Open Haven Podium en de Uitmarkt breidt zich uit naar het Oostelijk
Havengebied. Bewonersinitiatieven op tal
van gebieden willen we stimuleren en belonen voor zover de financiële middelen
van het stadsdeel het toelaten. Tegelijkertijd bieden we zorg aan die bewoners die
het zelfstandig niet redden en die geen
steun van familie en vrienden kunnen
ontvangen. Al deze zaken zijn vastgelegd
in de beleidsvisie Sociaal Domein van het
dagelijkse bestuur. Dit plan krijgt dit jaar
verder vorm en inhoud onder leiding van
collega-wethouders Jan Hoek en Fatima
Elatik.’ 4
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Kwadranten Indische Buurt krijgen gezicht
Tekst: Remiel Irion
Foto:

Het is dinsdagochtend kwart
voor negen. Het paasweekeinde
is net voorbij en ik ben nog lichtelijk hyper van een overdosis
chocoladehaasjes en eieren. Een
goed moment voor een proefles
bodypump bij Jerry’s.

Oostelijk Havengebied:
Java en KNSM Eiland,
Marcel van Loo.
Veemkade en Sporenburg:
Herman Bax.
Borneo Eiland:
Ton Engelgeer.
Architectenbuurt:
Jos Brugman.

D

e nieuwe groep buurtregisseurs van
politie is nu ruim een jaar aan de slag
vanuit bureau Balistraat. Behalve dat er
samen met het volledige politiewijkteam
veel gedaan is aan het vergroten van de
leefbaarheid en het verhogen van de
veiligheid, is gebleken dat er ook zaken
spelen, die in eerste instantie geen prioriteit lijken te hebben. Achter de schermen
wordt hierin ook de nodige tijd gestoken.

buurten daar een duidelijke rol in spelen
en die in gebruik zijn voor de Indische
buurt eigenlijk niemand iets zeggen. Op
de Oostelijke Eilanden is dat minder.
In eerste instantie lijkt ‘effe wijzigen en
klaar’ voldoende. In de praktijk gaat het
om een wijziging die nogal wat voeten
in aarde heeft: interne systemen, externe
systemen (internet), visitekaartjes, netwerkpartners en nog veel meer.

Wat bleek namelijk? Burgers die te maken
hebben met de officiele buurtnamen,
maar ook politieagenten, hebben daar
weinig binding mee. Gebleken is dat iets
simpels als de namen van de verschillende

Het is zover. Er is weer een stap in de
goede richting gezet, die hopelijk meer
binding, meer veiligheid, meer klantvriendelijkheid tot gevolgd heeft.

Indische Buurt:
Timorpleinbuurt:
Anke Sonderman.
(was Noordwest kwadrant 1)
Atjehpleinbuurt:
Leo Dieker.
(was Noordwest kwadrant 2)
Makassarpleinbuurt:
Johan Schutte.
(was Noordoost kwadrant)
Ambonpleinbuurt:
Frank Westerop.
(was Zuidwest kwadrant)
Sumatraplantsoenbuurt:		
Willem Taalen.
(was Zuidoost kwadrant)
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Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken

I

n het café-restaurant met fenomenaal
uitzicht over het IJ ben ik vaker geweest,
maar de sportzalen zijn nieuw voor me.
Ik ben aangenaam verrast. De fitnesszaal
oogt modern en toch intiem met mooie
apparaten, verdeeld over twee verdiepingen. De open stalen trappen geven een
ruimtelijke indruk. Een paar vroege vogels zijn al druk aan het trainen. De fietsen staan zo opgesteld dat je al trappend
van het weidse uitzicht over de buurt kan
genieten.
Ik ga de lesruimte binnen en ook hier zijn
rondom ramen met vergezichten richting
Van Eesterenlaan, Panama en het IJ. Acht
dames en een heer druppelen binnen.
Eén van de vrouwen ziet mij aan voor
de instructrice en mijn dag is meteen
goed. Voor ik zwanger werd, deed ik aan
aerobics en dansen, maar dat is inmiddels
ruim tien jaar geleden. Ik hoop maar dat
ik het tempo een beetje bij kan benen.

6

Centraal
Station

Jerry’s op proef

Tram 26 stopt voor de
deur, halte Diemerparklaan.

E info@meijernotarissen.nl
www.meijernotarissen.nl

Als docente Angela arriveert, klinkt er
al snel een lekkere beat door de ruimte.
Stevig marcherend, maken we onze spieren warm. Dan gooit Angela er een paar
pittige stapcombinaties in. Coördinatie
is niet mijn sterkste punt, maar vrij vlot
begint het ook bij mij te swingen. Het
is een lekker dansritme en ik voel mijn
benen en armen stretchen. Met handgewichtjes worden mijn bi- en triceps op de
proef gesteld. Even later zie ik mijzelf in
de muurvullende spiegel grondoefeningen doen. Met een gekruist elastiek onder
mijn voeten, rek ik spieren waarvan ik
het bestaan niet kende. De zijkanten van
mijn bovenbenen protesteren heftig. Twee
door vele vrouwen - inclusief mijzelf gevreesde klassiekers volgen: opdrukken
en buikspieren. Gelukkig kan ik aardig

meekomen. Het voelt zelfs ouderwets
lekker. Een paar van deze lesjes en ik durf
weer in bikini. Na de cooling down is
het uur voorbij. De tijd is omgevlogen.
Angela geeft me nog wat tips mee. Ze
raadt me aan mijn gezondheidsschoentjes
in te ruilen voor een paar goede aerobicsschoenen. Zo loop je minder kans op
blessures in de lessen waarin veel gesprongen wordt.
In de kleedkamer tref ik naast de douches
ook een sauna aan. Ik kijk er begerig
naar, maar ga toch richting bar. Ik heb
een deadline te halen. Sacha geeft me
een kop lekkere koffie en vertelt enthousiast over de sportschool. Bij Jerry’s
kun je onbeperkt trainen vanaf €19,50
per maand. Als je gaat fitnessen, krijg je
eerst een conditietest en neemt de trainer
met je door wat je wilt bereiken en of je
gezondheidsklachten hebt. Het publiek
is gemêleerd: van jong tot oud, van dik
tot dun en van gezond tot gehandicapt.
Iedereen gaat met een persoonlijk trai-

ningsplan aan de slag dat bijgesteld wordt
als de doelen bereikt zijn of als je variatie
in de oefeningen wenst. De trainers zijn
op vaste uren aanwezig voor persoonlijke
begeleiding. De trots van eigenaar Jerry is
Miha Circle: de nieuwste sneltrainapparatuur, waarmee je alle grote spiergroepen
in twintig minuten kunt trainen. Altijd
handig in onze ‘weinig tijd’-cultuur. Nog
handiger is Sacha, die tijdens ons gesprek
ook een oogje houdt op Sven, de vierjarige zoon van één van mijn lesgenoten.
De droom van elke moeder.
Al met al heb ik het huiskamergevoel
bij Jerry’s helemaal te pakken. Ik besluit
ter plekke mijzelf de komende maanden
in deze relaxte omgeving zomerproof te
maken. 4
Jerry’s
Veemkade 1288
020-3628000
jerry@jerrys.nl
www.jerrys.nl
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Voor de wandelaar is het trouwens
ook een leuke tocht van ruim tien
kilometer. Genieten van de rust die
er voorlopig nog op het Zeeburgereiland heerst!
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Schellingwouder
Brug

Op de terugweg kun je natuurlijk dezelfde
weg nemen, maar je kunt ook via de
Schellingwouderbrug. Vanaf de Schellingwouderdijk leidt een trap naar het
hoogste punt van de brug. Vandaar is
het dus alleen een kwestie van naar
beneden roetsjen.
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De route voert vanaf de Zeeburgerdijk over het
Zeeburgereiland naar Schellingwoude. Vandaar
kun je alle kanten op voor een mooie ﬁetstocht door landelijk gebied.
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Schellingwoude

Zeeburgereiland
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Je moet trouwens ook wat tijd meebrengen: de kans dat
je op het schutten van schepen moet wachten is groot.
Maar dat is geen straf, want er valt veel te zien.
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Rondje Noord
via de Oranjesluizen

Voor wie naar Noord wil en geen zin heeft om tegen de hellingen van
de Amsterdamse en Schellingwouder Brug op te ﬁetsen, is er een
alternatieve route: via de Oranjesluizen. Je moet dan wel een paar
trappen op en af, maar met een niet te zware ﬁets is dat goed te
doen.

