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IJopener is de buurtkrant voor alle
bewoners van stadsdeel Zeeburg.
De redactie bestaat uit vrijwilligers die
in Zeeburg wonen.
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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Op weg naar een leuker IJburg

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

Ñ

van de IJopener maakten veel bewoners zich zorgen
over toenemende criminaliteit, overlast en hangjeugd
op IJburg. Met de resultaten van deze straatinterviews
ging de IJopener langs bij stadsdeel Zeeburg en
er voor jongeren gedaan worden en zijn er plannen om

tekst: Simone Slotboom
foto’s: Fred Vermorken en Michel Hobbij

Met collega René Arnoldi bezocht ik
het stadsdeelkantoor voor een vraaggesprek met VVD’er Dennis Straat,
stadsdeelwethouder sinds 2005. In zijn
portefeuille zitten Financiën, Kunst en
cultuur, Verkeer en vervoer, Beheer
en inrichting openbare ruimte, Groen,
water en milieu en Coördinatie programma IJburg/Zeeburgereiland. Wij
vroegen hem of hij zich herkende in de
zorgen van de bewoners van IJburg en
wat het stadsdeel hieraan gaat doen.
Stadsdeelwethouder

Voor Dennis Straat zijn de signalen niet
nieuw. Via andere kanalen vernam hij
in meer en minder ernstige mate over
groeiende onrust op IJburg. Wel wil hij
voorkomen dat er een teneur ontstaat die
de huidige signalen versterkt. IJburg is nog
steeds een leuke, interessante wijk en we
moeten oppassen niet een te negatief beeld
te scheppen. Het pionieren is al een tijd
achter de rug en IJburg is nu met 10.000
inwoners gewoon deel van de stad. De
beginnende sociale problematiek moet wel
serieus genomen en aangepakt worden. De
vraag is alleen hoe dat het beste kan. Als
er maatregelen genomen worden, moeten
deze ook vertrouwen bij de bewoners wek
ken. Hoeveel toezichthouders of coaches
je ook inzet, het moet door de burgers wel

als constructief worden ervaren. Misschien
hebben bewoners wel meer behoefte om
een leuk buurtfeest te organiseren om zo
weer een goed gevoel over de buurt te krij
gen en elkaar beter te leren kennen.
Praten met IJburgers

Om te bepalen hoe ernstig de signalen zijn
en wat de bewoners precies nodig hebben
om het wonen op IJburg weer als prettig
te ervaren, gaat het stadsdeelbestuur op
maandagavond 15 december met de IJbur
gers zelf praten. Zij willen samen met de
bewoners hun schouders eronder zetten.
Locatie en tijdstip van deze bewoners
bijeenkomst zijn binnenkort te vinden op
de website van het stadsdeel.
Achter de feiten aan

Dat het stadsdeel achter de feiten aan
loopt, geeft de wethouder grif toe. Dit
heeft veel te maken met externe factoren
waar het stadsdeel weinig invloed op kan
uitoefenen. Voor een deel komt het door
stagnering in de bouw van het Centrum
voor Vrije Tijd. De oplevering is uitge
steld tot voorjaar 2010. In de plannen
voor dit centrum zijn ook de broodnodige
voorzieningen voor jongeren opgenomen,
waaronder een sporthal en een voetbal
veld in het aangrenzende Ed Pelskerpark.
Al deze faciliteiten hadden er volgens de

planning allang moeten zijn. Om de tus
senliggende periode te overbruggen, is nu
het Productiehuis van welzijnsorganisatie
Civic opgezet en is een tijdelijke sporthal
bij het IJburg College gecreëerd. Buiten
de vertragingen in de bouw is ook het
aantal kinderen en jongeren op IJburg
fors meer dan aanvankelijk gedacht. De
oorspronkelijke plannen en budgetten zijn
daardoor niet toereikend en er moet meer
geld komen van de Centrale Stad om aan
de grotere vraag te voldoen. Nog een pro
bleem waar het stadsdeel mee worstelt, is
de financiering van IJburg als geheel. Het
geld van de Centrale Stad komt later dan
benodigd. Veel voorzieningen moeten al
gebouwd worden voordat er voldoende be
woners zijn, waardoor alle kosten door het
stadsdeel voorgefinancierd moeten worden.
Zo ontstaat een gat in de eigen begroting.
Dit probleem is aangekaart bij het College
van Burgemeesters en Wethouders en een
oplossing lijkt nabij. De vele bezuinigingen
hebben het budget van het stadsdeel als
geheel ook aangetast. Er zijn daardoor veel
meer wensen dan er geld beschikbaar is.
Aangifte doen

Wat de jongeren betreft moet er een dui
delijk onderscheid gemaakt worden tussen
crimineel en niet crimineel gedrag. Hang
gedrag wordt vaak als vervelend ervaren,
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maar is op zich natuurlijk niet strafbaar.
Wel kun je de jongeren een eigen plek
geven en ze aanspreken op hun gedrag. Bij
crimineel gedrag moet de politie optre
den, maar uit de aangiftecijfers blijkt nog
geen toenemende criminaliteit op IJburg.
Dit kan komen door lage bereidheid om
aangifte te doen. Het stadsdeel wil bur
gers stimuleren altijd aangifte te doen om
problemen meer inzichtelijk te maken.
Begin volgend jaar worden via Civic straat
coaches ingezet en de politiepost is op
verzoek van het stadsdeel eerder geopend.
Alleen de openingstijden zijn nog beperkt.
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van
de politie zelf.

Eingen verantwoordelijkheid

Dennis Straat, stadsdeelwethouder

Beperking van overlast

Met de Dienst Wonen heeft het stadsdeel
gesprekken gevoerd over de procedure rond
de toewijzing van woningen. Het is niet
verstandig om gezinnen, die bekend staan
als overlastgevend, geconcentreerd in één
blok te plaatsten. Er moet beter naar de
dossiers gekeken worden, zodat deze pro
blemen bij fase 2 van IJburg voorkomen
worden. Iedereen verdient een plek, maar
het stadsdeel is wel voor spreiding van
notoire probleemgezinnen om de overlast
te beperken. In de huidige situatie kan
alleen maar achteraf bijgestuurd worden.
Leren van fouten

Dennis Straat benadrukt het belang om het
groeiende gevoel van ontevredenheid op
IJburg weg te nemen. Door alle negatieve
berichten wordt het beeld dat het niet goed
gaat versterkt en ontstaat een negatieve
spiraal. Hij wil voorkomen dat mensen
hierdoor gaan verhuizen. Door als bestuur
collectief naar IJburg te gaan, laat het
stadsdeel zien de signalen serieus te nemen.
Het bestuur wil het gevoel doorbreken dat
het wat minder gaat, zodat er een gezamen
lijke inspanning komt om het elan er weer
in te krijgen. De reacties van de bewoners
zullen bepalen welke verdere maatregelen
het stadsdeel gaat treffen. Een follow-up
drie maanden na de bijeenkomst van 15
december zal duidelijk maken of die aan
pak ook de goede is en echt werkt. Met alle
fouten die gemaakt zijn bij de bouw van
fase 1 wil het stadsdeel haar voordeel doen
in fase 2. Het uiteindelijke doel is dat ie
dereen IJburg weer positief gaat beleven.
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Bij welzijnsorganisatie Civic vroegen
we hoe het precies zit met de jongeren
op IJburg en wat Civic voor hen kan
betekenen. In hun nieuwe gebouw op
IJburg, het Productiehuis, informeerden Linda Tielemans (jongerencoach)
en Michel Hobbij (programmeur) ons
uitgebreid over hun werk met de
IJburgse jeugd.
Vertrouwensband

IJburg is geen buiten wonen met de stad in
je achtertuin gebleken. In tegenstelling tot
de verwachting van veel bewoners is IJburg
gewoon onderdeel van de stad en daar ho
ren jongeren en overlast bij. Daar heeft niet
alleen Civic een rol in, maar ook het stads
deel en de buurtbewoners. Van overlast
gevende jongeren blijkt op IJburg eigenlijk
nauwelijks nog sprake. Degenen die zich
misdragen komen van buitenaf, niet van
IJburg zelf. Wel wordt een groep jongeren
die ergens staat te roken en praten vaak als
bedreigend ervaren. Er is een negatief beeld
ontstaan doordat de jongeren geen eigen
plek hebben en dus rondhangen. Het is
meer angst dan een echt probleem.
Voor jongeren is er op IJburg inderdaad
weinig te doen. Het Productiehuis is druk
bezig daar verandering in te brengen. Het
kost minstens een half jaar om een vertrou
wensband op te bouwen met de jongeren.
Daarom heeft Civic zich de afgelopen
maanden vooral gericht op kennismaken
en contact leggen.
Begeleiding

In januari 2008 kreeg Civic opdracht van
stadsdeel Zeeburg om het jongerenwerk
opnieuw vorm te geven. Geen vooraf
bedachte programma’s met alleen een
aanbod van activiteiten, maar vraaggericht
werken op initiatief van de jongeren zelf.

Hun eigen ideeën worden omgezet in
producties, waarin de jongeren zelf actief
zijn en Civic ondersteunt door het leveren
van geld, ruimte en begeleiding. Helemaal
in lijn met de huidige visie van een Civil
Society. Civic werkt met jongeren van 12
tot 23 jaar. Ze zijn in april gestart vanuit
het Blauwe Huis waar tijdelijk een klein
schalige chill-room voor jongeren was
gecreëerd. Ze legden daar contact met zo’n
15 à 20 jongeren die bij het wekelijkse
spreekuur meedachten over de opzet van
het Productiehuis. Ambulante jongeren
werkers van Civic lopen op IJburg rond en
komen zo ook in contact met de jeugd op
straat.

De Civic Zomertour en laagdrempelige
activiteiten brachten nog meer jongeren
in beeld. Uit dit contact vloeiden de eerste
producties voort op het gebied van muziek
en rap. In een tot mobiele geluidsstudio
omgebouwde vrachtwagen gingen de jon
geren met veel bekijks heel IJburg over. In
tussen werd gewerkt aan het Productiehuis
zelf. Door problemen met ventilatie en het
geluiddicht maken van de ruimte, moest
de opening uitgesteld worden. In december
gaan de deuren echt open, al komen de
jongeren ook nu gewoon langs en zijn de
producties gestart in het Blauwe Huis en
de mobiele studio.
Het Productiehuis is een multifunctioneel
gebouw, waarin niet alleen jongeren een
plek krijgen. Het wordt dus geen ouder
wets buurthuis of alleen een chill-plek.
Vandaar ook de bijzondere naam: Produc
tiehuis. Civic biedt geen vrijblijvende lol.
Er wordt veel verwacht van de jongeren.
Eigen initiatief, eigen verantwoordelijk
heid, hard werken aan de producties en aan
hun kwaliteiten en vaardigheden. Doel is
om de jongeren te sterken in hun zelfver
trouwen. Intussen doen de jongeren wat
ze leuk vinden: sporten, muziek, radio en
films maken of redactiewerk.
Handreiking

Echte probleemgevallen zitten er niet on
der de ruim 150 jongeren die nu bij het

Weblog Dennis Straat

Productiehuis IJburg

www.dennisstraat.punt.nl

Diemerparklaan 90
1087 EB Amsterdam
ij.productiehuis@civiczeeburg.nl
telefoon: 06-21882191
www.civiczeeburg.nl

Site stadsdeel Zeeburg

www.zeeburg.nl
Politiepost IJburg

IJburglaan 1397
Haveneiland-West
Openingstijden:
maandag en dinsdag 11.00 - 13.00
woensdagavond 19.00 - 21.00
Om de twee weken ook op zaterdag
12.00 - 14.00
Contact:
U kunt de buurtregisseur altijd berei
ken via telefoon 0900 8844. Als de
buurtregisseur geen dienst heeft, krijgt
hij per e-mail een verzoek om met de
beller contact op te nemen.

Sportactiviteiten

Dinsdag en zondag van 19.00 - 22.00
Sporthal IJburgcollege
www.sportit.nl
Catchtraject

Woensdag 18.30 - 20.30
Het Blauwe Huis
www.catchhh.nl

Het Civic Productiehuis: vraaggericht werken op initiatief van de jongeren zelf. Foto: Michel Hobbij (Civic)

Productiehuis komen. Wel jongeren die
het even moeilijk hebben door problemen
thuis, op school of met het vinden van een
baan. Civic kan ondersteunen bij bijvoor
beeld solliciteren, maar pakt het niet van
ze over. Ze moeten zelf bellen, zelf schrij
ven en zelf hun informatie verzamelen.
De kennis die ze opdoen, nemen ze mee
om in de toekomst zelfstandig te kunnen
gebruiken. Geen bodemloze put van hulp
verlening dus, maar meer een handreiking
om de jongeren uiteindelijk zelf hun weg te
laten vinden.
Het Productiehuis is geen opvanghuis,
maar een basis vanwaaruit de jongeren
zich kunnen ontwikkelen door deel te
nemen aan de verschillende, zelfbedachte
producties en door coaching en begelei
ding. Chillen en hangen is prima, maar er
moet ook gewerkt worden. Jongeren zijn
regisseur van hun eigen leven. Deze visie
wil Civic uitdragen en aan de jongeren
meegeven als leidraad in hun leven. Hun
competenties bevorderen en ze opvangen
als ze tijdelijk klem zitten. Er wordt goed
naar de jongeren gekeken als ze deelnemen
aan producties of activiteiten. Zo signale
ren de hulpverleners tijdig waar ze kunnen

ondersteunen. Soms zien ze dat er sprake
is van agressie of dat iemand niet goed kan
samenwerken en bieden dan extra begelei
ding.
Civic gaat geen hulp opdringen, de jonge
ren moeten het zelf willen, anders heeft het
geen effect. Individuele trajectbegeleiding
is mogelijk voor jongeren die het even
moeilijk hebben, bijvoorbeeld door uitval
op school, schulden of een zware thuissitu
atie. Deze jongeren worden zes maanden
intensief begeleid met nog drie maanden
nazorg. Dit betreft maar een klein percen
tage van de jongeren die in het Productie
huis komen. Ook kunnen jongeren deelne
men aan coachingsgroepen.
Er komen geen rare figuren in het Produc
tiehuis, maar gewone jongeren die soms
een extra steuntje nodig hebben. En met
de meeste gaat het al gewoon goed.
Jongeren met ideeën voor nieuwe produc
ties zijn altijd welkom in het Productiehuis
aan de Diemerparklaan!
Het artikel in de vorige editie van de
IJopener, Hoe leuk is IJburg? kunt u lezen
op onze website: www.ijopener.nl t

advertentie

Jongerenspreekuur

Vrijdag 16.00 - 19.00
Het Blauwe Huis
www.wijbouwenzelf.blogspot.com
www.uceeamsterdam.nl
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Crisis
advertenties
tekst en illustratie: René Arnoldi

D
Cybersoek, méér dan een digitale toko

voor volwassenen

Het bord met de naam staat scheef op zijn kant

gaande is. Als ik binnenloop op een druilerige
dinsdag zijn er tamelijk veel mensen binnen.
Sommigen zitten achter de computer, anderen
zitten te praten aan tafel. De koffie wordt gezet.
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto's: Lida Geers

C

ybersoek – cyberwinkel betekent
het letterlijk. In 2001 begon het
als een ‘digitaal trapveldje’ waar
Van Boxtel – destijds minister van
Grootstedenbeleid – veel in zag.
Cybersoek werd gesticht met Europese
subsidie. Bewoners konden er terecht voor
cursussen en om te e-mailen met familie
leden in verre landen.
Zo begon het allemaal. Ellen van Eeden
ging eraan staan. En ik ben nieuwsgierig
hoe het zich ontwikkeld heeft in de loop
der jaren.
‘Ik kom zo bij je, eerst even mijn vrijwil
ligers betalen’, zegt Ellen en verdwijnt om
een hoek. Even later: ‘De Europese sub
sidie was voor tweeënhalf jaar en daarna
wilde het stadsdeel niet meer dan een ton
per jaar subsidieren. Dus moesten we op
zoek naar andere potjes. Nee hoor, dat
is helemaal niet gevaarlijk. Een internet
provider bijvoorbeeld wilde graag geld
geven als hij op alle apparatuur vermeld
werd. Ik wilde graag, maar ik heb een
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b estuur en dat blies het af. Maar dat zoe
ken naar geld maakt mensen zo creatief.
We hebben geld gevonden voor heel an
dere activiteiten uit heel andere potjes. Eén
van die potjes, gericht op sociale cohesie, is
ingesteld door Verdonk! De meeste potjes
die we aanboren zijn van de overheid. Zo
hebben we groepen kinderen uit groep 7
en 8 van de basisscholen in de buurt die
met film en foto’s aan de gang gaan. Dat
geeft snel resultaat en dat vinden ze leuk,
geeft ze zelfvertrouwen. Die activiteiten
vinden plaats in Nowhere, omdat ze dan
ook kennismaken met andere zaken. Mor
gen is er een presentatie in Nowhere. Als je
erheen gaat, neem wel je oordopjes mee!’
De volgende dag: de filmzaal in Nowhere
is afgeladen met kinderen en wat ouders.
Alle groepen presenteren het resultaat
van zes weken werken na schooltijd aan
bijvoorbeeld zingen, breakdancing, mode
maken en het maken van een game en een
videoclip. Het aantal decibellen is hoog,
het enthousiasme van de kinderen ook.
Cybersoek gaat de buurt in. Een mooi
voorbeeld van civil society in een pure
vorm. t

€ 20

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

voor het meest linkse raam van de Timorpleinschool
aan de kant van studio K. Alsof er een verbouwing

Karate Proefmaand

Het programma van Cybersoek
Inloopochtenden:
dinsdag 10.00 - 12.00, 50+’ers
donderdag 10.00 – 12.00, Vrouwen 21+
woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00,
Open inloop
Internetcafé:
dinsdag 16.00 - 18.00, 21+
maandag 15.00 - 17.00, Jongeren
donderdag 16.00 - 18.00, Meiden
Cursussen:
Basiscursus computer, Basis extra,
Word, Foto’s bewerken, Excel,
Powerpoint en Website bouwen.
Informatie aan de balie.

Het basisfundament
van karate wordt
aangeleerd en er is
veel aandacht voor de
opbouw van een goede
lichamelijke conditie.
Vanaf 5 tot 29 januari kunnen nieuwe
mensen beginnen op maandag en/of
donderdag van 18.30 tot 20.00 uur
Gratis proefles.
Bel of e-mail even om je aan te melden.
telefoon:
e-mail:
website:
adres:

020 - 412 16 96
info@shin-ju.nl
www.shin-ju.nl
Kleine Wittenburgerstraat 100
(gymzaal van de Parelschool)

e enigen die baat hebben bij de
wereldwijde financiële crisis zijn de
oersaaie financiële deskundigen. In
de media schijnen zij hun dimlicht
op dit probleem in onbegrijpelijke taal.
En geen van allen gaat in op de gevolgen
van de crisis voor Zeeburg. Als uw brug
genbouwer zal ik deze schetsen. Dit doe ik
in Jip-en-Janneke-taal, want ik ga ervan uit
dat niemand tijdens de saaie economieles
sen heeft opgelet.
In de Indische Buurt is geen geld, maar
desondanks zijn de gevolgen groot. Want
er gaat ook geen geld meer naar toe. De
voor deze prachtwijk gereserveerde Voge
laar-gelden zitten intussen in het veertig
miljard euro bedragende steunpotje van
minister Bos voor de financiële wereld.
Dus géén extra jeugdhonken, trapveldjes,
coffeeshops en tripjes op een zeiljacht voor
de hangjongeren. Die keren dus allemaal
terug naar de zojuist gerenoveerde Java
straat. En binnen de kortste tijd ziet die er
dan weer nét zo uit als vóór de renovatie.
Daar is trouwens niet veel voor nodig,
want zóveel is daar nou ook niet veranderd.
In IJburg wordt verdere bouw gestaakt,
want er is geen geld meer. Maar dat was
vóór de kredietcrisis al zo, dus hier veran
dert niets.
De grootste gevolgen zijn voor het Oos
telijk Havengebied. Onderzoek leert dat
nagenoeg alle snelle yuppen in dit gebied

vanwege de snelle winst daar in IJsland
hebben gebankierd. Heel het gebied is dus
gekocht met IJslandse gelden. Bos zegt dat
iedereen die bij Icesave of Landsbanki heeft
belegd zijn geld terug krijgt. Dat zegt hij
alleen maar om het volk rustig te houden.
Maar het is even simpel als hard: IJsland
is failliet, dus het OHG ook. Het snel op
gebouwde gebied zal dus ook snel moeten
worden gesloopt. Voordelen zijn dat de
nomaden, halve zolen, kermisklanten en
andere pioniers weer terugkeren op het
Java- en het KNSM-eiland. En dat je rustig
kunt flaneren langs de Oostelijke Handels
kade, zonder dat je wordt overvallen door
tien verschillende abonnementverkopers.
Maar het nadeel is groter: de zorgvuldig
opgebouwde status van culturele hoofdstad
van Europa is dan weg!
Ten slotte zal het levendige Zeeburger
eiland instorten. De springlevende cam
ping Zeeburg ís het eiland en daar zal
niemand meer komen, want niemand heeft
straks nog geld.
Zeeburg mag niet verdwijnen! Sterker:
Zeeburg moet nóg mooier, groter, hoger
en sneller worden! Daarom adviseer ik
minister Bos die veertig miljard euro niet
aan de financiële sector maar aan Zeeburg
te geven. Voor dit deskundige advies hoef
ik maar één procent van dit bedrag te
hebben. t

Cybersoek, Timorplein 22

advertentie

HULP VOOR KLEIN EN GROOT
Praktijk voor kindertherapie
(oa echtscheiding) & ouderbegeleiding
Drs. Francine Wong Loi Sing-Witz
Psycholoog NIP, lid NVPA
Cas Oorthuyskade 110, 1087 BB Amsterdam
020 - 779 08 48 • 06 - 27 41 30 34
www.kidssupport.nl • info@kidssupport.nl
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sport

ondernemen

Mannen trouw aan kapper

Het merendeel van de

Hoe kunnen IJburgers een bijdrage
leveren aan het Fit Amsterdam Kids
Fonds?

kinderen op IJburg is in
de leeftijd van 0-3 jaar.
Toch neemt de groep
jongeren in de leeftijd
van 12-18 jaar gestaag
toe. Daar staat tegenover
dat er slechts een klein
aantal voorzieningen is,
dat permanent toegan
kelijk is voor die groep.
tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken

S

porten is een nuttige en plezierige
manier van tijdverdrijf. Helaas heeft
niet ieder gezin in IJburg daar de
financiële middelen voor. Sportschool
Fit Amsterdam heeft daar sinds een paar
maanden iets op bedacht: het Fit Amster
dam Kids Fonds. Dit fonds verstrekt sport
kaarten ter waarde van € 35 aan kinderen,
zodat zij tienmaal gratis kunnen sporten.
De gratis sportkaart wordt slechts eenmalig
verstrekt. Wij spreken met Jacqueline, een
van de eigenaren, over de voorgeschiedenis.

Wie is Fit Amsterdam?
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een van de eersten die in Europa capoeirales gaf. Daarnaast zijn er ook een sauna en
een kinderspeelhoekje.
Waarom een gratis sportkaart?

‘Deze gratis sportkaart is niet zozeer be
stemd voor gezinnen die onder het bij
standsniveau leven. Voor die groep zijn er
diverse middelen om het leven aangenamer
te maken, zoals een Stadspas en de bijbe
horende Jeugdsportkaart. Er is echter ook
een vergeten groep: dat zijn de gezinnen
die net boven de bijstandsgrens leven. Zij
vallen net buiten die voorzieningen. Voor
die gezinnen is deze gratis sportkaart een
uitkomst’, vertelt Jacqueline. Deze vorm
van verborgen armoede is niet iets waarmee
je te koop loopt. Jacqueline is er dan ook
achtergekomen door goed te observeren
en interesse te tonen in de klanten. ‘Ou
ders komen met hun kind langs voor een
proefles aerobics of kickfun. Ondanks het
feit dat hun kind na afloop dolenthousiast
is over de les, kopen de ouders uiteindelijk
toch geen abonnement of strippenkaart.
Als je dit een aantal keer ziet gebeuren,
vraag je je toch af wat daar de reden voor
is. Ik ben gaan praten met die ouders. Uit
die gesprekken bleek dat om financiële re
denen de ouders de aankoop van een sport
kaart achterwege laten. Dat is heel sneu,
kinderen zitten vandaag de dag al te veel
voor de televisie en achter computerspel
letjes. Doordat ze hun zinnen niet kunnen
verzetten en hun overtollige energie niet
kwijt kunnen, worden ze chagrijnig en op
standig. Dat heeft mogelijk als gevolg dat
ze eerder geneigd zijn tot het veroorzaken
van overlast in diverse vormen. Sport heeft
een positief effect op kinderen. Ook zorgt
sport ervoor dat kinderen op een normale
manier leren om gaan met anderen.’
Hoe is het Fit Amsterdam Kids Fonds
ontstaan?

Toen Jacqueline deze problematiek besprak
met haar vriendin Edith Verberne, waren
beiden vastbesloten hier iets aan te doen.
Uiteindelijk hebben zij een creatieve oplos
sing gevonden. Edith, van beroep fotogra
fe, stelt kleurenfoto’s beschikbaar voor de
verkoop. Deze foto’s, met thema’s als fruit,

bloemen en dieren, zijn te bezichtigen
in Fit Amsterdam. De opbrengsten gaan
naar het Fit Amsterdam Kids Fonds. Dit
fonds financiert de sportkaarten. Collegaondernemers ondersteunen dit initiatief
van harte. Zo heeft fietsenboer Bikes &
Boards een financiële bijdrage geleverd en
heeft Galerie BBD Kunst de handgesneden
passe-partouts geleverd voor de foto’s.
Lichamelijk en sociaal bewogen

Fit Amsterdam toonde zich al lichamelijk
én sociaal bewogen, nog voordat het Fit
Amsterdam Kids Fonds van start ging. In
2007 deed Fit Amsterdam een donatie van
€ 1000 aan de stichting Tegenkracht, Kan
ker & Sport, in 2008 € 250 aan Stichting
A Sisters’ hope (pink ribbon) en € 250 aan
de Escola de Capoeira Berimbao de Ouro.
Deze school in Brazilië is opgericht door
capoeira-instructeur Luiz Carlos. Op deze
school leren kansarme kinderen behalve
capoeira ook een vak. Jaarlijks bekijkt Fit
Amsterdam welke goede doelen extra aan
dacht verdienen.
Toekomstplannen

De gratis sportkaart klinkt als een mooie
oplossing, maar hoe gaat het verder na die
tienmaal sporten? Jacqueline: ‘Uiteraard is
dit geen structurele oplossing, maar het is
alvast een begin. De effecten gaan verder
dan alleen maar het sporten. Ouders vin
den het zelf ook fijn dat hun kind iets om
handen heeft. Zij zien dat hun kind plezier
heeft in sporten. Doordat het even de deur
uit is om te sporten, hebben zij meer tijd
voor zichzelf. Dat heeft een positief ef
fect op de ouders. Ze zijn gemotiveerder
om een baan te zoeken en zo een betere
toekomst te creëren voor hun gezin. Ook
proberen wij zelf dat sportritme voor die
kinderen vast te houden. Als het financieel
lastig is iedere keer € 35 te betalen voor
een sportkaart, dan kijken wij samen met
de ouders naar oplossingen hiervoor.’ Al
vorens Fit Amsterdam een gratis sportkaart
verstrekt, vindt er een controle plaats op de
financiële gegevens van de aanvrager. Op
die manier is er de garantie dat de gratis
kaarten bij de juiste doelgroep terecht
komen.