tekst en fotograﬁe:
Elly van der Mark
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winkels

vraag en antwoord
Avondwinkel Schenk

Vragen over Zeeburg

Van paracetamol tot kant-en-klare maaltijd

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto: Fred Vermorken

J

aap Willems wil graag antwoord op de
volgende vraag:
In het Diemerpark ligt een groot (?)
aantal ijzeren putdeksels met daarop
steeds één of enkele woorden. Het zou
een kunstobject kunnen zijn, een gedicht
over twee mensen die een afspraak hebben in het park maar elkaar niet hebben
gevonden.
Ondanks een uiterst behulpzame telefonist lukt het ons niet om donderdag voor
Pasen bij het stadsdeel Zeeburg antwoord
te krijgen op deze intrigerende vraag.
Gelukkig revancheert het stadsdeel zich

met zijn website, waar bij ‘Sport, recreatie en natuur’ + ‘Natuur’ + ‘Diemerpark’
(maar niet bij Kunst en cultuur) onder
het kopje ‘Kunst in het park’ de volgende
tekst is opgenomen:
“De kunst in het Diemerpark appelleert
aan uw eigen nieuwsgierigheid. In eerste
instantie lijkt er namelijk niets te zijn dat
op de aanwezigheid van kunst duidt. Zodra u echter de ‘gebaande paden’ verlaat,
en misschien extra goed oplet waar u uw
voeten zet, stuit u op het werk ‘De Ontmoeting’ van kunstenares Maria Barnas.
In 103 gietijzeren putdeksels zijn letters
gefreesd die de dichtregels vormen. De
teksten zijn gedachten van twee mensen

die hebben afgesproken in het park; ze
kunnen elkaar niet vinden. Mislukking
en het gestorte afval maken deel uit van
het werk. Een vaste structuur is er echter
niet, de dichtregels kunnen in willekeurige volgorde worden gelezen.”
Met deze uitleg gaan we zelf naar het
Diemerpark om dit kunstwerk te aanschouwen. In een deel van het park zien
we een aantal putdeksels met spannende
teksten als:
- aan wie dacht je toen je zei
dat je mm mist
- vijf vingers vegen de mond af die jij
eenmaal kust
- samenzijn is niet de tuin
waarin wij ons bevinden
- als gras nooit groen is (of is het: is al
gras nooit groen?)
- er was een scherpe zon of was het lichter
De volgende dichtregel lijkt ons ook goed
te passen:
- je bent als kunst
altijd weer een open eind. 4

Om vijf uur duw ik de deur van
Avondverkoop Schenk open. Van
buiten ziet de winkel er gesloten
uit, maar binnen heerst bedrijvigheid. Petra, Raymond en
Martijn trekken alle tijd uit voor
het gesprek en geven me een
rondleiding door de winkel. Was
er bij binnenkomst nog geen
sprake van hongergevoel, allengs
begint mijn maag te knorren.

Tekst en foto’s: Elly van der Mark

V

Voor individuele begeleiding bij:
• Verlies en rouwverwerking
• Vastlopen in een relatie,
het werk of het leven zelf
• Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen,
maar doorlopen:
020 4195414
www.compaancounseling.nl
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an snackbar tot avondwinkel
In 1972 begon de vader van Raymond
Schenk een cafetaria in het pand. Het gebruikelijke assortiment werd steeds verder
uitgebreid en zo groeide de snackbar uit
tot avondwinkel. In 1989 namen Raymond en Petra de winkel over en vervingen de patat door zelfbereide maaltijden.
Het aantal klanten voor kant-en-klare
maaltijden is groeiende. Vooral jongeren
hebben vaak geen zin om zelf te koken.
Raymond zegt: ‘Die zijn vaak te druk
met andere dingen. Daarom halen ze de
ene dag bij ons een maaltijd, de volgende
dag een pizza, daarna een shoarma en de
vierde dag komen ze hier weer.’

Martijn, zelf ook een jongere, herkent
dat wel. ‘Ik heb ook geen zin om voor
mezelf te koken. En dan eet ik liever een
vers gemaakte maaltijd dan een stoommaaltijd van de supermarkt of een pizza.
‘t Is nog een stuk gezonder ook.’ Martijn
zit op de hotelschool en werkt twee of
drie dagen per week in de avondwinkel.
Hij ontwikkelt zich onder leiding van
Raymond tot wijnkenner. We lopen naar
de schappen, waarop de flessen zijn uitgestald. Raymond: ‘Klanten laten zich
graag adviseren. We hebben wijnen in
alle prijsklassen uit allerlei landen, ook
uit Marokko, Turkije en Griekenland.
Kijk, hier in de koelvitrine staan de witte
wijnen op volgorde van zoet naar droog.
Zijn al op temperatuur en kunnen dus
meteen gedronken worden.’
Eén schap is ingeruimd voor bieren,
die overigens ook koel te verkrijgen
zijn. Naast de Nederlandse biersoorten
(waaronder het volledige assortiment van
Brouwerij ‘t IJ) ook veel buitenlandse, uit
België, Polen, Tsjechië en Denemarken.
Stokbrood uit Frankrijk
Intussen ruikt het in de winkel heerlijk
naar stokbrood. Dat is één van de trekkers van de winkel: het stokbrood wordt
uit Frankrijk geïmporteerd en de hele
avond afgebakken, zodat klanten altijd
een warm brood meenemen. Ook de kip
wordt de hele avond door gebakken. Ik
mag even een kijkje in de keuken nemen, waar Petra de maaltijden bereidt.
De enorme pannen geven aan in welke
hoeveelheden wordt gekookt. Petra schilt
de aardappels zelf, zo’n tien kilo per dag.
‘Je kunt wel geschilde aardappels kopen,
maar die zijn gewoon niet lekker door de
conserveermiddelen. En ach, het is maar

een paar minuten werk.’ Koken is haar
met de paplepel ingegoten, want haar
vader was kok. Zo heeft ze alles in de
praktijk geleerd.
Compleet assortiment
Het aanbod varieert per seizoen. ‘s Winters bereidt ze stamppotten met zuurkool
of andijvie, ‘s zomers is er meer vraag
naar gebakken aardappels en sla. Er is ook
altijd een pastagerecht en een vegetarisch
gerecht, zoals de bami. Dat kan dan aangevuld worden met bijvoorbeeld kip of
saté. Inmiddels loopt het water me in de
mond. Wat ziet het eten er lekker uit!
Bij Schenk verkopen ze niet alleen voedsel, eigenlijk vind je er alle producten die
je bij de supermarkt kunt krijgen. Dus
ook telefoonkaarten, stoppen, lampen,
toiletpapier, luiers, paracetamol, batterijen en lenzenvloeistof. ‘Je zult er maar
om verlegen zitten in het weekeinde’, zegt
Petra. Op het laatste moment schiet haar
nog te binnen dat ze vooral de producten
van slagerij Louman uit de Jordaan moet
noemen. Zijn leverworst en ossenworst
zijn befaamd.
Aan het einde van ons gesprek rammelt
mijn maag hoorbaar. En wat schaft de pot
vanavond? Op advies van Petra wordt het
de zomerstamppot met paksoy en kokosmelk, aangevuld met een halve rookworst
van slagerij Louman. Als de maaltijd in
de magnetron verwarmd is, neem ik afscheid. Gauw naar huis.
Eten! 4
Avondverkoop Schenk
Niasstraat 8-12
Geopend van 18.00 tot 1.00 uur,
zondag van 14.00 tot 1.00 uur.
IJopener mei 2007
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boeken
sloop van de zuiveringsinstallatie op het
Zeeburgereiland.
Het boek is rijk aan foto’s. De omleggingsoperatie is uitgebreid in beeld gebracht,
maar er zijn ook veel historische foto’s
opgenomen over alles wat zich vroeger
rond de riolering van Amsterdam heeft afgespeeld. Zuiver + Mooi is niet alleen interessant voor specialisten, zoals rioleurs
en stedenbouwkundigen, maar ook voor
Zeeburgers die willen weten wat er zich
allemaal in en onder hun stad afspeelt en
wat nodig is geweest om het Zeeburgereiland een nieuwe bestemming te geven.