Meer informatie is te verkrijgen via
www.fitamsterdam.com en
info@fitamsterdam.com
Fit Amsterdam, Cas Oorthuyskade 330,
tel. 774 66 41.
Stichting Y Sports t.n.v. Fit Amsterdam
Kids Fonds rek.nr. 44 55 377 95 t

Oliebollen op IJburg
Op het Joris Ivensplein, aan de
achterkant van het winkelcentrum,
staat de hele maand december een
oliebollenkraam.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag
zijn daar van 9.30 tot 17.00 uur
verse oliebollen en appelflappen te
koop.
advertentie

blondes, maar voor
zichzelf kiezen ze als
ze hun haar verven
juist vooral voor de
donkere kleuren, zoals
chocoladebruin.
tekst: Tineke Kalk
foto: Kees Hoogeveen

‘E

n’, zo vertelt Dirk Jan Aldewe
reld, eigenaar van herensalon
Gentleman, ‘er mag in tegenstel
ling tot vrouwen geen vleugje
rood in verwerkt worden.’ Dat gentle staat
namelijk niet voor soft!
November 1998 vestigde Gentleman zich
als tweede kapper op het KNSM-eiland.
Dirk Jan koos bewust voor dit gebied
omdat hier de hoog opgeleide, verzorgings
bewuste man woont. Daarnaast had het
pand op het Levantplein 68 de split level
waarnaar hij op zoek was, want hij wilde
zijn klanten meer bieden dan alleen kap
pen. Naast gezichtsmassage kun je bij hem
terecht voor een voetreflexzone-, stoel- of
tafelmassage en in dat geval zijn dames
ook welkom. Alleen mannen kunnen
zich echter tegelijkertijd laten knippen en
manicuren. Dat ziet er uit als een shot uit
een Amerikaanse film over de maffia. ‘Heel
spectaculair’, zegt Dirk Jan glunderend.
‘Mannen komen er vaak bekaaid af bij de
meeste kappers. Ze worden tussendoor
geholpen en krijgen te weinig tijd’. Hijzelf
rekent maar liefst drie kwartier voor een
klant. En dat is ook wel nodig, want je zou
het niet denken, maar mannen zijn veel
kritischer dan vrouwen. Wee je gebeente
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als de bakkebaarden niet goed geknipt zijn
of een oorhaar vergeten is. Mannen willen
dat hun haar meteen goed zit. Ze gaan niet
zoals vrouwen ‘s ochtend eerst nog uren
lang frutselen.
Ziet hij ook veranderingen in de haar
coupe? Jawel! Tien jaar geleden was de
haarmode kort met scherpe contouren.
Geleidelijk aan werd het haar weer langer
van voren en ook van achteren en was
nonchalant in plaats van strak het sleutel
woord. Maar nu de economie iets verslech
tert, zul je zien, zo voorspelt Dirk Jan, dat
ook het haar eraan moet geloven: dat zal
weer meer gekortwiekt worden en strakker
in toom worden gehouden. In plaats van
nonchalant wordt netjes de nieuwe trend.
Waar hij ook een verandering in heeft ge
zien is het begrip service. Zes jaar geleden
wilde hij al een on-line afsprakensysteem
opzetten, maar navraag bij zijn klanten
leerde dat niemand daarvoor voelde.
Het werd juist als een gebrek aan service
opgevat. Sinds september is hij echter
online gegaan en nu waarderen zijn klanten
het dat zij via internet in het afsprakenboek
hun naam kunnen noteren.
Of de kredietcrisis hem klanten gaat
kosten? Hij denkt het niet. Hij heeft in
middels een grote vaste groep klanten en
mannen zijn trouw. Hebben ze eenmaal
een goede kapper gevonden, dan blijven ze
daar hun leven bij. t

Gentle man
KAPSALON VOOR HEREN
HUIDVERZORGING
MASSAGES

Levantplein 68 u telefoon 41 975 41
www.gentleman.nl u info@gentleman.nl
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Fit Amsterdam vestigde zich in 2006 als
eerste sportschool op IJburg. Toen nog
op het Joris Ivensplein achter het winkel
centrum en sinds begin oktober van dit
jaar aan de Cas Oorthuyskade 330. Op de
nieuwe locatie, met zicht op het IJsselmeer,
is het mogelijk kracht- en cardiotraining te
volgen, onder deskundige begeleiding van
eigenaren Jacqueline, Frits en Mike. Samen
met instructrice Helen geven zij ook lessen
als aerobics, kickfun, BBB-training, body
shape en steps. Ook geeft instructeur Luiz
Carlos capoeirales, speciaal voor kinderen.
Capoeira is een populaire Braziliaanse
vorm van lichaamsbeweging. Het is een
combinatie van spel, dans en acrobatiek op
het ritme van de berimbau (een eensnarig
Braziliaans instrument). Luiz Carlos was

Het team van Fit Amsterdam. V.l.n.r. Frits, Mike, Jacqueline en Helen

Jacqueline vertelt:’Iedereen is van harte
welkom om de foto’s te bekijken in Fit
Amsterdam. Ze zijn te koop voor € 25
zonder lijst en € 50 met lijst. Met de feest
dagen in aantocht zijn ze ook erg leuk om
cadeau te doen. Van iedere foto is slechts
één exemplaar te koop, dus wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Uiteraard is
het ook mogelijk een donatie te doen aan
Stichting Y Sports (zie info hieronder).
Ook staat er in Fit Amsterdam een col
lectebus. Zelfs al zou iedere IJburger een
donatie doen van slechts € 1 per gezinslid,
dan zou er alleen al € 10.000 binnenko
men. Het allermooiste is natuurlijk als
ieder kind op IJburg gratis kan sporten.’

Gentlemen prefer
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Kids gratis fit
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samenleving
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Ahoy ahoy, homo’s in zicht
Op 9 oktober werd een avond georganiseerd

Op 19 december opent

voor de homo’s van het Oostelijk Havengebied.

beeldend kunstenaar

Er kwamen maar liefst 150 homo’s en lesbo’s.
tekst: Tineke Kalk
foto: Fred Vermorken

W

at de organisatoren misschien
niet wisten is dat de vorige eeuw
het KNSM-eiland een bloeiend
homo-verenigingsleven kende.
Sicco was destijds één van de initiatiefne
mers. Hij verhuisde in 1992 van de Bijlmer
naar het KNSM-eiland. Hij had gehoord
dat er op dit eiland nieuwe woningen wer
den gebouwd en hoewel hij geen flauw be
nul had waar het eiland lag, besloot hij zich
in te schrijven bij de twee woningbouwver
enigingen die daar gingen bouwen. Dat de
belangstelling niet erg groot was voor deze
woningen was hem al duidelijk geworden
in de Zuiderkerk, waar je de plannen kon
bezichtigen. Maar hij zette door en kreeg
een modelwoning toegewezen in het Bruno
Albertgebouw op het Barcelonaplein. Hij
was de tweede bewoner van het complex
dat nog afgebouwd moest worden. De
vleugels stonden er nog niet.
Homo’s verenigen zich

Het KNSM-eiland kende in die tijd nog
erg veel kraakpanden en daar zaten aardig
wat homo’s in. Samen met een paar andere
homo’s besloot Sicco AHOY – Alle Homo’s
Op het Yland – op te richten. Er werd een
mooie flyer gemaakt om de eerste bijeen
komst aan te kondigen. Net in die tijd, half
juli 1993, kwamen Beatrix en koning Bou
dewijn op bezoek om het Barcelonaplein
te openen. Bruno Albert was namelijk een
Belgische architect. Rondom het plein was
het nog steeds een grote zandbak en alleen
het stukje waar het koninklijk bezoek zou
lopen, was betegeld. Vanuit zijn woning
had Sicco prachtig zicht op hoe zijn flyer
met de oproep om toch allen te komen
naar de eerste homo-avond rakelings langs
Beatrix’ hoed zeilde en even verderop een
zachte landing maakte in het zand.
Zwerftocht

Ook toen was de eerste avond een groot
succes. Vanaf die tijd kwamen elke woens
dagavond de homo’s van de Eilanden bij
elkaar. Contributie of entreegeld werd er
10

Liesje Smolders geeft 1-op-1 voorstellingen

Liesje Smolders

Sicco, één van de oprichters van AHOY

haar Septet met een
niet geheven, het benodigde geld kwam
van de verkoop van de drank. Gemiddeld
kwamen er op een avond dertig tot veertig
– voornamelijk – mannen.
Niet zozeer het vinden als wel het houden
van een goede ruimte was van het begin
af aan een groot probleem voor AHOY.
De eerste avonden vonden plaats in het
wachthuisje aan het begin van het KNSMeiland, maar al snel werd dat gesloopt.
Daarna begon AHOY aan een lange zwerf
tocht: van hotelboot De Commerce, de
Azartboot en Pand 10 bij de kunstenaars,
naar een logeerkamer van een bevriend stel
en ga zo maar door. Dat was jammer, want
lange tijd was AHOY een bloeiende vereni
ging met op haar hoogtepunt wel honderd
leden.
Onzichtbaar

Ook had de vereniging een heus ledenblad,
De Scheepsberichten, en een eigen website.
Af en toe werden er optredens georgani
seerd en tijdens de Europride in 1996 zorg
de AHOY ervoor dat de varende matrozen
van PINK Sail het Java-eiland aandeden.
Maar uiteindelijk nekte het gebrek aan een
goede ruimte de groep. Toch wordt er nog
steeds in een huiskamer op het KNSMeiland op woensdagavond een homoavond
georganiseerd, hoewel de opkomst erg laag
is en alleen uit mannen bestaat.
Net als toen is het Oostelijk Havengebied
nog altijd vergeven van de homo’s en de
lesbo’s. ‘Maar’, schrijven de organisatoren
van PINK 1019, ‘ze zijn vaak onzichtbaar
voor elkaar.’ En dat vindt de organisatie
jammer, want: ‘Door elkaar te leren ken
nen, kun je ook iets voor elkaar betekenen.’

performance in de KHL.

tijdens vakanties. Ook lenen de bijeenkom
sten zich voor zakelijk netwerken. Dat de
organisatoren door de gemeente Zeeburg
zijn uitgenodigd om mee te denken in het
homobeleid is een aardig bijkomend ef
fect van dit initiatief, net zoals PINK 1019
een gewild exportartikel is geworden. In
IJburg, postcode 1018, de binnenstad en
de Indische Buurt wordt al nagedacht over
navolging.

Daar treedt de jongste
muzikant op, Hannah
Cronenberg van 12 jaar.
Dezelfde avond volgen
nog zes performances op

Info woensdagavond uit AHOY voortgekomen: Harry Riemers, tel. 418 09 80
Info PINK 1019: www.PINK1019.nl
Op 15 januari 2009 vindt de Nieuwjaarsborrel plaats in het KHL. t

advertentie

verschillende plaatsen.
tekst: Lida Geers
foto’s: Andrej Tchernikov

B

ij deze voorstellingen zullen korte
concerten en performances worden
gegeven door kunstenaars die hier
voor door Liesje zijn uitgenodigd.
Verwacht wordt dat de opening een soort
zwaan-kleef-aan gaat worden. Liesje hoopt
dat degenen die bij de KHL bij het eerste
deel van de opening aanwezig zijn met haar
mee naar de volgende locaties zullen gaan,
om uiteindelijk vrolijk te eindigen in de
Kompaszaal. Vóór de officiële opening op
19 december geeft Liesje op 12 december
op verschillende plaatsen in en om Brazilië
de performance Nooit gelaafd aan moeders
borst, levenslang behept met dorst als voor
proefje op Septet. Septet is niet alléén de
voorstelling Zonder mij uit tot huid, maar
ook zes exposities waar sculpturen en in
stallaties te zien zijn.

PINK 1019

Aangeraakt worden

Op de eerste bijeenkomst van PINK 1019
waren er – in tegenstelling tot de avonden
van AHOY – behalve mannen ook veel
vrouwen aanwezig. Diversiteit staat hoog
in hun vaandel. Jong en oud, man en
vrouw moeten zich thuis kunnen voelen op
de avonden van PINK 1019.
Een van doelstellingen van PINK 1019 is
het stimuleren van initiatieven en dat be
gint op gang te komen. Er zijn al voorstel
len voor een eetclub, adressen zijn al uitge
wisseld voor het verzorgen van de planten

Loods 6 is één van de plaatsen van Septet.
Er is een installatie te zien en het is mo
gelijk je hierbij de gastvrouw op te geven
voor de 1-op-1 voorstelling Zonder mij uit
tot huid. Een ontmoeting die vragen op
roept over anonimiteit en intimiteit. Deze
voorstelling heeft Liesje eerder gedaan in
augustus 2007. Toen reisde ze tijdens het
theaterfestival Karavaan met een woon
wagen door Noord-Holland. Geïnteres
seerden worden ontvangen in een kabinet
met diverse ruimtes waar alle zintuigen

groot genoeg is om als masker een gezicht
te verbergen. ‘Die borst’, vertelt Liesje,
‘heeft dezelfde verhouding als die van een
moederborst voor een baby.’ Voor haar
worden aangesproken. Het verhaal gaat
is deze borst een archetypisch symbool.
over sensualiteit, tederheid en verlangen.
Maar ook een beetje de tegenhanger van de
De voorstelling duurt negen minuten en
reclamewereld die volgens haar borsten als
in die tijd hoopt Liesje tot iets persoonlijks
lustobject gebruikt om de aspirant-koper
te komen met de persoon die zij ontvangt.
te lokken. ‘Plus’, zegt ze vrolijk, ‘het leven
Haar ervaring is dat veel mensen heel af
begint aan de tiet.’ Een gegeven dat ze
wachtend binnenkomen en ontroerd naar
ook gebruikt in haar performance Nooit
buiten gaan. Zij is van mening dat aange
gelaafd aan moeders borst, levenslang behept
raakt worden één van de diepste behoeften
met dorst, te zien op 12 december rond
van de mens is en dát gebeurt tijdens deze
winkelcentrum Brazilië. Ook een levens
voorstelling.
echt vrouwenlichaam van paraffine
Meer dan alleen beelden
'Het leven begint maakt deel uit van de voorstelling.
aan de tiet’
Liesje heeft twee kunstaca
Paraffine voelt volgens Liesje als
demies gevolgd: eerst thea
huid: het is warm en voelt prettig
tervormgeving en later beeldhouwen op
aan. Bovendien is het een beetje transpa
de Rietveldacademie. Op een bepaald
rant zodat je ook met licht kunt spelen, het
moment wilde zij meer dan alleen beelden
er bijvoorbeeld doorheen laten schijnen.
maken en ging zij zich richten op perfor
Hierdoor ontstaat een mysterieus licht
mances. Performance is het Engelse woord
door de sculptuur heen.
voor totaaltheater, waarbij alle zintuigen
aan bod komen. Dat wil zij ook: met
Voorstellingen
haar werk communiceren met de men
De voorstellingen Zonder mij uit tot huid
sen. Daarom besloot ze voorstellingen te
zijn van 20 t/m 24 en 27 t/m 30 december
maken, waarin haar beelden of installaties
te zien en moeten vooraf gereserveerd wor
een rol vervullen. Het liefst werkt ze op
den in Loods 6. De andere locaties waar
locatie waarbij de omgeving meespeelt.
sculpturen van Liesje zijn te bekijken zijn:
Het is vaak de bedoeling dat de mensen de
Loods 6, eerste verdieping 143,
gelegenheid krijgen een kort moment bij
SBK KNSM-laan 307, Kompaszaal,
zichzelf naar binnen te kijken. De ene keer
KNSM-laan 311, KHL, Oostelijke Han
is dat een reisje naar hun jeugd door ze
delskade 44, Culturele Ambassade Lloyd
twaalf minuten in een wandelwagen rond
Hotel, Oostelijke Handelskade 34 en
te rijden, de andere keer is het de voorstel
2x2 Projects, Veemkade 350.
ling Zonder mij uit tot huid.
Wilt u meer weten over de voorstellingen
en beelden die Liesje Smolders maakt? Op
De borst als archetype
haar website is van alles te vinden: www.
Een onderdeel van de voorstelling Zonder
liesjesmolders.nl t
mij uit tot huid is een houten borst, die
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wonen

geschiedenis
De meeste IJburgers zijn best tevreden over hun
wijk. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek dat
het stadsdeel onlangs heeft gehouden en uit een

Piet Hein: kleine naam, lange straat

aantal straatgesprekken van IJopener-verslaggevers
met bewoners.
eigen woningbezit boven de vijftig procent;
in Amsterdam is dat pas 22. Maar het tij
keert: op IJburg ligt het eigen woningbezit
al rond de vijftig procent. Die 50 procent
zou aan de ene kant van de IJburglaan lig
gen, de sociale woningbouw aan de andere
kant.
Thorwald Brouwer: ‘Ik hoor dat ook en
volgens mij klopt dat beeld niet. Als ik met
klanten en a ndere
mensen praat, dan
kom ik steeds weer
een zeer positief beeld
over heel IJburg
de makelaardij daarop geen invloed. De
tegen. Ook aan de ‘andere kant’ van de
gemeentelijke planologen, de politiek en
IJburglaan. Mensen prijzen de ligging,
de projectontwikkelaars bepalen het bouw
het openbaar vervoer, het Diemerpark, de
beleid. Daar worden de keuzes gemaakt.
frisse lucht. Men klaagt wel over de hoge
Maar de makelaardij maakt toch ook
grondprijzen en over het ontbreken van
keuzes, die zou af en toe onfrisse spelletjes
groen. Maar het totaalbeeld is dus door
spelen bij verdeling en toewijzing? Dat
gaans zonder meer positief.’
zijn uitzonderingen, weet hij. Maar het is
De verkoopcijfers ondersteunen dat posi
volgens Thorwald wel juist dat het imago
tieve IJburg-imago. Hoewel, in het zoge
van de makelaar niet meer zo best is. Dat
naamde midden- en lage segment nemen
zou alles te maken hebben met het loslaten
veel mensen op het ogenblik een afwach
van de bescherming van de titel ‘makelaar’.
tende houding aan vanwege de ontwik
Vroeger werd een makelaar beëdigd, nu is
kelingen op de hypotheekmarkt. Daardoor
het een vrij beroep. En dat is niet in het
worden die huizen minder verkocht en dan
belang van de consument. Zijn beroeps
komen ze sneller terecht in de sociale wo
vereniging, de Makelaars Vereniging Am
ningbouw. En als je dat niet goed organi
sterdam & de NVM, pleit al weer geruime
seert, dan kunnen er inderdaad spanningen
tijd voor een herstel van die beschermde
ontstaan, weet hij. Dat zie je bijvoorbeeld
status om de uitwassen tegen te gaan, maar
op het Borneo-eiland. Complete bewoners
hij ziet dat niet veranderen omdat de rijks
groepen uit Bijlmerflats zijn daar naartoe
overheid juist probeert allerlei regels af te
overgeplaatst en dat veroorzaakt nu soms
schaffen.
fikse problemen. Hij kent dat niet van
Inderdaad, Thorwald Brouwer is een be
IJburg.
ëdigd en gecertificeerd makelaar en ja, hij
En de vele leegstaande winkels en kan
is ook gecertificeerd scheepsmakelaar. Dat
toren? De leegstand op de winkel- en
laatste beperkt hij tegenwoordig tot woon
kantorenmarkt heeft volgens Thorwald
boten. Klopt, de nieuwe watersportwinkel
Brouwer alles te maken met de vertraagde
aan de IJburglaan, de watersportfa
woningbouw: IJburg is opgezet
briek, is ook van hem. Hij noemt
‘Grosso modo voor 48.000 mensen, het winkelis het een
het een uit de hand gelopen hobby.
en kantorenbestand is daarop afge
prachtwijk.’ stemd. Maar voorlopig komen er
Huizenprijzen
niet meer dan 15.000. Dat verklaart
Dat de prijzen van eengezinswoningen de
die tijdelijke leegstand.
laatste jaren zo enorm zijn gestegen, heeft
De toekomst? Volgend jaar is het Haven
volgens Thorwald Brouwer in Amsterdam/
eiland klaar en is IJburg vol. De tweede
Zeeburg vooral te maken met het relatief
fase, de andere eilanden, zullen er wel ooit
lage aanbod. Als er van iets te weinig is,
komen, maar hij durft zelfs niet te specu
wordt dat duurder. Met name eengezins
leren over de termijn waarop een en ander
woningen voor de middengroepen – koop
gerealiseerd zal gaan worden.
prijs boven de 3 ton – zijn er te weinig.
Thorwald: ‘Maar begrijp me vooral niet
Hoe komt dat? De gemeente Amsterdam
verkeerd. Er gaat één en ander scheef bij de
bouwt al generaties lang vooral huurhuizen
bouw van IJburg, maar grosso modo is het
voor de lagere inkomens: sociale woning
een prachtwijk. Ik woon hier zelf ook en
bouw. Ter vergelijking: landelijk ligt het
doe dat nog altijd met erg veel plezier.’ t
verkoop van de grond) om voldoende in
komen te genereren. Vooral nu de uitgaven
tegenvallen, onder meer door de alsmaar
stijgende kosten van grootstedelijke projec
ten zoals de Noord-Zuidlijn, moet er naar
geld worden gezocht.
Welke rol spelen de makelaars bij de scheve
ontwikkeling van het bouwen op bijvoor
beeld IJburg? Volgens Thorwald heeft

Woningaanbod IJburg uit balans
Makelaar Thorwald Brouwer

tekst: Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

E

r wordt wel geklaagd over verkeers
drukte, hangjongeren en het ontbre
ken van voldoende kinderopvang,
maar dat doet weinig af aan het
algehele gevoel van tevredenheid. Zeeburgmakelaar Thorwald Brouwer bevestigt dat:
‘IJburgers zijn doorgaans tevreden. Veel
mensen die hun huis op IJburg verlaten,
doen dat omdat ze een ander, groter huis
zoeken, op IJburg!’
Dat vinden van een ander huis schijnt
soms niet gemakkelijk. Zijn er te weinig
huizen? Thorwald Brouwer: ‘Er wordt veel
gebouwd, dat is niet het probleem. Maar
het huizenaanbod op IJburg is onvol
doende afgestemd op de vraag. Voorbeel
den? Er wordt te weinig gebouwd voor de
groeiende seniorenmarkt en veel huizen
zijn te klein voor een gezin met twee of
drie kinderen. Zulke gezinnen zijn er
veel. Er wordt hier vooral gebouwd voor
tweeverdieners-zonder-kinderen. Dat bete
kent dat er voldoende dure appartementen
beschikbaar zijn, maar te weinig eengezins
woningen.’
Thorwald Brouwer vertelt in zijn nieuwe
kantoor aan de IJburglaan dat hij met
groeiende verbazing kijkt naar die ontwik
keling op de IJburgse woningmarkt. Die is
volgens hem uit balans. Het gemeentelijke
bouwbeleid en de vraag naar woningen zijn
niet op elkaar afgestemd. Dat heeft poli
tieke oorzaken, weet hij. Hij snapt dat ook
wel: de gemeente heeft twee petten op. Aan
de ene kant moet ze zorgen voor voldoende
betaalbare woningen, maar aan de andere
kant moet ze geld verdienen (door de
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Aan de westzijde van
ons stadsdeel loopt een
grote verkeersader uit
de Piet Heintunnel over
de Piet Heinkade richting
Centraalstation: de Piet
Heinkade. We kennen de
naam Piet Hein allemaal
wel van het liedje over
de zilvervloot. Die had
hij gewonnen, zingen
we. Gewonnen? Waar
gaat het over en wie was
die man?
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

P

iet Hein werd in 1577 geboren in
Delftshaven, een havenplaats die nu
onderdeel is van Rotterdam. Zijn
vader, ook Piet Hein genaamd, voer
als commandant op een klein oorlogsschip
dat de vissersvloot in die buurt vergezelde.
Dat was nodig want het was oorlog: de
Tachtigjarige Oorlog met Spanje. Ondanks
die oorlog ging het goed met de handel in
de Republiek der Verenigde Nederlanden,
maar de handels- en vissersvloten hadden
in die tijd altijd gezelschap van oorlogs
schepen.

Piet Hein jr. voer als jongeman op een
vissersschip maar viel in handen van kapers
die hem aan de Spanjaarden uitleverden.
Die stelden hem te werk als galeislaaf op
één van hun schepen, een toestand die
een paar jaar duurde tot hij, intussen 25
jaar oud, werd geruild tegen een Spaanse
gevangene en weer thuis kwam. Dat was in
1602, het jaar dat de Verenigde Oost-Indi
sche Compagnie werd opgericht. Piet ging
varen op één van hun schepen en klom op
tot kapitein. Later trad hij in dienst van de
West-Indische Compagnie in de rang van
vice-admiraal waar hij
het bracht tot admiraal.
Het was een goede
gewoonte in die tijd
dat de oorlogsschepen
die de handelsvloten
beschermden ook de han
delsposten van vijandelijke
naties veroverden en dat ze de
schepen inpikten of tot zinken
brachten. Piet Hein had daar
een gelukkige hand in. Hij wist

op één van die reizen een aantal rijkbela
den suikerschepen buit te maken. Suiker
vertegenwoordigde in die dagen grote
waarde, maar dat was niets vergeleken met
de buit van de volgende reis. Dat was die
beroemde zilvervloot van het liedje. De
Spanjaarden financierden hun imperium
– en vooral hun oorlogen – met goud en
zilver dat ze uit Zuid-Amerika weghaalden.
In 1628 viel één van die transporten in
handen van Piet Hein en de zijnen. Toen
hij de buit het jaar erna in Hellevoetsluis
afleverde, bleek die een waarde van twaalf
miljoen gulden te hebben. Dat was in die
tijd een absoluut onvoorstelbaar groot
bedrag en Piet Hein werd dan ook de grote
held van de Republiek. Hij kreeg een eigen
lied dat tot op de dag van vandaag wordt
gezongen!
Hij kon niet lang genieten van zijn faam.
In 1629 werd een confrontatie met
Duinkerker kapers hem fataal.
Hij werd begraven in Delft, in dezelfde
kerk waarin de leden van ons koninklijk
huis zijn bijgezet. t

advertenties
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wonen

vervoer

All-in huurcontracten en splitsen

Ondanks de sancties die erop gesteld
zijn, zijn er nog steeds verhuurders die
met hun huurders een all-in contract
afsluiten.

All-in betekent dat er geen kale huurprijs
wordt afgesproken, maar een totaalprijs
waarin geen uitsplitsing is gemaakt tus
sen kale huur en bijkomende kosten zoals
energiekosten, gebruik meubilair en noem
maar op.
Ongeacht de hoogte van de bij all-in con
tracten afgesproken prijs, kunt u altijd via
een eenvoudige procedure een uitsplitsing
vragen van uw kale huurprijs en bijko
mende kosten. Deze procedure kan u heel
veel geld opleveren omdat de overheid een
sanctie stelt op all-in contracten. Allereerst
wordt bekeken wat de maximale huur van
uw woning (of kamer) zou mogen bedra
gen volgens de puntentelling. Vervolgens
wordt de kale huurprijs vastgesteld op 55%
van dit bedrag. Mocht u een dergelijk con
tract hebben, neemt u dan contact met ons
op. Het kan u honderden euro’s per maand
schelen. Elke huurder heeft het recht een
dergelijke procedure te starten.
Splitsen blijft problemen opleveren

is. Als ze weigeren, wordt hun verteld dat
als ze binnen 24 uur niet weg zijn, de aan
nemer de deur zal openbreken en hun
spullen op straat zal zetten. Geïntimideerd
besluiten huurders naar de vierde etage te
gaan. Hun eigen woning wordt vervolgens
gestript, de keuken verwijderd en het slot
vervangen. Wij gaan er uiteraard voor zor
gen dat deze huurders terugkeren in hun
woning op de eerste etage.
Een ander voorbeeld is een brief aan de
bewoners van een aantal panden met
daarin de aankondiging van een aannemer
dat hij de week erna gaat verbouwen. In
de brief wordt eveneens aangekondigd wat
er verbouwd zal gaan worden: vervanging
plafonds, vervanging keuken, renovatie
badkamer en noem maar op. Verder is er
met huurders geen enkel overleg geweest.
Op deze manier te werk gaan is natuurlijk
volstrekt onacceptabel en wij zullen de
eigenaar erop wijzen dat er niet gewerkt
wordt en huurders geen medewerking zul
len verlenen, zolang er geen goede afspra
ken zijn vastgelegd. Zomaar twee voorbeel
den uit een lange reeks.

zijn gemaakt en vastgelegd. Mocht u met
een dergelijke situatie te maken krijgen,
meldt u zich dan met spoed bij ons voor
advies en ondersteuning.
Overigens treedt vanaf 1 januari 2009
de ‘Gedragscode splitsen Amsterdam’
in werking. Voor het verlenen van een
splitsvergunning moet een eigenaar een
werkovereenkomst kunnen laten zien. In
deze overeenkomst, die door beide partijen
getekend dient te worden, wordt onder
andere vastgelegd wat er verbouwd gaat
worden, hoelang dat gaat duren, wat de
nieuwe huurprijs wordt na verbouwing
enzovoorts. De gedragscode is een stap
vooruit maar wij vermoeden dat daarmee
niet alle problemen rondom splitsen zullen
worden opgelost. t

nieuwe overdekte fietsenstalling: Amsterbike.
tekst: Petra van Werkhoven
foto: Kees Hoogeveen

an de rand van het stadsdeel, onder
het Muziekgebouw aan ’t IJ, ligt
deze gloednieuwe fietsenstalling
naast de parkeergarage van het
Mövenpickhotel. Als fietser vind ik het
een prettige fietsenstalling: hij voldoet aan
de voorzieningen van een parkeergarage
en is gratis voor fietsers. Wel moet je eerst
advertenties

Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

Door je grenzen te accepteren kun je ze verleggen
:PHBMFTTFO
PDIUFOEXPWSJKEBH
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tCFESJKGTZPHB
tPPL TUPFM NBTTBHF

YOGA-studio “De stille Oceaan”

Sinds januari van dit jaar kent Zeeburg een

A

advertenties

Huurders die te maken krijgen met aanne
mers en eigenaren in het kader van splitsen,
adviseren wij dringend niemand toe te
laten zolang er geen fatsoenlijke afspraken

Op onze spreekuren worden we keer op
keer geconfronteerd met schrijnende
verhalen rondom splitsen. Een voorbeeld
daarvan: het verhaal van twee huurders die
op de eerste verdieping wonen. Op een
gegeven moment meldt zich een aannemer
die aankondigt de dag erna te gaan verbou
wen in het kader van splitsen. Hij vertelt
de huurders dat zij al hun spullen moeten
inpakken en naar de vierde etage moeten
verhuizen, die eigenlijk niet bewoonbaar
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Fietsverhuur ook voor buurtbewoners
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naar de benedeningang van het Muziek
gebouw fietsen en dan nog met een loop
band naar beneden. Zo’n initiatief is zeker
voor herhaling vatbaar. Daarom wilde ik
van Radboud Klaphake van fietsverhuur
Amsterbike meer horen over deze stalling.
Gemeente

Amsterbike is sinds 1 januari de uitbater
van de fietsverhuur, -verkoop en -reparatie;
de fietsenstalling zelf is van de gemeente.
De gratis stalling is 24 uur per dag open en
wordt dag en nacht bewaakt, zowel door
de mensen van Amsterbike als door de
camera’s en parkeerwachters van de par
keergarage.
Voor Amsterdamse begrippen biedt de
fietsenstalling een zee van ruimte. Volop
lege plekken en relatief veel ruimte tussen
de fietsen. Volgens Radboud Klaphake is

er zoveel plaats omdat nog niet alle bezoe
kers van het Muziekgebouw de lange route
naar de fietsenstalling gevonden hebben.
‘Beneden is het half leeg en boven staan
dagelijks fietsen dubbel geparkeerd aan het
hek van de brug langs het Muziekgebouw.
Ondanks bordjes waarop staat dat het ver
boden is de fiets aan dat hek te bevestigen.’
Als de gemeente af en toe handhavingacties
houdt door fietsen te verwijderen, ziet
Radboud dan ook onmiddellijk de fietsen
stalling volstromen. Zelf probeert hij de
bekendheid van de stalling ook nog eens te
promoten door middel van een enorm zeil
bij de ingang.
Fietsverhuur en arrangementen