Gerard Goudriaan

Riolering
Op het Zeeburgereiland vindt
momenteel grootschalige sloop
plaats. Daar wordt de in 1982
in gebruik genomen rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost tot de
grond toe afgebroken. In het boek
‘Zuiver + Mooi. Het nieuwe afvalwatersysteem van Amsterdam’ kunnen we
lezen wat allemaal achter deze slooppartij
schuilgaat.
Het begon in 1996, op een bijeenkomst
over het referendum over Zeeburg, toen
de toenmalige stadsbestuurders Stadig
en Patijn zich bogen over een maquette
van het plangebied waar hun oog ineens
viel op een groot industrieel complex,
de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zich
bevindend tussen de oude stad en het
nieuw te bouwen IJburg. Op dat moment
was het voor hen duidelijk: die installatie
moest daar weg. Vanwege de stankoverlast
zou die een constante aanleiding voor
protest zijn voor de nieuwe bewoners
van IJburg. En door de bouw van IJburg
zou het Zeeburgereiland gevoelsmatig
ineens een stuk dichter bij de stad liggen
en is het daardoor een goed te ontwikkelen nieuw woongebied. Een paar jaar
later bleek het gehele afwatersysteem
verouderd te zijn. Dit gegeven en nieuwe
Europese regelgeving deden de gemeente
Amsterdam definitief besluiten het gehele
rioleringssysteem op de schop te nemen.
Het besluit viel dat er één grote installatie
zou komen, in het Westelijk Havengebied
zodat andere installaties, zoals die op het
Zeeburgereiland en de Spaklerweg konden verdwijnen.
En zoals u nu kunt zien, de installatie
op het Zeeburgereiland is al bijna weg.
Het enige wat daar nog aan het riole-
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ringssysteem zal herinneren is het nu al
goed zichtbare, nieuwe zilverkleurige,
beletterde boostergemaal van architecte
Juliëtte Bekkering, ook (niet) bekend van
het al bijna tien jaar leegstaande gebouwtje voor het Lloyd Hotel in het Oostelijk
Havengebied.
Zo wordt weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van het Zeeburgereiland. Het was aan het einde van de
negentiende eeuw depot voor baggerslib,
in 1914 schietbaan en exercitieterrein en
in de tweede wereldoorlog de grootste watervliegtuigbasis van Nederland, Seefliegerhorst Schellingwoude. Nog lang daarna
had het een militaire bestemming. Nu is
er onder meer nog een camping en wonen
er studenten in de vroegere asielzoekerswoningen. Over niet al te lange tijd komt
er een nieuwe wijk met 5500 woningen,
een park en een sportpark.
Het gehele verhaal over het omleggen van
het rioleringsstelsel van Amsterdam is in
woord en beeld opgenomen in Zuiver +
Mooi. Deze nauwelijks zichtbare infrastructurele operatie is na de Noord-Zuid
lijn het grootste infrastructurele project
in Amsterdam van de afgelopen jaren.
Het boek geeft een mooi overzicht van de
gigantische verbouwing die zich in Amsterdam heeft afgespeeld en waar we eigenlijk maar weinig van hebben gemerkt.
Behalve dan de afronding ervan met de

Willem Ellenbroek en Michael Persson
(tekst), Daan van Eijndhoven (foto’s),
Zuiver + Mooi. Het nieuwe afvalwatersysteem van Amsterdam.
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam,
2006, ISBN 9789059371385. Prijs
24,95 euro.

De Kompaszaal
Een van de juweeltjes uit de historie van
het Oostelijk Havengebied is de Kompaszaal, onderdeel van Loods 6 op het
KNSM-eiland. Nu is het een, vooral in het
weekend, populaire horecagelegenheid.
Vanaf 1956 deed de Kompaszaal dienst
als aankomst- en vertrekhal van de
Koninklijke Nederlandsche Scheepvaart
Maatschappij (KNSM). Na het vertrek
van de KNSM uit Amsterdam ontdekte
een groepje krakers in 1986 deze nog
volledig intact gebleven zaal die later
door hen als Open Haven Museum werd
ingericht. In het door de huidige beheerder van Loods 6 uitgegeven boekje vindt u
een boeiende en mooi geïllustreerde schets
van de 50-jarige geschiedenis van dit
monument van de Amsterdamse havengeschiedenis.

In 1956 bestond de KNSM 100 jaar en
bij die gelegenheid, en omdat de KNSM
toen bulkte van het geld, moest er iets
bijzonders gebeuren. De kale en naargeestige wachtruimte van toen werd door
de ontwerper van scheepsinterieurs Van
Tienhoven omgebouwd tot een moderne
en geriefelijke zaal, met het -nog steeds
aanwezige- kenmerkend interieur uit de
jaren ’50. Ook kwamen het parkje van
Mien Ruys, de misschien weer terugkerende beeldengroep Amphitrite en een
kantine, het
gebouw op
poten iets verderop op de
KNSM-laan.
De entree en
het trappenhuis werden
in 1960
voltooid.
Het boek gaat over meer dan de Kompaszaal. Het vertelt ook het verhaal van het
op het einde van de 19e eeuw aangelegde
IJ-eiland (zoals het toen nog heette) waar
de KNSM in 1903 neerstreek, de bloei en
de neergang van de KNSM en de komst
op het KNSM-eiland in de jaren tachtig
jaren van krakers, kunstenaars en stadsnomaden.
Het is de ideale gids om bij uw bezoek
aan de Kompaszaal het brede verhaal
achter dit maritiem erfstuk te weten te
komen.

Nico den Dulk en Ina Pronk, De Kompaszaal. Scheepslounge aan het IJ. Een
verhaal van de KNSM en Loods 6.
Een uitgave van Stichting Kunstwerk
Loods 6. Amsterdam, 2006, ISBN 909021174-8. Prijs 7,50 euro. Verkrijgbaar
in Informatiecentrum Ahoi, in Loods 6
onder de Kompaszaal, KNSM-laan 311.
IJopener mei 2007
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Zeeburg.nu volgt nieuws op de voet
Adverteren?
Vraag naar de
voorwaarden en
tarieven via:
redactie@ijopener.nl
of bel met
020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)

LOOPBAANBEGELEIDING

			

Stilstaan om in beweging te komen

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

Tekst en foto: Lida Geers

E

en beetje verbaasd was Saskia Ploeg
wel toen IJopener zich aanmeldde voor
een gesprekje. Saskia is de hoofdredacteur
van de website zeeburg.nu, waarop alle
wetenswaardigheden over Zeeburg te vinden zijn. De redactie bestaat verder nog
uit Brieuc-Yves Cadat (schrijft onder de
naam Mellouki), Tess Jungblut en Ahmed
el Mesri. Zeeburg.nu bestaat precies een
jaar en is voortgekomen uit de vroegere
website www.indischebuurt.nl. Nadat
Saskia, die onder de naam Zazkia schrijft,
besloten had dat een dergelijke website
er beter uit kon zien en meer up to date
kon zijn heeft zij zich afgesplitst en is met
een kleine redactie aan een nieuwe opzet
begonnen onder de naam zeeburg.nu. Nu
is het idee dat het zelfs niet meer per se
buurtnieuws hoeft te zijn, maar gewoon
nieuws moet zijn en interessant genoeg
om te lezen en te weten. De doelgroep
is iedereen die in Zeeburg woont en de
beschikking heeft over internet.
Op dit moment bestaat de redactie die
echt actief is uit twee tot drie personen.
Saskia vindt dat als je geen tijd of inspiratie hebt, je ook niet hoeft te schrijven.
Het is volgens haar best moeilijk. Je leert
het door het te doen, maar alleen als je
het leuk vindt. De opzet is dat het nieuws
steeds meteen wordt ingevoerd, zodat
zeeburg.nu altijd actueel is. Eerdere
buurtsites waren opgebouwd rondom
een soort forum concept, maar dat leverde een saaie en lelijke website op, met
ontzettend veel onderwerpen waarover
geschreven werd. De keuze tussen een
weblog en een forumformule was erg
moeilijk, maar is de keuze uiteindelijk
gevallen op de vorm van een weblog. Hier
is een heleboel op te lezen wat varieert
van politiek, buurtnieuws, columns, een
agenda tot een café. In Café mag ieder
zijn zegje doen over alles wat hem of haar
interesseert. De voorwaarde is natuurlijk
wel dat het binnen de wet en de normen
van het fatsoen blijft, anders wordt het
onherroepelijk van de site geknikkerd.
Je kunt je, als je dat wilt, ook aanmelden als redactielid en je eigen artikeltjes
op de website plaatsen. Dat aanmelden
heeft niet tot gevolg dat je een bepaalde
hoeveelheid artikeltjes per maand moet

26

IJopener mei 2007

aanleveren. Het is volkomen vrijblijvend.
Die vrijblijvendheid heeft ook een groot
nadeel. Veel artikeltjes worden beloofd,
maar gaan uiteindelijk niet door. Vaak
hebben nieuwe redactieleden grootse
plannen, maar haken bij nader inzien
toch af. Saskia vindt dat je de mensen
daar niet op moet afrekenen, omdat het
schrijven op zich toch wel moeilijk is.
Haar motto is dan ook: ieder is zo actief
als ‘ie zelf wil. Saskia zelf is reuze actief.
Ze loopt alle stadsdeelraadvergaderingen
af, zit op de eerste rij als er belangrijke
vergaderingen te volgen zijn en heeft in
haar buurt, de Indische Buurt, zelfs informanten die haar op de hoogte houden
van wat er zoal gebeurt. Lange tijd heeft
ze ook een scanner gehad, waarop de
oproepen voor de politie en brandweer te
volgen waren. ‘Maar dat mag niet meer,
dus die scanner ligt er nu ongebruikt bij’,
verzucht ze licht teleurgesteld. De scanner
werd aangeschaft, nadat er zich volgens
zeggen een ‘rassenrel’ vlak onder haar
balkon had plaatsgevonden, terwijl ze zelf
er niets van gemerkt had.
Je vraagt je af of het wel zo’n handig idee
is, iedereen als redactielid aan te nemen.
Daar is Saskia reuze makkelijk in. De
grap is volgens haar, dat je jezelf cor-

rigeert als je artikeltjes schrijft voor zeeburg.nu. Doe je dat niet, dan krijg je dat
wel te horen door het commentaar dat er
naar aanleiding van jouw tekst op volgt.
Een ander voordeel is dat de geschiedenis
of de aanleiding van een artikel altijd is
terug te vinden, in plaats van een artikel
op papier. Zelfs op Google kun je jaren
later bepaalde onderwerpen nog terugvinden. Saskia vindt een artikel op papier
altijd veel vluchtiger. ‘De mensen lezen
het en nemen het voor kennisgeving aan,
terwijl dat op een weblog onmogelijk is’,
is haar mening. Als voorbeeld vertelt ze
dat een van haar artikelen een keer zonder toestemming was overgenomen, plus
bewerkt met duidelijk racistische bedoelingen. Daar ging ze tegen in verweer.
Vervolgens kreeg ze binnen heel korte tijd
meer dan 200 mails, die héél onaardig en
zelfs bedreigend waren. Dat heeft haar
wel veel slapeloze nachten opgeleverd.
Het probleem was dat het ook nog eens
heel lang bleef naijlen en zelfs nu wordt
zij er nog op aangekeken. Saskia is daar
niet gelukkig mee, maar realiseert zich dat
dit nu eenmaal de consequenties zijn als
je als hoofdredactie van zeeburg.nu aan
de weg timmert. 4
website: www.zeeburg.nu
IJopener mei 2007
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geschiedenis

kunst

Schilderen is stilstaan en kijken

De IJ-oevers in beeld

De Strekdam
Ergens aan de noord-oostkant
van ons stadsdeel Zeeburg bevindt zich een smal reepje land
dat de Strekdam wordt
genoemd. Het is de laatste tijd
in het nieuws omdat men er een
stukje van wil weggraven. Dat
willen de wandelaars die gebruik
maken van die dam liever niet.
Waar is die Strekdam eigenlijk
en hoe komt hij daar?
Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

Tekst: Elly van der Mark
Foto’s: Sigrid van Essel

G

efascineerd is ze door de nieuwbouw
op de Oostelijke eilanden. Sigrid van
Essel woont sinds 1997 op het KNSMeiland en vanaf die tijd schildert ze de
IJ-oevers. Vanuit haar atelier in Noord,
pal naast de Akzo, heeft ze een prachtig
uitzicht op het dichtbebouwde Javaeiland. De gebouwen die ze veelvuldig
heeft geschilderd, doen haar denken aan
een door mensen gemaakt landschap. De

contouren vormen volumes in een wereld
van lucht en water.
Sigrid schildert panorama’s van de noordelijke en zuidelijke IJ-oevers en daarmee
documenteert ze de snelle veranderingen
die er plaatsvinden. De doeken variëren
in breedte van zestig centimeter tot drie
meter.
In haar series is dezelfde ontwikkeling te
zien als in haar artistieke carrière: de eerste schilderijen zijn zeer gedetailleerd, de

volgende worden steeds verder gestileerd,
tot er alleen contouren overblijven. De
sfeer verandert ook door de verscheidenheid aan materiaalgebruik.
Op 9 en 10 juni voert de Atelierroute
langs het atelier van Sigrid en heeft u de
gelegenheid om haar werk te bekijken.
Informatie over de Atelierroute:
www.noorderijkunst.nl
informatie over het werk van Sigrid van
Essel: www.sigridvanessel.nl

minderheid. Dus pas je schrijven aan of ga
voor een andere krant werken.

uit het artikel van dezelfde heer Arnoldi die
het geschreeuw van ganzen prefereert boven
het geluid van die (yuppen)kinderen). Er
wonen ongetwijfeld een paar echte yuppen
in het OHG maar niet genoeg om de buurt
continu als yuppenbuurt te omschrijven.
Ophouden dus met die term! Jullie mening
over de bewoners van OHG is inmiddels
duidelijk.

Ingezonden brief
Goedemorgen,
Hoewel ik de IJopener een over het algemeen informatieve buurtkrant vind (maar
duidelijk minder dan de Kadekrant),
kan ik het niet laten om te reageren op de
zoveelste uitspraak van de heer Arnoldi over
zeurburgers als hij het over zeeburgers heeft
en zijn continue gebruik van het woord
yuppenbuurt. Over zeurburgers: burgers/bewoners mogen nou eenmaal van hun recht
gebruik maken om te protesteren en bezwaren in te dienen tegen zaken/ontwikkelingen
die de heer Arnoldi als wenselijk ziet. Hij
geeft in deze en voorgaande columns aan
duidelijk een voorkeur te hebben voor de
oude bewoners van de wijk, die het nooit in
hun hoofd zouden hebben gehaald om tegen
een dergelijke ontwikkeling te protesteren.
Maar ja, die groep is nou eenmaal ver in de
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Ook ergeren wij (onze familie en onze
buren) ons groen en geel aan het continue
gebruik (ook dit keer weer in het artikel
van Simone Slotboom maar meestal is het
de heer Arnoldi die deze term bezigt) van
het woord yuppenbuurt. Een yup is een
term uit de jaren tachtig voor iemand die
single is, zeer egoïstisch is en meer dan een
ton verdient. Denk aan de film Wall Street
of Bright lights big city. In het Oostelijk
Havengebied wonen mijns inziens meer
stellen met kinderen dan singles en zie ik
voornamelijk grote middenklassers (meestal
stationwagons) en (bijna) geen Porsches
of andere dure sportauto’s. Dus de term is
totaal misplaatst en getuigt van weer een
vooroordeel (zoals overigens ook weer blijkt

Benieuwd of jullie ook reacties met kritiek
in de IJopener opnemen...
Met vriendelijke groet van een goed verdienende bewoner die echter geen yup
en zeurburger is. Nou ja, ik ‘zeur’ wel over
bovenstaande.
Martijn den Drijver

I

n de tweede helft van de negentiende
eeuw maakte de Amsterdamse haven
een stormachtige ontwikkeling door.
Het Noordzeekanaal werd gegraven om
Amsterdam een rechtstreekse verbinding met de Noordzee te geven en de
open verbinding met de Zuiderzee werd
afgesloten. De werkzaamheden aan die
afsluiting begonnen rond 1865. Men
legde een dam aan vanaf de plek waar nu
het Amsterdam-Rijnkanaal begint naar de
overkant van het IJ bij Schellingwoude.
Aan die kant maakte men een doorvaart
voor schepen, de Oranjesluizen. Het werk
was klaar in 1872.
Om de vaarroute buiten de sluizen tegen
golfslag te beschermen en om het dichtslibben van de vaargeul tegen te gaan
besloot men aan het eind van die eeuw
een dam van meer dan vier kilometer aan
te leggen die vanaf de zuidzijde van de
Oranjesluizen in zee stak. De Afsluitdijk
bestond toen nog niet en dus noemde
men het daar nog Zuiderzee. Deze dam
noemde men aanvankelijk de Leidam. We
kunnen hem vergelijken met de pieren
van IJmuiden nu.
Een paar jaar later werd er een tweede
dam aangelegd die de Leidam verbond
met de Zeeburgerdijk, ongeveer ter
hoogte van het Lozingskanaal. Hierdoor
ontstond een door dijken omsloten driehoek die men wilde gebruiken om het
baggerslib uit de havens en vaargeulen
op te slaan. Omstreeks 1896 begon men
daarmee en in de loop der jaren vulde
die driehoek zich met prut waardoor een

eiland ontstond dat men het Zeeburgereiland noemde. Het deel van de Leidam
dat vanaf het nieuwe eiland verder in zee
stak noemde men daarna de Strekdam.
Rond 1910 kreeg hij er een belangrijke
functie bij. Tot die tijd had Amsterdam
geen behoorlijk functionerende riolering.
Al het regen- en afvalwater werd geloosd
op de grachten en ander oppervlaktewater. Om aan die ongezonde situatie een
eind te maken werd in 1907 besloten een
rioleringsstelsel aan te leggen waarvan de
ruggengraat werd gevormd door een reusachtige buis langs de Buitensingelgracht.
Via een persleiding werd de inhoud daarvan geloosd in de Zuiderzee. Die leiding
liep vanaf een pompstation op de Zeeburgerdijk via het nieuwe Zeeburg naar
het einde van de Strekdam. Vanaf 1914
kwam daar al het afvalwater van de stad
ongezuiverd in de zee en later het IJsselmeer terecht. Men liet het zuiveringswerk
aan de natuur over.