Amsterbike richt zich met de fietsverhuur
meer op toeristen dan op stallingbezoekers.
Vooral op gasten van het Mövenpickhotel,
want samen met dit hotel heeft Klaphake
fietsarrangementen ontwikkeld. De ho
telgasten hoeven dan niet op zoek naar
fietsverhuur, want zij kunnen rechtstreeks
vanuit het hotel de stalling bereiken. Ook
automobilisten die Amsterdam een keer
fietsend willen verkennen, kunnen via de
aangrenzende parkeergarage bij Amsterbike
terecht.
Met aanstekelijk enthousiasme vertelt
Radboud Klaphake hoe hij met andere
ondernemers samenwerkt om fietsen in
Amsterdam aantrekkelijker te maken.
‘Samen met Architour bieden we een
architectuurfietsroute. Met de Amster
damse VVV hebben we dit jaar een kleine
plattegrond gemaakt waarop twee tochten
staan met als thema Hidden Treasures.
Daarnaast zijn er nog veel meer plannen in
ontwikkeling. Met het Muziekgebouw aan
’t IJ maken we een arrangement om voor
afgaand aan een concert te gaan fietsen.
En met een paar horecagelegenheden in
de buurt heb ik besproken dat zij speciale
fietslunches gaan maken.’
Meerwaarde voor de buurt

www.praktijkbodywise.nl

•
•
•
•
•

Fietsarrangementen kunnen ook interes
sant zijn voor de buurt, maar wat is nu
echt de meerwaarde voor de buurtbewo
ners? Radboud aarzelt geen seconde: ‘We
hebben een fietsenreparatie die zeven dagen
per week open is. De verhuur van fietsen
en scooters is ook interessant voor buurt
bewoners. Sommigen komen hier fietsen
huren als zij gasten hebben, want Amster
dam verkennen kun je het beste per fiets.
Daarnaast gaan we het aantal elektrische
scooters van twee naar acht uitbreiden.’
www.amsterbike.eu t
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cultuur

Culturele agenda
samenstelling: Rudolf van Beijmerwerdt

Zondag 21 december, 16.00 uur

Muziek

Achthoek Koor, onder leiding van Jurjen Vis,
met onder meer Ernestine Stoop op harp.
Werken van Poulenc en Britten.
gratis

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 13 december,
22.00 uur

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1

El Rio Trio, ruige rockabilly.
gratis

11 t/m 13 december, 20.30 uur

Zaterdag 20 december,
21.00 uur
Christmas Swingparty met Ray
Collins’ Hot Club: swing, hoppin’
en boppin’.
15 euro

KHL
Oostelijke Handelskade 44
Zondag 14 december, 21.00 uur
Songbirds, muziek met onder andere Niliah en
Kristen Michel.
6 euro

Zondag 21 december, 21.00 uur
RJ Solo, Robert Jan Stips keert terug naar de
basis. Piano en zang.
6 euro

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576

Exposities

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 588

Thinking of Holland
Piet Heinkade 23

Vrijdag 12 december, 22.00 uur

Bibliotheek Indische Buurt
Soerabajastraat 4

Zondag 7 december, 15.00 uur

T/m 20 januari

Kunstlessen. Opening expositie van door
kinderen gemaakte kunstwerken. Ook een
goede gelegenheid om meer informatie te
krijgen over de nieuwe lessen die eind januari
2000 van start gaan.

Etalage-expositie met werk van Hugo
Kaagman. Kunstenaar met eigenzinnige
sjabloon graffiti stijl.

Prof Nomad’s 40th birthday. Viering van 40ste
verjaardag van Bartel Bartels, inmiddels in
het bezit van 25 jaar bühne-ervaring. Met
Gruppo Sportivo en Sidewalk Experience.
5 euro

Carter Driedaagse. De 100-jarige componist
Elliot Carter wordt geëerd met optredens van
Nieuw Ensemble, ASKO/Schönberg en Arditti
kwartet. In drie avondconcerten komen zeer
uiteenlopende werken van Elliott Carter aan
bod.
vanaf 18,50 euro

Dinsdag 30 december, 22.00 uur

Woensdag 17 december, 20.30 uur

Studio K
Timorplein 62

Casal Quartett, Wien um 1900 – Zwischen
Tradition und (Aufbruch in die) Moderne
Muziek uit het Wenen van rond de vorige
eeuwwisseling. Strijkkwartetten van Wolf,
Zemlinksky, Webern en Weigl.
vanaf 18,50 euro

Panama
Oostelijke handelskade 4
Vrijdag 26 december, 22.00 uur

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34

Beautiful Fashion. Kersteditie met onder meer
Hardsoul live featuring Mc Dorithy Sherman.
vanaf 22,50 euro

Maandag 15 december, 20.00 uur

Zaterdag 31 december, 22.00 uur

Lloyd Time on Mondays, met dit keer
aandacht voor een uitwisselingsproject van
Hope Box met jongeren uit Zuid-Ossetië en
Abchazië.
gratis

We all love 80’s & 90’s. Met retromuziek het
nieuwe jaar in.
vanaf € 37,50

De Smartlappenkaraoke. Gezellig zelf
meezingen op krakers van grote Nederlandse
artiesten als André Hazes en Ben Cramer
onder begeleiding van een heuse
smartlappen-band.
5 euro

Zaterdag 27 december, 21.00 uur
Global Warming. Films met aansluitend
vanaf 23.00 uur dansavond met een nieuwe
sound. In de theaterzaal van Studio K draaien
dj’s Kareem Raihani, Chaos en Canguru een
opzwepende mix van dans en house muziek
uit de gehele wereld met warme accenten op
Arabische, Afrikaanse en Zuid Amerikaanse
ritmes.
vanaf 5 euro

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143

T/m 5 januari
Monument van Trots. Poging met banieren
iets aan homofobie te doen aan de hand van
persoonlijke verhalen over de betekenis van
het Homomonument.

Acculade
IJburglaan 684/688

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
T/m 24 december
Mascha Jansen en Jeroen van Herk, fotografie.

Catharina van Velden, tekeningen en
schilderijen op basis van gemengde
technieken.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 8 maart

Jos Art
KNSM Laan 291
T/m 21 december:
Jef Gysen, Dichtbij, olieverfschilderijen van
Belgische kunstenaar.

Vanaf 9 januari:

De laatste illustrator, tekeningen van
Waldermar Post.
Overzichtstentoonstelling van illustraties en
grafisch werk van Post voor onder meer de
Volkskrant en HP/De Tijd.

De Rietlanden
Rietlandpark 193

Zondag 14 december, 15.00 uur
Lezing door Arjan El Fassed, NederlandsPalestijnse auteur van ‘Niet iedereen kan
stenen gooien’ met persoonlijke visie over
leven op Westelijke Jordaanoever. De
lezing wordt gehouden in het kader van
de tentoonstelling Palestina 1948 in het
Tropenmuseum.

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Dinsdag 30 december, 12.30 uur

Hideaki Yamanobe, acrylschilderijen in
grijs en wit, Peter Glandorff, ijzeren
wandplastieken en Robbert Fortgens,
abstracte schilderijen.

De Dag van de Bamboefluit, gevarieerd
programma met optredens, bouwworkshops
(maak je eigen bamboefluit), masterclasses
en de mogelijkheid mee te spelen in een
groot ensemble.
meer informatie op www.bamboefluiten.nl

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34

Zondag 4 januari, 11.00 uur
Juzz Flirtin met zangeres Leah Kline,
jazzconcert.
7,50 euro

18 december t/m 25 januari

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179

Alles moet gesloopt. Tentoonstelling over het
Nieuwe Bouwen in Amsterdam, met in het
middelpunt het werk van architect Piet Elling.
Foto’s, maquettes, tapijten en originele
tekeningen.

Woensdag 10 december, 20.00 uur
Women Inc, Read My Lips
EKM Dido en Charlotte Mutsaers in gesprek
met Judith Uyterlinde
7,50 euro

advertentie

Dinsdag 16 december, 20.00 uur

galerie Jos Art
hedendaagse kunst

schilderijen
grafiek
beelden
KNSMlaan 291, Amsterdam
020-4187003 of 0655377340
josart@josart.nl, www.josart.nl
open: wo t/m zo 11.00 - 17.30
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KIT Bibliotheek
Mauritskade 63, 1092 AD

T/m 31 december

advertenties

t: 06 481 801 38

Activiteiten/
workshops

Tot 18 januari
Theo de Feyter, Beelden van Syrië, gouaches
en schilderijen van antieke ruïnes, oude
familiehuizen en het dagelijks leven in Syrië.

Cadeautjesmarkt
18 december van 16.00 - 19.00 uur
Verkoop van zelfgemaakte spulletjes
door Kunst en Keuken.
De Meevaart, Balistraat 46

What’s up? Maandelijkse show & talk over
creatie en innovatie in Amsterdam, dit keer
met onder meer regisseur Frans Weisz,
cabaretier Paulien Cornelisse en Timothy
Sabajo.
gratis

Studio K
Timorplein 62
Zondag 28 december, 20.00 uur
Mind the Gap. Taalliefhebbers dragen voor uit
eigen werk en werk van anderen: schrijvers,
songwriters en acteurs krijgen alle ruimte.
gratis
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ingezonden

muziek

Singer/songwriter
steekt pluutje op

advertenties

Ingezonden brief

Het afgelopen jaar

Geachte redactie,

nam ze in haar huisje

Zojuist heb ik bij de gemeente Zeeburg
een klacht ingediend over fietsveiligheid
bij de Veemkade.
Het was namelijk schrikken om voor
de tweede keer iemand van het beton te
moeten oprapen, die daar was gevallen.
Dit is wat ik vandaag heb gemeld:

in de Indische Buurt

Gisteren was de tweede keer in een week dat
ik iemand overeind hielp die met de fiets
was gesmakt op de grond op de Veemkade,
ter hoogte van Albert Heijn, dus precies aan
het begin. Het is daar levensgevaarlijk voor
fietsers om twee redenen: de platen die daar
liggen verschuiven waardoor er groeven zijn
ontstaan. Als je fietsband daartussen komt,
val je geheid. Tevens zijn de randen spekglad bij nat weer en glibbert je fietswiel zo
weg. Het is een horror om te bedenken als
daar moeders met kindjes zo’n smak maken.
Je ligt dan knockout op het beton!
Aanbevelingen: 1) Waarschuwingsborden
over de gevaarlijke situatie (‘Groeven in
wegdek en gladheid zorgen voor valgevaar’);
2) Zo spoedig mogelijk de platen vervangen
door egaal beton, zoals bij de rest van de
Veemkade verderop.
Ik maak er ook melding van bij het blad de
IJopener om fietsers attent te maken op dit
onzichtbare gevaar.

eerste cd ‘Umbrellas’.

Na een telefonisch consult met de ge
meente, omdat ze niet de gehele tekst
konden lezen, was de eerste reactie: ‘Er
komen geen borden want die zijn er al te
veel. Mensen moeten hun eigen boeren
verstand gebruiken. De platen worden
zeer waarschijnlijk niet vervangen.’
Ik wil het toch bij deze bekendmaken
omdat je dan toch de gemeente aanspra
kelijk kan stellen als jij of je kind vanaf
nu letstel oploopt!
P. Hasselman

elf eigen nummers
op. 21 december
presenteert ze haar
Selma Peelen over
onweer en regen en de
MoleMann Mental
Health Clinics is een
organisatie waar
cliënten met psychische
problemen worden
behandeld.

beschermende werking
MoleMann
Mental Health Clinics,
Frans Zieglerstraat 26-32,
1087 HN Amsterdam-IJburg
020-4167706

Samen met u en uw dierbaren zoekt een team van (kinder)psychiaters, psychotherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten
met u naar een oplossing voor uw problemen.
Wanneer u merkt dat:
U u vastloopt in uw werk of in uw relatie;
U u problemen in uw gezin heeft waar u niet uitkomt;
U u niet goed meer kan slapen;
U u het idee heeft opgebrand en overbelast te zijn;
U u geen vrolijkheid in uw leven meer ervaart;
U u voortdurend angstig bent;
U u zich slecht kan concentreren;
U u vergeetachtig bent;
U u meer alcohol drinkt dan u zou willen;
U u problemen met uw kinderen heeft;
U het niet goed gaat met uw kinderen;
kunt u zich dagelijks aanmelden bij de nieuwe vestiging
van MoleMann Mental Health Clinics op Amsterdam-IJburg.
U kunt ons voor een aanmelding iedere werkdag bellen
tussen 9.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 16.00 uur op
telefoonnummer 020-4167706.
Voor de aanmelding heeft u een verwijzing van uw
huisarts nodig.

van liedjes.
tekst en foto: Reina Zijlstra

A

ls kind volgde Selma Peelen (26)
pianolessen en kwam tot de ont
dekking dat ze ook zelf liedjes
kon schrijven. ‘Het was een fijne
manier om dingen te vertalen, iets op een
andere manier te kunnen zeggen.’
Dat het hard werken is een muzikale bal
aan het rollen te krijgen, merkte Selma al
vroeg op haar muzikale weg. Haar eerste
optreden gaf ze op haar middelbare school.
Het optreden werd goed ontvangen maar
een week van tevoren was ze al zenuw
achtig en de week erna was ze ziek. Ook
in de jaren die volgden merkte ze dat het
allemaal niet zomaar kwam aanwaaien. Ze
ondernam zelf de nodige stappen. Tijdens
haar studie psychologie verhuisde Selma
naar Amsterdam en daar schreef ze zich
in bij verschillende open podia en deed ze
mee aan contesten. Naast de onvermijde
lijke kroegen vol doorkwebbelend publiek
doorstaan te hebben, boekte ze verschil
lende noemenswaardige successen. In 2003

vormde ze met een vriendin het duo Aurys
en deed ze mee aan Mooie Noten. Tijdens
de finale in het Vondelpark ontvingen ze
een eervolle vermelding.
Op het Nationaal Studenten Songfestival
in 2005 vulde Selma met enkel en alleen
haar gitaar en haar heldere stem de gehele
zaal. Ze won de harten van het publiek,
dat haar dan ook gul de publieksprijs toe
kende.
Ondertussen studeerde Selma gewoon
door en rondde haar studie met succes
af. Ze ging aan het werk en het werd wat
stiller rond haar muziek. Doorbreken via
de verschillende podia liet ze voor wat het
was, of eigenlijk voor wat het niet was. Ze
kocht apparatuur en ging thuis aan de slag.
‘Ik kan nu eigen opnames maken zoals ik
wil dat het klinkt. Ik heb het allemaal zelf
in de hand.’
December 2008 houdt ze dan die felbe
geerde cd in handen: Umbrellas. ‘Elk liedje
is een soort van paraplu tegen de regen
voor mij. Een nummer kan door iets droe
vigs geïnspireerd zijn maar beschermt me
vervolgens ook tegen al te grote droefenis.
Ik heb er met zo’n liedje dan iets groters
van kunnen maken dan in mijzelf zit.’
Van alles wat Selma tot nu toe al met haar
muziek gedaan heeft, is ze het meest trots
op deze cd. ‘Hier heb ik echt volledig voor
gekozen. Ik heb nu een punt gezet: ik wil
muziek maken, dit is wat ik wil doen.’
Selma omschrijft haar muziek zelf als
melancholiek en donker van aard. ‘Qua
sfeer kan het nu en dan wat dreigend over
komen,’ legt ze uit, ‘alsof er een onweers
wolk op je afkomt.’ Bijna alle instrumen

ten die je op de cd hoort, bespeelt Selma
zelf: gitaar, piano, baglama (turkse luit)
en percussie. ‘Het is alternatieve folk met
oosterse invloeden’, vertelt ze. ‘De teksten
gaan over de grote gevoelens in het leven:
liefde, hoop, wanhoop, verlies, zoektocht.’
De singer/songwriter zou graag een niveau
bereiken waarmee ze overal terecht kan. Ze
noemt Ane Brun, een van haar invloeden,
als voorbeeld: een eigen label, bekendheid
in eigen land en kunnen rondtoeren in
Europa. ‘Deze cd is het begin,’ spreekt ze
haast profetisch. ‘Dit moest gebeuren om
verder te komen.’
Op 21 december 2008 zal Selma haar cd
presenteren in De Badcuyp. Haar cd zal
dan uiteraard te koop zijn.
Ook kun je meer over haar lezen op haar
eigen site: www.selmamusic.nl. t

advertenties

Gaat u scheiden? Bent u ontslagen?