Uit het water achter de strekdam verrezen
aan het eind van de jaren negentig nieuwe eilanden. IJburg ontstond en raakte
bewoond. Om het nieuwe woongebied
en met name de jachthavens die daar komen vanuit de stad beter toegankelijk te
maken over het water is nu besloten een
stuk van de Strekdam af te graven. Ergens
in het midden ervan. Door het ontstane
gat ontstaat een korte vaarroute tussen
de Oranjesluizen en IJburg. Het meest
westelijke deel van de dam blijft dan
open voor wandelaars en het oostelijke
deel wordt het Strekeiland dat exclusief
voor de dieren en planten wordt. Zoals
te verwachten valt is tegen deze plannen
weerstand gerezen. Om die reden is de
meer dan een eeuw oude Strekdam nu in
de publieke belangstelling gekomen. 4

Met de groei van de stad en zijn bevolking werd de vetvlek die aan het eind van
de Strekdam ontstond steeds groter. De
stank was er op warme dagen ondraaglijk.
De wolk insecten groeide. Toch duurde
het nog tot 1977 voor men begon met
het bouwen van een rioolzuiveringsinstallatie op het Zeeburgereiland. Die kwam
gereed in 1982 en daarna werd de persleiding naar het eind van de Strekdam
niet meer gebruikt. Vanaf dat moment
werd daar geen ongezuiverd water meer
geloosd en de vetvlek verdween. De stank
niet helemaal want ook de zuiveringsinstallatie bleek niet geheel reukloos.
De Strekdam bleef eenzaam achter. Hij
raakte steeds meer begroeid en werd
ontdekt door allerlei beesten die zich
er vestigden, er nestelden of hun holen
groeven. Zo ontstond een klein natuurreservaat dat eind jaren negentig ook bij
wandelaars in de belangstelling kwam,
mede omdat Zeeburg steeds toegankelijker was geworden en een onderdeel van
de stad werd. De eerste natuurvorsers
moesten zich nog door het struweel een
weg banen, maar door het toenemende
gebruik ontstond een goed begaanbaar
wandelpad dat steeds populairder werd.
Bij het begin van de dam kwamen bovendien een restaurant, Kaap Kot genaamd,
en een informatiecentrum voor IJburg.
Op mooie dagen werd het er nog druk.
Dat kwam de natuurwaarden daar niet
ten goede.
IJopener mei 2007
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de keukens van Zeeburg

jeugd

Jonge Zeeburger

Balsamico
Neeltje Wiedemeijer

Tekst: Jenny Looman
Foto: Karin Stroo

D

e naam is niet een druivensoort, nee
- het is een bijvoeglijk naamwoord.
Balsemachtig betekent het, en dus heilzaam. Balsamicoazijn is de laatste decennia bekender geworden dan voorheen,
toen het alleen nog op traditionele wijze
werd gemaakt in de provincie Modena in
Italië. Jammer misschien, want je moet
nu heel hard zoeken naar de ‘echte’ balsamico. En op de prijs alleen kun je ook
niet afgaan. Op de echte balsamico komt
nooit een lijst van ingrediënten voor, dat
is de eenvoudigste manier om te zien of je
echte hebt.
De echte balsamicoazijn wordt bereid
van de langzaam tot de helft of eenderde
ingekookte most (ongegist druivensap)
van trebbiano-druiven. Na een jaar
fermentatie van deze ingedikte most gaat

“Op deze school
ben ik thuis”

Naam: Paul Oviawe Jr
Leeftijd: 5 jaar
Woont : In de Borneostraat, Indische
Buurt, samen met zijn vader Paul Sr. en
zijn moeder Stella. In het weekend is Annelijn Itohan Oviawe - zijn halfzusje - er
ook. Een andere keer logeert Paul Jr. bij
Annelijn en haar moeder Anke.
Paul Junior is vijf en kan al Nederlands
en Engels. Engels is de voertaal in Nigeria. Paul is met zijn ouders in Nigeria
geweest en komend jaar gaat hij er weer
naartoe. Dit keer gaat Annelijn ook mee.
de balsamico in een reeks van vaten van
verschillende houtsoorten: eiken-, kastanje-, kersen- en moerbeihout. Elk jaar
schuiven de balsamico’s in wording door
naar een volgend vat en de eerste wordt
gevuld met de nieuwe most. De verschillende houtgeuren worden opgenomen in
de balsamico. Met het toenemen van de
bekendheid is deze manier van bereiding
natuurlijk vaak vervangen door industriële
processen. Daarbij worden kunstmatig
smaakelementen geïmiteerd. Maar, on-

danks het feit dat de industriële balsamico’s inferieur zijn aan de ‘tradizionale’, de
azijn is altijd lekkerder dan gewone azijn.
Mocht je een tradizionale kunnen vinden, dan kun je er zo veel meer mee dan
vinaigrette maken...
Een paar druppels in de sla is ruim
voldoende, een theelepeltje over goed
vanilleijs, of in het braadvocht van welk
vlees of vis dan ook. Soepen en sauzen
worden er lekkerder van. Ook bij zacht
zomerfruit doet hij wonderen. 4

School: Dongenschool in de Dintelstraat,
in groep 1 –D bij juf Evelien. Het is de
school waar zijn zus ook op zit. Het is 15
minuten met de bus vanaf het Javaplein.
Het leukst op school vindt Paul - die ook
wel Junior genoemd wordt - buiten spelen in de zandbak met zijn beste vriend
Michiel. Leuk is ook zijn vriendinnetje
Kim, die verliefd op hem is. Trots laat
Junior een mooi beplakt roze hart zien
dat ze met Valentijnsdag voor hem gemaakt heeft.

Niet leuk is ..vechten en als er iemand
vervelend doet.
Spelen: Met zijn nintendo gamecube. Hij
speelt spelletjes van Mickey Mouse, Super
Mario en Sonic X. Junior speelt ook graag
met zijn zus: Vadertje en moedertje of
Totally Spice-je. Dansen is ook leuk, bij
zijn gitaar en Nigeriaans en Amerikaans
dansen.
Buiten spelen: In de speeltuin van het
Flevopark of steppen en fietsen op het
voetbalveldje bij het Timorplein.
Clubs: Judo op woensdagmiddag bij
buurthuis de Meervaart.
Volgende maand gaat Paul Junior op
zwemles in het Sportfondsenbad Oost.
Beroepswens: ..”Ik wil Spiderman of Sonic
worden”..
Favoriet gerecht: Spaghetti, rijst met boter
en vis of eba en egusi soup. Dit is een Nigeriaanse warme maaltijd. Je eet het met
je handen en het is machtig. Paul Junior:
‘je krijgt er veel spierballen van’ 4

Weekje uitblazen in bergen en bossen? Speciale aanbieding voor lezers van de IJopener:

www/pensionabenteuer.nl/aanbieding.htm
al vanaf € 129.- per persoon

RISTORANTE - PIZZERIA

Laterna Magica op IJburg

Vanaf 1 mei is het terras weer open!

Je zoekt een school waar je kind uitgedaagd
wordt veel te leren. Waar het de hele dag veilig
kan leren en spelen. Die plek gaan wij maken.
De school Laterna Magica en kinderopvang
De Blauwe Glimworm. Samen, in één gebouw,
in één doorlopende aanpak.

Elke laatste zaterdag van de maand: Oceano Vivo
Kijk voor info en openingstijden op onze site

Nieuwschierig?
Nieuwsgierig?
Kom
dan op onze informatieavonden!
Kom op
onze woensdag
informatieavonden!
dinsdag
5 juni,
4 juli
dinsdag
13 uur,
maart
dinsdag
Inloop
19.30
start 20.00
uur5 juni
dinsdag
3 april
woensdag
Locatie:
Stadsdeelkantoor
Zeeburg4 juli
19.30 uur, start 20.00 uur.
!6 inloop
juni infofeestochtend
IJburg.
opLocatie:
BlijburgStrandtent
van 11.00 Blijburg
tot 13.00opuur

IJopener mei
2007
1

072165_adv_110_195_zw.indd

advertentie

12 mei Geveltuinendag op het Javaplein
en in de van Eesterenlaan voor de Domino
pizzeria.

Terras aan het water
R.J.H. FORTUYNPLEIN 29,
1019 WL AMSTERDAM +31(0)20 419 00 20
AFHALEN MOGELIJK OOK PER BOOT

15-02-2007

12:00:40

19 mei Boekenmarkt in en om het Javaplein. Van 10.00 – 18.00 uur. Thema :
reizen. Met live muziek

&

Van Doorn, Breukelaar & Willemsen
advocaten

4 mei Dodenherdenking Ceramplein en
Keesje Brijdeplantsoen om 19.30 uur

Bel voor meer informatie 06-29046361
of 06-42105238
www.obslaternamagica.nl
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Agenda voor
de Buurt

arbeidsrecht

.

mediators

Gratis specialistenspreekuur
iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur

.

huurrecht

.

.

echtscheiding

.

strafrecht

.
.