Heeft u een huurgeschil?
Problemen met uw uitkering?

Strafzaak?

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
IEDERE MAANDAG VAN 16.00 UUR - 17.00 UUR

www.Molemann.nl
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Zeeburgse bruggen bij nacht

fotografie: Kees Hoogeveen

Enneus Heermaburg

Diemerpark
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Zoutgracht

Javakade-Lamonggracht

Haveneiland-Steigereiland

Verbindingsdam

Jan Schaefferburg
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kenboekenboekenboekenboekenboekenhoekboeken
Arcam-publicaties over architectuur

Voor Zeeburg hoorden de volgende twaalf
objecten tot de veertig gelukkigen:
• Mövenpickhotel van Claus en Kaan aan
de Piet Heinkade;
• het kantoorgebouw van Claus en Kaan
op de Krijn Taconiskade in IJburg;
• een eigen huis op Steigereiland op de
Pedro Nunesstraat in IJburg ontworpen
door Marc Koehler;
• een woonhuis (het gele huis) op Stei
gereiland van Don Murphy van VMX
Architects;
• een woonhuis op Steigereiland op de
Vaillantlaan door diederendirrix;
• en nog een woonhuis op Steigereiland op
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bij van de architectuur in Amsterdam en doet soms ook aan historie.
Een overzicht van de laatste uitgaven.

tekst: Gerard Goudriaan

Amsterdamse architectuur 2006 2008
Sinds 1994 publiceert Arcam iedere drie
jaar een overzicht van de interessantste
gebouwen in Amsterdam die in die pe
riode zijn opgeleverd. Er is nu zoveel te
melden dat het nieuwste boek in de serie
al lopende het jaar 2008 wordt uitgebracht
en dat in de toekomst ieder jaar een over
zicht zal verschijnen. In tegenstelling tot
wat de titel van het boek suggereert, zijn
gebouwen geselecteerd die in 2006 en
2007 zijn gerealiseerd. Het zijn er veertig
geworden, die alle iets te vertellen hebben.
‘Gebouwen die experimenteel van opzet
zijn en daardoor iets nieuws te bieden heb
ben én gebouwen die op een meer traditi
onele manier van kwaliteit getuigen. Ge
bouwen die spraakmakend blijken te zijn.
Gebouwen die de context waarin zij zijn
gerealiseerd ingrijpend hebben veranderd.’
Deze veertig geselecteerde gebouwen zijn
voorgelegd aan een internationale jury die
beoordeelde wat het meest inspirerende is
en daarmee de ‘Amsterdamse Architectuur
Prijs’ wint. Deze ‘AAP’ is gewonnen door
de Brede School De Kikker in Osdorp. Het
ontwerp is van dok architecten, voorheen
Atelier Zeinstra van der Pol. Daarnaast
figureren in het overzicht de usual suspects
van de Amsterdamse architectuur van de
afgelopen twee jaar, zoals de Openbare
Bibliotheek, het Stadsarchief De Bazel, het
Sportplaza Mercator, het treinstation Bijl
mer Arena, het Kraanspoor op het NDSMterrein en Parkrand in Nieuw-West.

Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) houdt de ontwikkelingen

•
•
•
•
•
•

de Zillesenlaan (met blauw op de gevel)
van FARO Architecten;
een woonhuis op de Lisdoddelaan op het
Kleine Rieteiland van MIR architecten;
nog een huis op de Lisdoddelaan van
Michel Post;
woonblok 3a op het Grote Rieteiland
van Thijs Asselbergs;
Kiekstraat 103-109 op Haveneiland
West van VMX Architects;
Blok 48 a+b op Haveneiland Oost van
Köther Salman Koedijk Architecten;
de Havenmeester (blok 42 b) op Haven
eiland Oost.

Maarten Kloos en Yvonne de Korte (red).
Amsterdamse Architectuur 2006-2008.
Amsterdam Architecture (Nederlands- en
Engelstalig).
Arcam/Architectura & Natura Press,
Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 76863 66 5
Prijs: € 19,50

Arcam Panorama
Het Arcam Panorama is het verhaal van
de stad Amsterdam, vanaf het ontstaan
tot aan de huidige tijd, opgenomen in een
informatieve collage. De oorspronkelijke
versie is 25 m2 groot en bevindt zich in de
galerie van Arcam. De verkleinde versie is
nu in handzaam formaat (schaal 1:6) uitge
bracht. Met foto’s en kaartmateriaal wordt
de groei van de stad in beeld gebracht,
vanaf het moment dat er een dam kwam in
de Amstel tot de moderne tijd met IJburg,
het Muziekgebouw aan ‘t IJ en de Zuidas.
Op beeldende wijze wordt de architec
tuurgeschiedenis van Amsterdam tegen
de achtergrond van maatschappelijke en
economische ontwikkelingen geschetst.
Arcam Panorama. De Amsterdamse
Architectuurgeschiedenis in een beeld
verhaal (Nederlands- en Engelstalig).
Uitgave Arcam, Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 76863 69 6
Prijs: € 5,00

Hertzberger’s Amsterdam
Hertzberger’s Amsterdam verscheen tijdens
de gelijknamige expositie ter gelegenheid
van de 75e verjaardag van deze geboren en
getogen Amsterdamse architect. Het boek
geeft een mooi overzicht van zijn Amster
damse werk, zowel van wat is gerealiseerd
als van onuitgevoerde ontwerpen, bijvoor
beeld voor het Stadhuis en het Stedelijk
Museum.
Belangrijke gebouwen van Hertzberger zijn
niet weg te denken uit het Amsterdamse
stadsbeeld, zoals de studentenflat op de
Weesperstraat, het Montessori College
Oost en het niet zo lang geleden gereed
gekomen hoofdkantoor van Waternet ach
ter het Amstelstation.
In het Oostelijk Havengebied heeft hij
een woonhuis gebouwd en de helft van de
kavel onbebouwd gelaten, op Scheepstim
mermanstraat 126 op Borneo. De Indische
Buurt heeft hij verrijkt met de basisschool
De Evenaar op het Ambonplein.
Maaike Behm en Maarten Kloos (red).
Hertzberger’s Amsterdam (Nederlands- en
Engelstalig).
Arcam/Architectura & Natura Press,
Amsterdam, 2007
ISBN 978 90 76863 48 1
Prijs: € 19,50

25 Buildings
Het is bijna een onmogelijke zaak om de
25 hoogtepunten van de Amsterdamse
architectuur – iconen kun je ze ook noe
men – op een rij te zetten. Het gaat om
het architectonisch erfgoed dat in zeven
eeuwen is ontstaan. Welke keuzes maak je
daarbij? In de inleiding verantwoorden de
samenstellers van ‘25 buildings you should
have seen’ hun selectie. Die biedt een staal
kaart van architectonische hoogtepunten
in Amsterdam. De gebouwen die volgens
Arcam iedere Amsterdammer of toerist
gezien moet hebben, worden adequaat
beschreven. De tekst wordt ruim met foto’s
en tekeningen toegelicht.
Van de 25 iconen van Amsterdam bevin
den zich twee in Zeeburg: het gebouw
Piraeus op het KNSM-eiland en de
Scheepstimmermanstraat op Borneo, beide
in het Oostelijk Havengebied.
Maaike Behm en Maarten Kloos (red).
25 buildings you should have seen (in
Engels, Spaans, Duits en Nederlands).
Arcam/Architectura & Natura Press,
Amsterdam, 2008 (3e herziene druk)
ISBN 978 90 76863 62 7
Prijs: € 10,00

IJburg
Sinds 2003 brengt Arcam de gebouwde
omgeving van IJburg in kaart. Op de
Architectuurkaart IJburg 2008 zijn de
gebouwen, bruggen, parken en kunst
objecten te zien die in 2008 zijn voltooid
of nog gestalte krijgen. Als u bijvoorbeeld
de naam van de architecten wilt weten van
de woningen op de vrije kavels op Steiger
eiland en Kleine Rietland, biedt de kaart u
een goed overzicht.
Architectuurkaart IJburg 2008
(Nederlands- en Engelstalig).
Uitgave Arcam, Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 76863 78 8
Prijs: € 3,95
Ook te koop bij B
 ezoekerscentrum
IJburg, IJburglaan 648

Al deze boeken zijn onder meer te koop
bij Arcam, Prins Hendrikkade 600 (om de
hoek bij het Scheepvaartmuseum). Ze zijn
online te bestellen op www.arcam.nl
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oproepen & mededelingen

maatschappij

Vrijwilligers gezocht

Koorleden gezocht

Kerstmarkt in het Flevohuis

De Regenboog Groep in Amsterdam is
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die zich willen inzetten in inloophui
zen of als buddy voor een zieke en/of
geïsoleerde (druggebruikende) dakloze.
Meer informatie: www.deregenboog.org

Heb je al eens vaker gedacht om weer
lekker te gaan zingen? Dan wil je dat mis
schien wel met ons!
Wij zijn het Ylandenkoor, we repeteren
iedere maandagavond in een mooie ruim
te op Bogortuin 16, op het Java-eiland.
Ons repertoire is een mix van klassieke
en wereldmuziek, met voldoende ruimte
voor eigen inbreng. We zijn op zoek naar
nieuwe leden, dus als je mee wilt zingen,
laat dan wat van je horen!
Bel Hennie Hooijer, tel. 665 33 55
of Leon van Bakel, tel. 06 49 76 59 94
en we begroeten je graag komende
maandagavond.
www.ylandenkoor.nl

Op woensdag 10 december wordt van
10.00 tot 16.00 uur een Kerstmarkt
gehouden in het Flevohuis, Kramat
plantsoen 101.
Er is van alles te koop om het de kerst
dagen gezellig te maken. Ook kunnen de
mensen genieten van glühwein met een
oliebol of appelflap.
Komt u ook?

Fitness
Heb je zin om lekker in beweging te
blijven? Ben je in voor iets nieuws, of
eigenlijk iets heel ouds?
Probeer dan Wudang fitness!
Doe mee op de m
 aandagavonden
van 18.30 - 19.30 uur in het
Vrijburchttheater.
De lessen kosten afhankelijk van het
aantal deelnemers tussen de 6,50 en 5
euro.
Wil je meer weten, mail dan naar
office@yinyangcentrum.com of bel
tel. 408 12 28.
Of kom neem een keer een proefles op
maandag in het Vrijburchttheater.
Meld je hiervoor aan bij
sabinesmulders@xs4all.nl
advertentie

Puristische Hi-fi aan ‘t IJ
Doorlopende Luisterdemo’s: met
exclusieve handgemaakte luidsprekers
van Clio acoustic.
Do 11 dec van 19:00 tot 21:00 uur
Vr 12 dec van 15:00 tot 21:00 uur
Za 13 dec van 13:00 tot 17:00 uur
Studio noot Veemkade 356

Kerst: een open deur?
Kerst is hét moment om de deur voor een
ander open te zetten. Net als voorgaande
jaren organiseert De Tronk daarom op
kerstavond, woensdag 24 december, twee
kerstvieringen voor alle IJburgers. Om
18.00 uur is er een viering voor jong
en oud met een kerstspel door IJburgse
kinderen. En natuurlijk zingen we oude
en nieuwe kerstliederen. De locatie van
deze viering is nog even geheim. Voor de
allerkleinsten is er een crèche.
Om 22.00 uur kunt u in De Tronk aan
de Mattenbiesstraat 95 een sfeervolle
kerstnachtviering bijwonen. Na afloop is
er tijd voor gezelligheid en lekker eten.
www.tronk.nl

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor
mensen met dementie, hun partners,
familieleden, vrienden en hulpverleners.
In het café krijgen ze onder leiding van
een deskundige gespreksleider en met
behulp van gastsprekers voorlichting over
allerlei aspecten van dementie.
Iedere bijeenkomst staat één onderwerp
centraal. De bijeenkomst begint met een
interview met een deskundige of met
een videofilm. Na de pauze is er tijd om
vragen te stellen en in discussie te gaan.
Na afloop kan men nog iets drinken en
met elkaar praten. Er is volop ruimte
voor discussie en het uitwisselen van
ervaringen.
Het café is open vanaf 19.00 uur. Het
programma begint om 19.30 uur en is
om 21.30 uur afgelopen. De toegang is
gratis.
Alzheimer Café Amsterdam-Oost
Grand Café Frankendael
Middenweg 116
Meer informatie: 468 78 88 of 460 93 10
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Vrouwen maken
wereldkalender
Ze komen van over
de hele wereld maar
hebben hun plek
gevonden in Amsterdam.
Dat is duidelijk te zien
aan de kalender die
vijftien vrouwen uit de
Indische Buurt hebben
gemaakt.