Batjanstraat 5 1094 RC Amsterdam tel. 020 6935 544

sociaal zekerheidsrecht
www.vandoorncs.nl
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Programma 4 & 5 mei in Zeeburg
Voor een groot aantal kinderen is de herdenking van 4 en 5 mei al lang begonnen. Zes scholen in Zeeburg - Rietlanden, Kleine Kapitein,
de Achthoek, de Insulindeschool, J.P.Coen en de Flevoparkschool - zijn al een tijdje druk bezig met het maken van tekeningen en gedichten
over 4 en 5 mei. De mooiste gedichten zullen worden voorgedragen door de kinderen zelf bij één van de herdenkingen. Later zal een groot
aantal van deze tekeningen en gedichten in een mooi boek worden uitgegeven.
Er zijn dit jaar drie herdenkingen in Zeeburg. ‘s Morgens is er de herdenking op de kop van het Java-eiland en ’s avond vinden er twee algemene herdenkingen plaats: één in het Oostelijk Havengebied en één in de Indische buurt. 5 Mei wordt in Zeeburg gevierd met een programma in het Flevohuis.
Programma Dodenherdenking Java-eiland
Datum en tijd: 4 mei, aanvang: 10.30 uur
Plaats: bij het monument ‘De Zeeman op de Uitkijk’ op de kop van het Java-eiland
Herdenking ter nagedachtenis van de omgekomen zeelieden van de voormalige Stoomvaart Maatschappij Nederland
Muziek door de Waterlandse Harmonie Randsdorp/Schellingwoude
Toespraken door een vertegenwoordiger van de Deelraad Zeeburg en vertegenwoordigers van de gepensioneerden
Het spelen van The Last Post, waarna twee minuten stilte in acht genomen wordt
Het spelen van het Wilhelmus
Gelegenheid tot het leggen van bloemen door de bezoekers
Programma Dodenherdenking Indische buurt
Datum en tijd: 4 mei, aanvang 19:15 uur
Plaats: de gedenksteen op het Ceramplein

Rennen aan de lijn?!

Ingezonden door Jac. de Wit, IJburger

Wat betekent dat voor u?
‘Zeeburg gaat het terrein van welzijn en
zorg ingrijpend veranderen. Een andere
manier van werken, met andere partners
en een andere inhoud. Wat betekent dat
voor u?’ Dit zijn de eerste zinnen van de
uitnodiging voor de inspraakavonden die
de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. In soms abstracte, raadselachtige,
dan weer simplistische terminologie werden de beleidslijnen uiteengezet.
Fatima Elatik had enkele rappers uit West
uitgenodigd om de avond op te warmen,
Jan Hoek startte zijn betoog met een
persoonlijke herinnering aan lege ruimtes
in een buurtcentrum terwijl er geklaagd
werd over ruimtetekort en de grote finale
inspraakbijeenkomst werd cultureel opgefleurd door politiek theater. Het is niet
moeilijk om het een en ander af te dingen
op de kwaliteit en de eerlijkheid van de
door mij genoten inspraakavonden, maar
het is gemorrel in de marge en daar wil ik
niet in blijven steken. Of het enigszins tot
de burgers in Zeeburg is doorgedrongen
wat de veranderingen op het terrein van
welzijn en zorg voor hen betekent is maar
zeer de vraag.
“Wat betekent het voor u?” zingt door
mijn hoofd, terwijl de structurele veranderingen elke dag dichterbij komen. De
vraag waarom het stadsdeel ingrijpende
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veranderingen door gaat voeren is helder
geformuleerd door Jan Hoek; de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
zal per 1 januari 2008 landelijk van
kracht zijn en daarnaast zal stadsdeel
Zeeburg flink moeten bezuinigen om
te voorkomen dat de centrale stad ingrijpend ingrijpt. Om laatstgenoemde
scenario uit te sluiten wordt ruim een
miljoen euro bezuinigd op het sociale
domein. Op het onderdeel “ontmoeting
en sociale activiteiten” wordt maar liefst
2 miljoen euro bezuinigd, meer dan een
halvering van het budget van 2007. Daarnaast is het stadsdeel voornemens om
een openbare aanbesteding te gaan doen
waarbij gezocht wordt naar de constructie
van een grote overkoepelende welzijnsorganisatie. Uiteraard kent deze beslissing
voor- en tegenstanders en heerst er bij de
verschillende maatschappelijke organisaties op zijn minst een gevoel van onrust.
Mocht het voor u als burger in Zeeburg
wel duidelijk zijn wat er gaat gebeuren
in Zeeburg, ik kan u verzekeren dat
tientallen professionals in Zeeburg een
moeilijke, onzekere tijd doormaken omdat ze in het geheel niet weten of ze hun
huidige werk zullen behouden. De aangekondigde bezuiniging zal uiteraard een
enorme impact hebben op het menselijk

kapitaal. Opbouwwerkers, sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, en allerlei
andere krachten die heden actief zijn in
Zeeburg binnen het sociale domein zullen elders gaan werken, andere functies
krijgen of worden ontslagen. Dat kan er
toe leiden dat de professionals binnen de
nieuw te vormen structuur het mogelijk
aardig zwaar krijgen. Het vormen van een
nieuwe welzijnsorganisatie gaat niet over
een dag ijs. De huidige stichting Welzijn
aan het IJ timmert al ruim drie jaar keihard aan de weg en het ziet er naar uit dat
we daar dit jaar nog snel even de vruchten van moeten plukken. Het stadsdeel
neemt het risico het kind met het badwater te lozen; collectieve en individuele
verworven specifieke kennis, uitgebreide
netwerken in de buurt, contacten met de
verschillende instellingen en een diepgaande kennis van deze buurt. Dat is een
aantal belangrijke factoren waar kwalitatief welzijnswerk op rust. Het is moeilijk
uit te drukken hoeveel meer dat kost dan
de voorgenomen bezuiniging alleen. Wat
betekent dat voor u?

Erik van de Langkruis
(Jongerenwerker Welzijn aan het IJ)

19.15 Verzamelen bij ontspanningsvereniging Ceram
19.35 Welkom en uitleg protocol door Leo Nederstigt		
19.40 Toespraak door een wethouder
19.47 Gedichten, gemaakt en voorgedragen door schoolkinderen
19.53 Toespraak
19.59 Spelen van The Last Post
20.00 2 minuten stilte
20.02 Spelen van het Wilhelmus door het Wittenburger fanfareorkest
Kranslegging door het stadsdeel
Gelegenheid voor het leggen van bloemen door de bezoekers
Tijdens en na het programma vinden optredens plaats van het Wittenburger Fanfareorkest, Gospelkoort Sannas, Manuel, Renato Freyggang
en Orlando Miño.
Het Publiek wordt uitgenodigd tot het leggen van bloemen
Napraten kan op het plein of bij slecht weer in gebouw Ceram
Programma Dodenherdenking Oostelijk Havengebied
Datum en tijd: 4 mei, vanaf 19:15 uur
Plaats: het monument van Keesje Brijde aan de Panamakade ter hoogte van het Keesje Brijde plantsoen
19.15 Verzamelen bij monument van Keesje Brijde
19.33 Welkom en uitleg protocol door Jeroen Zonneveld (raadslid)
19.35 Gedicht, gemaakt en voorgelezen door leerling van de Rietlanden
19.45 Toespraken door Dennis Straat (namens de deelraad), Peter Prins en Jessica Jobse
20.00 2 minuten stilte
20.02 Kranslegging door het stadsdeel
Gelegenheid tot het leggen van bloemen door de bezoekers
Het programma wordt muzikaal omlijst door muziekgroep De Harp.
Napraten met koffie en thee ter plekke
Programma Bevrijdingsdag Flevohuis
Datum en tijd: 5 mei, aanvang 13.30 uur
Plaats: Flevohuis, Kramatplantsoen 101
Voor met name de oudere buurtbewoners is door de bewonerscommissie en het opbouwwerk een swingend feest georganiseerd.
De muziek wordt verzorgd door Gerrit de Gast en een grote swingende Surinaamse band.
Verder zijn er een tombola, spelletjes en een demonstratie koersballen.
Het feest gaat door tot 16.00 uur en de toegang is voor iedereen gratis.
IJopener mei 2007

33

puzzel

Cryptwoord
Los de cryptwoordpuzzel op, breng de letters uit de genummerde vakjes over naar
de betreffende nummers in de onderste
balk en vul de rest aan. Deze zin is de
oplossing.
U kunt de oplossing mailen naar
prijspuzzel@ijopener.nl of sturen naar:
IJopener Prijspuzzel
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Vergeet bij insturen niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en vrijwilligers
van Stichting ONiZ en de IJopener zijn
van deelname uitgesloten.
Sluitingsdatum voor deze puzzel is:
30 mei 2007

Prijswinnaar dinerbon
ter waarde van € 75,van maartpuzzel:

Ja n Pa a n s

Horizontaal:
1. Gelukkig ziek zijn 5. Provincie van Celebes 11. Europeaan 14. Omdat 15. Opgewekt 17. Bijbelse figuur 18. Gebrek 20.
Bedekking 21. In het aangehaalde werk (Lat., afk.) 23. Voorzetsel 24. Heil aan de lezer (Lat., afk.) 25. Scheel 27. Zwelling 30.
Rund 32. En anderen 34. Dit meisje voelt zich prima in het water 36. Daar 37. Dit vogeltje kan je breken 39. Oppervlaktemaat 40. Schittering 42. Dit lichaamsdeel is rigide 45. Titel 46. Later 48. Wie hierop is, is op tijd 49. Technische recherche
50. Stad met veel middelpunten 53. Dominee 55. Frans lidwoord 57. Hij is gek van veel papier 61. Huidaandoening 63. Lange periode 66. Deel van de mast 67. Alles inbegrepen 68. Apparaat uit de boekdrukkerij 69. Heilig 70. Arbeidstijdverkorting
73. Mager 76. Bloedvat 77. Technische analyse 79. Vervoermiddel 81. Mannennaam 82. Voortdurend 84. Uit Noorwegen
85. IJverig 88. Ingaande 90. Jongensnaam 91. Gegroet 92. Gesloten 93. Franse componist 94. Vraagwoord 96. Wij hebben
het hout niet bewerkt 97. Metafysische entiteit 98. Noot 100. Bijzonder 102. Straat in Amsterdam 104. Lof tot God (Lat.,
afk.) 105. Rivier in Spanje 108. Fruit om mee weg te lopen 110. Zeeuws eiland 114. Consumentenprogramma 115. Windrichting 116. Golfterm 117. Scherpe activiteit 119. Computerbesturingssysteem 120. Mondblaasje122. Afrikaans hapje 124.
Steekwapen 126. Verharde huid 128. Eenheid van elektrische weerstand 130. Plek 133. Dit bezit is vrij licht 135. Reukwater
136. Veilig bouwwerk 137. Zwaar bezit 138. Resultaat van de prikkeling van de neusslijmvliezen 139. Met volledige titel
(Lat., afk.) 140. Plaats in N. Brabant
Verticaal:
1. Straat in Zeeburg 2. Speelkaart 3. En dergelijke 4. Dwaas 5. Deze woede is licht 6. Sterrenbeeld 7. Vrouw (Barg.) 8. Stand
9. Schuifbak 10. Bestelling 11. Deze sluitingen neigen naar een vloek 12. Oude lengtemaat 13. Teken in de duisternis 16.
Vaalgeel 19. Oosterlengte 22. Toon 26. Zij zien er mooi uit 28. Lof 29. Haarlemmer 30. Deel van de bijbel 31. Dit rijtuig is
snel 33. Laag bij de gronds is prettig 35. Familielid 38. Hier moet je bij blijven 41. Element 43. Vlekkenwater 44. Nederlands
47. Mannennaam 50. Metaal 52. Tot iets uitlokken 54. Zijne/hare doorluchtige hoogheid (Fr., afk.) 56. Deze verlaagde tonen
zijn Belgisch 58. Stuk grond 59. Familielid 60. Orde van de Capucijnen 62. Opstootje 63. Bij hem vallen rake klappen 65.
Terugdraaien kan tot tranen leiden 67. Slee 70. Gewaardeerde eigenschap 72. Lopen hier koeien door? 73. Vreemde groente
74. Broddelen 75. Keukengerei 78. Grote tak 80. Voorzetsel 83. Aardappel 86. Je zo voortbewegen schiet niet op 87. Gifslang
89. Stop en slaap 95. Europeaan 97. Welwillend 99. Internetprotocol 101. Dwerg 103. Prikkelende hoofddeksels 106. Voor
Engelsen is dit slecht 107. Rustplaats 109. Telwoord 111. Deze grond is oud 112. Gedeputeerde Staten 113. Deze plaats
lijkt wel juridisch 116. Domeinextensie 118. Opdat niet (Latijn) 120. Soort dakbedekking 121. Tegenover 122. Dier 123.
Verlaagde noot 125. Bijbels figuur 127. Europeaan 129. Oud soort onderwijs om aan te trekken 131. Motorwedstrijd 132.
Zendgemachtigde 134. Vervoerder
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Een paar jaar geleden ging ik op
vakantie naar Frankrijk. ‘Neem
onderweg geen hotel’, raadden
vrienden mij aan, ‘kijk of je in
een chambre d’hôte kan overnachten’. ‘Goedkoop is het niet’,
zeiden ze er nog bij, ‘maar je
komt wel op geweldige plaatsen
en bovendien in contact met de
locals!!!’ Eigenlijk geldt hetzelfde
voor Amsterdam. Als je op de
sites www.citymuno.com,
www.bedandbreakfast.com of
www.bedandbreakfast.nl gaat
kijken kom je in de verleiding
om een keertje in je eigen stad te
gaan logeren. Want hoe zou het
voelen om in een grachtenhuis te
wonen en te slapen in een kamer
met hoge plafonds en kroonluchters of in het roefje van een
groot schip.
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Tekst en foto: Tineke Kalk
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Avondverkoop Schenk

Wilt u als ondernemer
ook een prijs
beschikbaar stellen?
Neem dan contact op met
redactie@ijopener.nl

5

17

57

een doos wijn
beschikbaar.
Uit de inzendingen
wordt één prijswinnaar
geloot.
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27

Gefeliciteerd en
eet smakelijk!

3

Bed and Breakfast in Zeeburg

140

129

D

e meeste B&B’s zijn in het centrum
van Amsterdam. Maar ook in ons eigen
stadsdeel Zeeburg kan je terecht! Op een
natte sneeuwochtend fiets ik de Schellingwouderbrug over en kom uit bij de
Zuider IJdijk waar de woonboot Jantina
ligt. Ik glibber het dek op, houd mij
vast aan de reling, maar eenmaal in het
vooronder wacht mij – verkleumd en wel
– een aangename verrassing. Ik krijg een
klein warm handdoekje, opgerold op een
schoteltje, aangeboden. Als ik bijgekomen
ben, kan ik gaan genieten van wat op
de website wordt aangekondigd als een
unieke plek. Je kunt hier meerkoetjes,
ijsvogeltjes en zwanen spotten. Het voelt
buiten en toch ben je met lijn 26 zo in de
stad, want de auto laat je – het is hier nog
gratis parkeren – natuurlijk achter. Saskia
houdt ervan haar gasten te verwennen
met eitjes van eigen kippen, biologisch
brood en allerlei lekkers erop.

Je gasten verwennen is iets wat alle vier
door mij geïnterviewde B&B houders
niet alleen belangrijk, maar ook leuk vinden. Sylvia van woonboot de Wilhelmina,
gelegen aan de Javakade, staat niet op een
website. Haar gasten komen via via. Voor
een just married Engels stel dat van vrienden een weekend Amsterdam cadeau had
gekregen, bestrooide ze de bedstee – met
de voor geliefden perfecte maat van 1,05
meter breed - met rozenblaadjes. Ben en
Jan van Citylake op IJburg lichten hun
gasten bij een glaasje rode wijn in over
wat er zo allemaal te zien en te doen is in
Amsterdam, maar er liggen ook DVD’s
– voor ieder wat wils - als de gasten totaal
uitgeput na een dagje Amsterdam alleen
nog maar voor de buis willen zitten.
De meeste gasten, zo merkt Saskia, voelen
aan dat ze bij haar op bezoek zijn. Juist
daardoor ontstaat er al gauw een bepaalde
intimiteit en worden mensen persoonlijk.
Heel af en toe heeft ze gasten die haar
als personeel behandelen en er een troep
van maken. Ook bij City Lake kennen ze
dat soort gasten die – hoe ze het doen is

een raadsel – erin slagen om tandpasta in
de gordijnen te smeren. Ben en Jan doen
daar erg laconiek over, maar iets anders is
die ene keer in 2005 toen er midden in
de nacht een fax binnenkwam uit Londen
met de vraag of ze een paar Libiërs de
nacht van de 5de op de 6de juli konden
huisvesten. Ze mailden terug dat dit kon,
maar dat ze wel even hun identiteitsbewijzen moesten opsturen vanwege politiecontrole, en hoorden vervolgens niets
meer. Toen die 7 juli daarop de bomaanslag in Londen plaatsvond, hebben ze de
politie geïnformeerd en kwam de AIVD
de fax ophalen. Hun advies is om altijd te
vragen naar identificatiepapieren. Niet zozeer om terroristen te weren maar omdat
dit ook hoort bij de zorg voor je gasten:
stel dat hen iets overkomt en je moet de
familie waarschuwen.
B&B zit in de lift en terecht. Nu nog
meer spreiding over ons stadsdeel. Want
op geen van de websites heb ik een B&B
in de Indische Buurt – die vrolijke multiculti volkswijk – kunnen vinden en dat is
jammer. 4
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Oostelijk Havengebieby night
Fred Vermorken

Tien jaar Iyengar Yoga
Tekst: Neeltje Wiedemeijer
Foto: Pauline (zie tekst)

Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

I

n de bewonersruimte van Wladiwostok
wordt al tien jaar de zonnegroet gebracht.
Aan beide zijden van de ruimte is uitzicht
op het water. Als de ongebleekte katoenen
gordijnen gesloten zijn valt daardoor mooi
gezeefd licht. Berber is aanwezig met drie
van haar leerlingen.
Tien jaar geleden begon ze één dag in de
week yogalessen te geven in de bewonersruimte. Nu geeft ze er vijf dagen per weer
les. Behalve lessen voor volwassenen geeft
ze ook yogales aan kinderen.
Het heeft zich eigenlijk vanzelf uitgebreid.
De een hoort het van de ander.
Iyengar (de meester die Berbers inspiratiebron is) gaat uit van de ‘houdingen’. Als
je er mee bezig gaat, komt de verdieping
vanzelf, verzekert Berber mij. Het uitgangspunt is lichamelijk.
De meeste leerlingen komen eenmaal per
week. Sommigen tweemaal.
Maar thuis oefenen is ook belangrijk. Als
je elke dag en half uur yogaat is dat beter
dan eens in de week twee uur bijvoorbeeld
verzekert Pauline.