Twaalf maanden, twaalf landen

De vrouwen besloten een kalender te
maken waarop de Indische Buurt én hun
eigen cultuur samenkwamen. De vijf
tien vrouwen komen uit twaalf landen:
Somalië, Bangladesh, Pakistan, Marokko,
Eritrea, Venezuela, Curaçao, Nederland,
Suriname, Israël, Gambia en Cyprus.
De kalender in een oplage van 3500 is tot
stand gekomen met steun van Ymere en
stadsdeel Zeeburg.
Bewoners van de Indische Buurt kunnen
de kalender gratis ophalen bij:

• Vonk Zeeburg, Gerardus Majellakerk,
Ambonplein 63
• Civic Zeeburg, Obiplein 16
• Vrouwen Centrum Rumah Kami,
Javaplantsoen 6
• Stadsdeelkantoor Zeeburg,
Cruquiusweg 5
• Wijkmeesterpost Indische Buurt,
Sumatratraat 63-65 (ma-vr 11-12 uur)
• Openbare Bibliotheek, Soerabajastraat 4
• IIAV, Obiplein 4
• Kenniscentrum Tropenmuseum,
Linnaeusstraat 2
• Cybersoek, Timorplein 22 t

advertentie

tekst: Marieke Mittelmeijer

Elke bladzijde, dus elke maand van de
kalender, ademt een andere cultuur. Zoals
de maand juni, de turquoise pagina van
Kumba Jawara uit Gambia. Onderaan de
pagina staat een foto van haar slanke don
kere handen, vol ringen en armbanden.
Bovenaan, groot in beeld, zien we een
foto van haar speciale plek in de Indische
Buurt: een speelhuisje op het Boniplein.
‘Mijn kinderen spelen hier sinds ze gebo
ren zijn’, staat ernaast. Ook is er een foto te
zien van een Afrikaanse mand.
Culturen komen samen

Wekelijks kwamen de vrouwen samen bij
Ruma Khami Vrouwen Centrum op het
Javaplantsoen. Helena Kaori Maeda heeft
het project begeleid. Zij is van origine
Japans, maar is geboren en getogen in
Brazilië. Daar heeft ze kunst en filosofie
gestudeerd en werkte zij als vormgeefster
en kunstenares. Kaori woont nu zeven
jaar in Nederland: ‘Het was de eerste jaren
moeilijk om werk te vinden dat aansluit bij
mijn kennis en ervaring. Geleidelijk aan
lukt dat steeds beter.’
Voor de uiteindelijke opmaak van de
kalender werkte Kaori samen met vorm
gever Rolf Hermsen.
Het kalenderproject is uitgevoerd in het
kader van het Lopend Vuur project. Dit
project helpt vrouwen bij het ontwikkelen
en uitvoeren van creatieve plannen vanuit
VONK (Vrouwen Ontwikkelen Nieuwe
Kansen), een werk- en scholingscentrum
voor vrouwen in Zeeburg.
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buurtbewoners

vrijwilligers

Thuis bij Han en Conny

Vrijwillig Zeeburg

IJburg is pas sinds een

tekst en foto: Simone Slotboom

jaar of vijf herkenbaar

O

als een echte woonwijk,
maar staat nu al in de
top-vijf van bekendste
wijken in Nederland. Hoe
ervaren de bewoners
het leven hier? Han en
Conny, woonachtig aan
de IJburglaan, doen hun
verhaal.
tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken

H

an (47) en Conny (41) bewonen
sinds januari 2008 samen met
dochter Sarah (8) en twee cavia’s
een prachtige woning, ingericht
door binnenhuisarchitect Edo Barak.
Han, sinds kort manager inkoop en logis
tiek bij een Amsterdams ziekenhuis, vertelt
wat hier aan vooraf ging: ‘Wij hebben een
tijd lang in een appartement gewoond
vlakbij winkelcentrum Brazilië in het Oos
telijk Havengebied. Toen wij onze dochter
Sarah kregen, hadden wij behoefte aan
meer ruimte. Om die reden zijn wij ver
huisd naar een grotere woning in Utrecht.
Vanwege de lange reistijden tussen woning
en werk hebben Conny en ik toch maar
besloten terug te keren naar Amsterdam.’
Zij huurden eerst gedurende twee jaar een
appartement boven het winkelcentrum van
IJburg, totdat in oktober 2007 hun hui
dige woning werd opgeleverd.
Winkels

Conny, werkzaam in Hoorn als hapto
therapeut en Gestalttherapeut in haar eigen
praktijk, blikt terug op de beginperiode op
IJburg. ‘Toen wij nog boven het winkel
centrum woonden, gebeurde het nog wel
eens dat je bijna de enige klant was in de
supermarkt. Nu heb je behoorlijke rijen bij
de kassa’s.’ Han en Conny kiezen er bewust
voor om vooral de kleine middenstanders
op IJburg te bezoeken, zoals Bloem en
Zee, Buiten-Binnen, Pret op IJburg en De
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Beestenwinkel. ‘Het bijzondere van deze
kleine winkeltjes, waar de eigenaar zelf in
de winkel staat, is dat ze een zekere bezie
ling tonen in hun werk. Ze zijn persoonlijk
geïnteresseerd in jou. Daar ben je geen
nummer en dat staat ons wel aan. Dat is
een groot verschil met de winkels in het
Oostelijk Havengebied. Daar heb je bijna
alleen de bekende winkelketens. Wat ik
nog wel mis op IJburg, zijn een goede na
tuurwinkel, kaas- en groenteboer. Nu be
stellen wij via internet biologische groenten
en fruit bij de Hofwebwinkel, die ook op
IJburg bezorgt.
Buren

Body Balance-les in sportcentrum Life and
Kicking. Dochter Sarah gaat voor haar
paardrijles naar Diemen en voor vioolles
naar het centrum van Amsterdam.

In de zomer is het heerlijk toeven, zeker
nu onze tuin ook stijlvol is ingericht door
Buiten-Binnen.’

Vervoer

Als ik vraag wat Han en Conny het mooist
vinden op IJburg, kunnen zij daar heel
stellig op antwoorden. ‘Er zijn heel veel
dingen op IJburg waar wij blij van worden,
zoals de aanwezigheid van licht en water
alom. Zijn bepaalde plekken op IJburg nog
dicht bebouwd, op andere plekken zoals
het Diemerpark komt het gevoel van leegte
heel erg rustgevend over’, aldus Conny.
Daarnaast zijn er nog wel verbeterpunten
volgens Han: ‘Er staan nu relatief veel be
drijfsruimten leeg op IJburg, onder andere
in het gebouw Multifunk waar Bloem en
Zee nu is gevestigd. Het zou wel fijn zijn,
als die op korte termijn opgevuld worden.
Dat geeft een veel gezelliger straatbeeld.’

Conny gebruikt de auto vooral om naar
haar werk in Hoorn te reizen. Ook voor
bezoek aan vrienden en familie buiten
Amsterdam halen zij de auto tevoorschijn.
Voor alle overige bezigheden binnen Am
sterdam nemen zij doorgaans de fiets of de
IJ-tram. Zij prijzen zich dan ook gelukkig
dat zij op IJburg zijn komen wonen net
nadat de IJ-tram begon te rijden.

Han en Conny kunnen het goed vinden
Huis
met de buren in hun gebouw. Han, zelf
Han vertelt dat hun vorige woning nog een
bestuurslid van de Vereniging van Eige
combinatie was van verschillende stijlen.
naren in hun gebouw, constateert: ‘In ons
Om die reden wilden zij het anders aan
blok wonen niet alleen de doorsneebewo
pakken in hun huidige woning. Dankzij
ners van IJburg. Er wonen behalve stellen
binnenhuisarchitect Edo Barak, die de vol
ook alleenstaanden, vooral in de apparte
ledige inrichting voor zijn rekening nam,
menten. IJburg is wel wonen in de stad.
voelen zij zich in hun woning nu als een vis
Het is niet zo dat men de deur
in het water. Bij binnenkomst
‘Iedereen behandelt valt de harmonie in kleur en de
platloopt bij elkaar. Iedereen
elkaar met respect, prachtige lichtinval, ook al door
behandelt elkaar met respect,
maar dan op gepaste de mooie vide, meteen op. ‘Via
maar dan op gepaste afstand.’
afstand.’
kennissen zijn wij in contact
Hobby’s
gekomen met Edo. Met een
Het is duidelijk dat Han en Conny van
beperkt budget is het altijd een uitdaging
lekker eten houden. Het grootste deel van
om je woning stijlvol in te richten. Uit
de tijd kookt Han, maar zo nu en dan gaan onze vorige woning hebben wij de oude
zij uit eten bij de restaurants Bloem op
meubels meegenomen. Voor de rest heeft
IJburg en NAP. Naast koken houdt Han
Edo alles ontworpen in onze woning: de
van hardlopen in het Diemerpark, fietsen,
keuken, de badkamer, maar ook de vloeren
kunst en uitgaan. ‘Ik houd ervan om een
en de kleuren voor de wanden. Daar zijn
ballet- of operavoorstelling te bezoeken
wij heel erg blij mee. Ons interieur vormt
nu echt een eenheid’, aldus Han. Het gezin
en een museum binnen te gaan. Om daar
verheugt zich op mooie zomeravonden nu
van te kunnen genieten, moet ik nog
de tuin ook af is. Conny vertelt: ‘Het huis
steeds de stad in. Daarom ben ik heel erg
is opgeleverd met een open tuin, dat wil
blij met de IJ-tram. In een kwartier zit je
zeggen zonder erfafscheiding. Wij vonden
in hartje Amsterdam’, aldus Han. Conny
dat toch wel erg open en hebben daarom
is een liefhebber van wandelen en lezen.
een schutting om onze tuin laten plaatsen.
Ook kan zij zich ontspannen tijdens een

Verbeteringen

p zaterdag 1 november was het
feest in de Kompaszaal van
Loods 6. Vrijwilligers die al jaren
lang actief zijn in Zeeburg werden
die dag zelf verwend. Heerlijke hapjes en
drankjes werden afgewisseld met een leuk
programma in het kader van Make A Dif
ference Day. De voeten gingen van de vloer
met een salsaworkshop en een tekenaar
leerde de gasten de kneepjes van portret
tekenen.
Make A Difference Day is een landelijk
evenement waaraan jaarlijks tienduizenden
mensen deelnemen. Twee dagen lang kan
iedereen vrijblijvend kennismaken met al
lerlei vormen van vrijwilligerswerk.
Dit levert een stroom nieuwe vrijwilligers
op.
Ook politici storten zich deze dagen mas
saal op vrijwilligerswerk, variërend van
wandelen met ouderen, broodjes smeren
en klussen tot koffie schenken en strijken.
In Zeeburg schilderde Dennis Straat de
woning van een alleenstaande dame. Jan
Hoek stroopte zijn mouwen op om Jeugd

land een schoonmaakbeurt te geven en
Nico Papineau Salm las voor bij kinder
opvang Partou.
De inzet van onbetaalde krachten is groot
en levert een belangrijke bijdrage aan het
welzijn in de buurt op het gebied van zorg,
veiligheid, jeugd, onderwijs en gezondheid.
Er zijn natuurlijk altijd handen te kort, dus
nieuwe aanwas is zeer welkom.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met één van de deelnemende vrijwilligers
organisaties:
• Present Amsterdam
www.stichtingpresent-amsterdam.nl
• Amsterdam Cares
www.amsterdamcares.nl
• Hart voor Amsterdam
www.hartvooramsterdam.nl
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam
www.vca.nu t

advertenties

haalbaarheid
ontwerp
organisatie
Hèt ervaren en betaalbare architectenbureau
van de Oostelijke eilanden.

Lezerstip

Als laatste geven Han en Conny nog een
goede tip voor nieuwe bewoners: ‘Wij
geven er zelf de voorkeur aan om te werken
met kleine bedrijven. Bij de inrichting van
ons huis hebben wij gemerkt dat de con
tacten veel sneller en plezieriger verliepen.
Juist vanwege de grootte van een bedrijf
zijn medewerkers eerder geneigd om hun
afspraken na te komen, omdat ze betrok
ken zijn bij hun eigen bedrijf. Vanwege de
plezierige manier waarop je samenwerkt,
gun je die kleine bedrijven ook jouw klan
dizie. Het hoeft helemaal niet eens zo duur
te zijn. Wij zijn bijvoorbeeld ontzettend
blij met onze schitterende keuken. En dat
terwijl je voor de prijs, waarvoor wij nu
onze keuken hebben laten ontwerpen en
bouwen, je in de meeste keukenspeciaal
zaken een standaardkeuken krijgt. Heus,
het loont de moeite om je keuken te laten
ontwerpen. Dan heb je tenminste echt iets
naar jouw zin.’ t

■
■
■
■

dakopbouwen
verbouwingen
3d visuals
bouwvergunning en bouwbegeleiding

Maak een vrijblijvende afspraak:
Baron GA Tindalpein 14
020-4631405
Voor actuele projecten zie: lukkienvantill.nl
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vraag & antwoord

ondernemen

Jeltje Speelman heeft een vraag:
‘In de volksmond wordt het plein dat ligt tussen de
Makassarstraat, Niasstraat en Gorontalostraat Makassarplein genoemd. Er hangt echter nergens een bordje met
die aanduiding. Hoe komt het dat dit plein geen eigen
naam heeft?’

Kinderwinkel is speelparadijs
Soms heeft een
klein idee een
sneeuwbaleffect. Dat
was ook het geval met
het idee van Yvon

tekst: Gerard Goudriaan
foto: Fred Vermorken

tekst en foto’s: Lida Geers

V

oordat we ons wenden tot
het stadsdeel Zeeburg en de
straatnamencommissie van de
gemeente Amsterdam, verrichten we zelf enige naspeuringen. Eerst
bezoeken we het Makassarplein. Daar
hangt inderdaad geen naambordje. Het
plein wordt, zoals de vragensteller al
schrijft, omgeven door de Makassarstraat, Niasstraat en Gorontalostraat.
Waar is het Makakassarplein?