De straat en zijn verhaal

De C.van Eesterenlaan
Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

I

n het centrum van de Rietlanden ligt
de C. van Eesterenlaan. Alhoewel hij net
buiten de architectenbuurt ligt was zijn
naamgever toch architect maar vooral
stedenbouwkundige.
Cornelis van Eesteren werd geboren in
1897 in Kinderdijk, het beroemde molendorp in de Alblasserwaard. Zijn vader
en later ook zijn broers waren daar aannemers maar Cornelis hield het timmerwerk
in het bedrijf van zijn vader al snel voor
gezien en ging naar Rotterdam waar hij
een opleiding ging volgen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen. Hij specialiseerde

De bewoners geven er wel zo nu en dan
een feest, maar dat is helemaal geen bezwaar, hoor. Ze laten het altijd schoon
achter. Ook hebben ze geholpen met het
bevestigen van de platen (zie foto) waarop
de touwen zijn aangebracht. Die moesten
natuurlijk echt goed vast zitten. Ze moeten
een mens kunnen dragen.

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL
van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur
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verscheen en dat aan de basis lag van
de grote stadsuitbreidingen die daarna
werden gerealiseerd zoals de Westelijke
Tuinsteden en Buitenveldert. Hij geldt als
de vader van het idee van de functionele
stad waarin functies als wonen, werken,
recreatie, verkeer en natuur strikt worden
gescheiden. Dit is terug te vinden in al
zijn werk.
Na 1959 richtte hij zich op ruimtelijke
ordening en werkte onder andere mee aan
de inrichting van de zuidelijke IJsselmeerpolders en vooral aan de ontwikkeling
van Lelystad. Dat bleef hij doen tot 1964.
Hij overleed in 1988. 4

onveiligheid wil betwisten, loop en fiets
ik geregeld door de buurt en de gedachte
komt regelmatig in mij op dat er maar
weinig buurten in Amsterdam kunnen
tippen aan de schoonheid en rust van de
Oostelijke Eilanden. Op wat jongerenoverlast na dan.

op straat garant staan voor beledigend,
agressief gedrag dat anderen zich zullen
laten beïnvloeden en zich onveilig zullen
wanen?

Schijnonveiligheid

Als ik na een lekkere koffie verkeerd weer
op de kade sta, verbeeld ik me dat ik ontspannener ben dan toen ik er aankwam. 4
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zich daar in stedenbouwkunde en viel op
doordat hij in 1925 een prijs kreeg voor
zijn ontwerp voor de modernisering van
een grote boulevard in Berlijn. Twee jaar
later, na nog een studie te hebben gevolgd
aan de Sorbonne in Parijs, werd hij aangesteld als gastdocent aan de Staatliche
Bauhochschule in Weimar.
Zijn bekendheid in Nederland dankt hij
aan het feit dat hij vanaf 1929 tot 1959
werkte bij de Afdeling Stadsontwikkeling
van de gemeente Amsterdam. Samen met
zijn collega Van Lohuizen was hij verantwoordelijk voor het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam dat in 1934

Vaak hoor ik van buurtbewoners dat ze
zich op straat niet altijd even vrij en veilig
voelen. De op straat hangende groepjes
jongeren scheppen bij velen van ons een
onwillekeurig beeld van agressiviteit, vervuiling en respectloos gedrag.
Omdat een ieder van ons zich vrij en
gemakkelijk over straat wenst te bewegen
zouden we het liefst met een simsalabim
deze jongens een buurtcentrum, sportclub, rookgelegenheid of hangplek willen
toveren, zodat zij zich niet voor een rokertje in portieken of trapportalen hoeven
te verschuilen en wij de straten weer zien
zoals we ze graag willen zien.
Hoewel iedereen die mort over de jeugd
gelijk heeft en ik niemands gevoel van

Hoe kan het zijn dat enige tientallen jongeren het woonplezier van vele buurtbewoners kunnen verzieken? Is het ook niet
een ijdele hoop te denken dat alleen de
politie de hangende jeugd van de straat
krijgt? Wie helpt ze weer naar school of
aan een baan?
Dan nog iets, Het is toch zo dat als velen roepen dat groepjes hangjongeren

U weet dat als wij op de jongens neerzien
dat we niet kunnen verwachten dat ze
ons op respectvolle wijze zullen aanspreken.
Neem een proef op de som en spreek
jongeren op straat aan, beleefd en duidelijk, als zij de doorgang naar uw woning
blokkeren.
Wie weet gebeurt het onverwachte en
zullen ze, zich verontschuldigend, opstaan om u de ruimte te geven.
Jos Brugman
IJopener mei 2007
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buurt

S P R E E K U R E N I N D E B U U RT
ADVOCATEN VAN DOORN,
BREUKELAAR EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag van 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44

GGD

HORECA OVERLAST

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

Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN

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

(MOC) op 1e Atjehstraat 163.
Het MOC is elke dag geopend van
9.00 - 19.00 uur.
Alleen op zondag gesloten.
Tel: 561 20 60

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

BURENHULPDIENST

DYNAMO / VRAAGWIJZER

VONK

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

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

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

BUURTSERVICEPUNT
Indische Buurt

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

POLITIE
Wijkteam Balistraat
Bezoekadres: Balistraat 104

CHEMISCH AFVAL

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

Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

Niet-spoedeisende zaken: 0900 8844
Meld misdaad Anoniem: 0800 7000

De favoriete plek van:
Neeltje Wiedemeijer, eindredacteur IJopener
Tekst: Cordula Rooijendijk
Foto: Fred Vermorken

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

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

H

et Javaplein het hart van de Indische
buurt? Welnee. Dít is het hart van de
Indische buurt, kijk maar!’ en ze glimlacht en wijst me de weg, terwijl we knus
naast elkaar door de Javastraat kuieren,
op het stukje tussen de kruising met de
Sumatrastraat en het spoor. Het is zonnig en druk, inderdaad veel drukker dan
op het Javaplein, waar ik net nog langsfietste. ‘Dag, goedemiddag,’ groet ze een
dame op leeftijd, en ‘Hallo, dag,’ knikt ze

vriendelijk naar een man op een bankje.
Ze groeten haar glimlachend terug. We
doen een stap opzij voor een kind op
een fietsje met zijwieltjes, aangemoedigd
door haar moeder. In de deuropening van
een islamitische slager staan veel mensen
te wachten op hun beurt, net als bij de
groenteman, even verderop. ‘Ik doe hier
nog altijd mijn boodschappen, ook al
woon ik niet meer zo erg in de buurt.’
Van haar mogen er nog wel wat meer restaurantjes komen, zodat het ook ’s avonds
zo levendig blijft als nu. Met koks van

over heel de wereld, en stalletjes waar je al
wandelend lekkere gerechtjes kunt halen.
We lopen verder, tot aan het eind van de
straat, en draaien weer om. ‘Kijk nu eens
naar boven,’ zegt ze. ‘Kijk naar die gevels,
zo samen met die bomen. Is het niet
prachtig?’ Ik leg mijn hoofd in mijn nek,
en knik instemmend. De bomen staan er
schitterend bij, in de knop, het is lente.
‘Maar ze moeten wel weg,’ vervolgt ze
met een verdrietig gezicht. ‘Weg?’ vraag
ik. ‘Ja. De straat wordt vernieuwd, de
bomen moeten weg, het is al besloten.’ 4

Adverteren?
Vraag naar de
voorwaarden en
tarieven via:
redactie@ijopener.nl
of bel met
020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)
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E. Salomonstraat 398 - IJburg
Eéngezinswoning met kantoor
Totaal 190m². Tuin van ca. 30m²
Totaal 4 slaapkamers + Kantoor
Vraagprijs 595.000,- k.k.
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