In de Telefoongids en op Postcode.nl be
staat het Makassarplein wel. De Telefoon
gids.nl geeft voor Peuterspeelzalen Bommel
het adres Makassarplein 1, plus postcode
1095 RP Amsterdam. En op postcode.nl
krijg je van TNT post de naam Makassar
plein bij deze postcode, en inderdaad 1095
RP bij dit adres. Er zijn geen andere adres
sen dan Makassarplein 1.
In de Stadsatlas van Amsterdam editie
2006, waarin alle straatnamen van Am
sterdam zijn opgenomen, is onder de M
wel Makassarstraat opgenomen, maar geen
Makassarplein. Gek genoeg staat op kaart
16 het bewuste plein wel als Makassarplein
genoemd.
De grote vraag blijft of het Makassarplein
bestaat. En zo ja, waarom er geen bordje
met die aanduiding is en waarom het plein
niet in de Stadsatlas is opgenomen. We
nemen eerst contact op met het secretariaat

van de straatnamencommissie. Heel snel
meldt zich per e-mail een ambtenaar: de
heer Hans Tomson, Secretaris Commissie
voor de straatnamen.
Na een toelichting op de vraag gaat de heer
Tomson op zoek naar het antwoord en
schrijft ons het volgende: ‘Na contact met
het stadsdeel Zeeburg en de afdeling Geo
en Vastgoedinformatie van DPG kan ik uw
vraag als volgt beantwoorden. Het Makas
sarplein bestaat in de straatnamenlijst van
Amsterdam. Er is maar één huisnummer
uitgegeven, nummer 1, waar de peuter
speelzaal zit.
U kunt dit ook zelf nazien op www.am
sterdam.nl, bij Stadsplattegrond. Ik voeg
bij het besluit van stadsdeel Zeeburg uit
1996’.
Een deel van het raadsel is nu opgelost.
Sinds 1996 bestaat het Makassarplein of
ficieel. Maar waarom geen straatnaambord
je? We stellen ons eerst maar in verbinding
met stadsdeel Zeeburg voor de vraag over
het straatnaambordje.
Via een vlotte medewerkster van de afde
ling Communicatie krijgen we een reactie.
Niet zozeer het antwoord op de vraag,
maar wel wordt er meteen actie aangekon
digd. De desbetreffende ambtenaar van
Zeeburg, Ria Dooper, schrijft ons op 18
augustus het volgende: ‘Ik heb vanochtend
aan de afdeling Beheer verzocht om uit te
zoeken of er een bord aanwezig is. Indien

niet aanwezig om er dan straatnaamborden
te plaatsen’. In november gaan we kijken,
maar er is geen straatnaambordje te zien.
Wat is er aan de hand? Daarvoor nemen we
op 17 november weer contact op met het
stadsdeel en komen uiteindelijk uit bij een
ambtenaar van de stadsdeelwerf. Die kan
ons de verheugende mededeling doen dat
hij de straatnaambordjes met Makassar
plein in zijn hand heeft. Ze zullen binnen
kort worden geplaatst. Er moet alleen nog
worden gekeken waar ze precies komen.
Hij zal proberen ervoor te zorgen dat ze er
binnen drie weken zijn. We zullen zien.
Dan nog de vraag waarom dit plein niet
in de Stadsatlas Amsterdam staat. De heer
Tomson heeft deze vraag voorgelegd aan
een van de makers van deze uitgave. Maar
uit die hoek vernemen we niets en zelf
contact zoeken lukt niet. Laten we het erop
houden dat de samenstellers van de Stad
satlas er niet van op de hoogte waren dat
er in een al lang bestaande wijk in 1996
een nieuwe straatnaam, het Makassarplein
dus, was gekomen. In de redactie was er
namelijk een werkverdeling tussen werken
aan bestaande namen en het toevoegen van
nieuwe namen.
Dat een bestaande straat niet in de Stads
atlas is opgenomen, komt overigens in
ons stadsdeel meer voor. In het Oostelijk
Havengebied geldt dit voor de Gerrit van
Erkelstraat. t
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Sattler.

Y

von begon met een klein winkeltje
in de hal van haar woning aan de
C.J.K. van Aalststraat. Inmiddels is
dat uitgegroeid tot een heuse win
kel Encantado Het winkeltje, twee deuren
verder aan de C. van Eesterenlaan. En wat
voor winkel. Het is een echte kinderwin
kel: kinderen mogen er met het speelgoed
spelen. De winkel heeft op dat gebied héél
veel te koop zoals: tweedehands kinder
kleding, speelgoed, kinderwagens, fietsjes,
autozitjes en wat al niet meer. Bovendien
kunnen kinderen er dagelijks knutse
len, wat gezien kan worden als een soort
naschoolse activiteit. Om het helemaal
compleet te maken is het de bedoeling dat
er regelmatig contactavonden voor ouders
worden gehouden, waarop verschillende
onderwerpen besproken worden. Kortom
een héél bijzondere winkel waarin het kind
centraal staat.

Veel vraag naar kinderkleding

Het begon voor Yvon allemaal toen zij
thuis een fulltime studie grafische vorm
geving volgde. Haar partner had in die
tijd regelmatig monstercollecties van
sportartikelen, die op een bepaald moment
‘werkloos’ in huis werden opgeslagen.
Yvon besloot deze spullen te verkopen. Ze
zette ze voor het raam in de hal van haar
woning. Er liepen veel mensen binnen die
kwamen kopen, maar die ook vroegen of
zij geïnteresseerd was in de inkoop van
spullen. Omdat Yvon altijd al gek was op
rommelmarkten vond zij dat prima en
werd de begane grond van haar woning een
soort Winkel van Sinkel. Dat gaf reuring in
de zaak en het was voor haar een gezellige
afleiding tijdens haar studie. De mensen
die bij haar kochten kwamen niet alleen
voor huisraad maar vroegen ook vaak naar
tweedehands kinderkleding. Er waren in

Amsterdam al een paar winkeltjes die zich
hiermee bezighielden en het concept dat
zij hanteerden, sprak Yvon wel aan. Zo
doende is de Winkel van Sinkel langzaam
verschoven naar een kinderwinkel, waar
tweedehands kinderkleding en speelgoed
gekocht en verkocht kan worden. De spul
len die worden ingebracht, worden in over
leg geprijsd. Als het verkocht wordt, krijgt
de eigenaar 42% van de opbrengst. Als
het niet verkocht wordt, kan de eigenaar
het ophalen of ervoor kiezen dat het naar
een goed doel gaat in bijvoorbeeld OostEuropa of Afrika. Daar heeft Yvon goede
contacten voor zodat de kleding niet als
poetslappen in een container verdwijnt.
Een echte winkel

Op een gegeven moment groeide het klei
ne winkeltje in de hal uit zijn voegen. De
berging werd erbij getrokken, maar toch
puilde het huis uit met zakken kleding. Er
moest dus gezocht worden naar een win
kelruimte, het liefst op de van Van Eeste
renlaan, vlakbij huis. Het geluk was met
Yvon en dit jaar kwam er een winkelruimte
vrij zo’n beetje drie stappen van haar huis.
Nu kon zij ook haar andere plannen uit
voeren. Er werd door haar partner een
grote tafel getimmerd, bedoeld om kinde
ren de ruimte en de gelegenheid te geven
daaraan te knutselen en dat loopt aardig.
Alle kinderen vanaf groep één tot en met
acht zijn elke schooldag welkom van 15.00
tot 17.00 uur tegen betaling van € 7,50 per
keer. Ook is het mogelijk een strippenkaart
aan te schaffen van € 30 voor vijf keer.
Voor Yvon heeft dit iets weg van een na
schoolse opvang, wat het dus niet is en dan
vindt zij het bedrag dat zij vraagt redelijk.
Het is namelijk niet de bedoeling dat de
ouders erbij blijven.
Tot nu toe loopt dat heel gezellig. Vooral

omdat het geen verplichting is, je zit als
ouder of als kind er niet aan vast, zoals bij
een club of de echte naschoolse opvang.
Dat houdt wel in dat het de ene dag veel
drukker is dan de andere. Maar dat is voor
Yvon en haar assistentes geen probleem.
Ook het verschil van leeftijd geeft geen
problemen. ‘Knutselen doet ieder kind op
zijn eigen manier en dus maakt het leef
tijdsverschil niets uit’, vindt Yvon.
Nog meer ideeën

Yvon blijkt een nijvere bij met heel veel
ideeën. Naast de kinderwinkel is het ook
mogelijk feestkleding te huren en er kun
nen zelfs knutselverjaardagen gehouden
worden in de winkel.
Inmiddels heeft zij ook een webwinkel
opgezet, die druk bezocht wordt. Ook
worden er ook contactavonden voor ouders
georganiseerd. Omdat zij zelf een doch
tertje heeft en mensen toch wel vaak met
vragen over bepaalde dingen kwamen, leek
het Yvon leuk om in deze behoefte te voor
zien. Inmiddels is de eerste avond geweest,
die reuze gezellig en informatief was. Deze
avond ging over ‘het spelen met kinderen’.
Eerst een stukje theorie en daarna werd er
in een soort rollenspel gespeeld, wat voor
een aantal ouders confronterend was. Het
is de bedoeling dit te herhalen en als dat
nodig is, een deskundige erbij te vragen.
Volgens mij is Yvon nog lang niet uit
gedacht en zullen er nog heel veel leuke
ideeën volgen.
Alle informatie over Encantado Het winkeltje is te vinden op de website:
www.encantadohetwinkeltje.nl. U kunt
ook gewoon binnenlopen op de C. van
Eesterenlaan 46, maandag en zaterdag van
13.00 uur tot 17.00 uur en de rest van de
week van 9.00 tot 17.00 uur. t
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kunst

levensbeschouwing

Geloof en spiritualiteit

Bijzondere schilderijen

Katholieken trots op traditie

Victor Majdandzic viert zijn 50-jarig jubileum met

Zoals we in de vorige aflevering van de IJopener

een expositie in studio Barak Interior Design.

aankondigden, willen we eens kijken welke rol het
geloof speelt in ons stadsdeel. We beginnen bij de
rooms-katholieke gemeenschap.

tekst: Lida Geers
foto: Barak Interior Design

O

p 9 november is voor Victor Maj
dandzic zijn jubileumjaar ‘50 jaar
exposeren’ in Amsterdam ingeluid
met een expositie in Barak Interior
Design in de Balistraat. Verder zijn er ter
ere van dit jubileum ook exposities met
zijn werk in Nijmegen, Den Haag, Genève,
Brussel en Londen. Maar liefst veertien van
zijn kleurrijke schilderijen zijn te bewonde
ren in studio Barak.
Victor Majdandzic, geboren in 1931, komt
uit Bosnië, dat vroeger deel uitmaakte van
Joegoslavië. Naast zijn studie in Buiten
landse Handel en Economie studeerde
hij op de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Belgrado, waar hij met afstu
deren de eerste prijs behaalde. Om de kost
te verdienen, had hij vele beroepen. In
de avonden, ’s nachts en in het weekend
schilderde hij. In 1969 emigreerde hij
naar Nederland, waar hij ging werken als
creatief therapeut om zodoende compro
misloos te kunnen schilderen. Een groot
deel van zijn kunstcarrière deelde hij zijn
atelier met psychiatrische patiënten en
stimuleerde hen om als vrije, autonome
personen hun weg in het leven te vinden.
Ook na zijn pensionering is hij doorgegaan
met schilderen en is zich bovendien gaan

tekst: Tineke Kalk en Guus de Mol
foto: Guus de Mol

toeleggen op het schrijven van gedichten.
Daarmee vond hij een extra manier om
zich uit te drukken.
Zijn vroegste werk dateert uit 1959. Van
die tijd af tot nu toe is hij vrij consequent
in de manier waarop hij schildert. Zijn
schilderijen zijn opgebouwd uit geome
trische vormen bestaande uit vierkanten,
cirkels en strakke lijnen. De verf die hij
gebruikt laat hij echter een eigen weg zoe
ken, waardoor de strakke figuren min of
meer verzacht worden. Alleen in de periode
dat er heftige gevechten tussen de volke
ren van Joegoslavië woedden, laat hij dit
strakke lijnenspel los en komen de emoties
over hetgeen in zijn vaderland gebeurt aan
advertenties

Voor individuele begeleiding bij:
•
•
•
•
•

Verlies en rouwverwerking
Maken van keuzes
Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
Levensfaseproblematiek
Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen, maar doorlopen,
bel dan voor een gratis kennismakingsgesprek:
Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
020-4195414
compaancounseling@hetnet.nl
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de oppervlakte. Ook zijn sprankelende
kleuren worden weggeduwd door sombere
donkere kleuren, die weer terugkomen zo
dra de rust in zijn land is weergekeerd. Zijn
laatste doeken die hij in 2008 geschilderd
heeft, zijn vrolijk en gericht op muziek en
muziekinstrumenten.
Het is dus alleszins de moeite waard de
expositie te bezoeken en de schilderijen van
Victor Majdandzic te bewonderen.
Studio BARAK Interior Design, B
 alistraat
72-A, is geopend van maandag t/m
woensdag van 10.00 - 16.00 uur of op
afspraak: 06 28 48 69 54 of 789 00 29.
www.majdandzic.nl t
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lak na de oorlog kende de Indische
Buurt nog een zelfstandige paro
chie van12.570 leden. Maar in
de jaren zeventig kalfde dit aantal
in razend tempo af. Daar hielp geen jon
gerenmis met ritmische begeleiding meer
tegen. En ook geen krakende nonnen. De
vier zusters Ursulinen – in leeftijd varië
rend van 64 tot 78 jaar – zetten in 1978
in navolging van de Franse Père Joseph
allerlei vormen van buurtwerk op: taalles
sen, naailessen, vredeswerk en een straat
bibliotheek. Ze kraakten een lege woning
aan het Ceramplein en kregen de smaak zo
te pakken dat ze meededen met de andere
kraakacties in de buurt. Ze werden liefko
zend het ANF, het Anarchistisch Nonnen
Front, genoemd.
Omdat de monumentale, grote koepel
kerk aan het Ambonplein te duur werd
voor de overgebleven parochianen werd er
omgezien naar een goedkopere en kleinere
ruimte. In 1992 verhuisde de Gerardus
Majella – in de volksmond de Majella ge
noemd – naar de Lombokstraat, naar een
kerk zonder klok! Onopvallend aanwezig
zijn onder de mensen, was het credo van
de kerk geworden en luidruchtig klok
kengebeier hoorde daar niet bij. Twee jaar
daarvoor waren de parochies van de Gerar
dus Majellakerk en de Anna Bonifatiuskerk
in de Transvaal/Oosterparkbuurt al samen
gevoegd. De laatstgenoemde parochie was
in 1978 ontstaan toen de St. Annakerk op
Wittenburg werd gesloopt en de parochia
nen ervan onderdak vonden bij de St. Bo
nifatiuskerk. De drie genoemde parochies
vormen nu, samen met de katholieken in
het Oostelijk Havengebied en IJburg, de
ABG-parochie. De parochie heeft twee
kerken: de Gerardus Majella en een kerk
gebouw in de Tweede Oosterparkstraat, de
Anna Bonifatius. Het oecumenisch cen
trum De Tronk in IJburg valt ook onder
deze parochie.
De ABG-parochie kent anderhalve priester:
de parttimer Lars Frendel, een Francis

caan uit Zweden, die overigens uitstekend
Nederlands spreekt, en de fulltimer Leo
Nederstigt. Leo vertelt ons dat de ABGparochie in totaal 9000 leden telt, 3000
van hen komen uit de Indische Buurt en
het Oostelijk Havengebied. De groep gelo
vigen is anno 2008 zeer multicultureel en
allesbehalve wit. Veel parochianen komen
uit landen als Spanje, Polen, Kaapverdië,
de Filippijnen, Irak en Ethiopië. Er is ook
een grote groep Surinamers en Antilianen
en net als de parochianen van buitenlandse
afkomst kent deze groep relatief veel jon
geren. Honderdvijftig tot tweehonderd
kerkgangers gaan gemiddeld naar de zon
dagsdiensten van de twee kerken.
Leo is al elf jaar verbonden aan deze paro
chie. Lars en hij krijgen ondersteuning van
honderdvijftig vrijwilligers. Dat zijn de pa
rochianen die assisteren bij de kerkdiensten
en het schoonhouden van de kerk. En die
meedoen met projecten die de kerk opzet,
zoals het inloopmaaltijdproject op donder
dagmiddag van vier tot zes in de Gerardus
Majellakerk. Parochianen vervullen ook
een belangrijke rol bij de liturgische vie
ringen en gaan van tijd tot tijd voor. Leo
preekt niet alleen in de twee kerken van
de ABG-gemeenschap, maar gaat – sa
men met een dominee – ook één keer per
maand voor in een dienst in het Flevohuis.
Met de protestantse Elthethokerk worden
oecumenische diensten georganiseerd.
Enige tijd geleden hebben ze samen een
muziekavond georganiseerd, waarin mos
lims, protestanten en katholieken iets
vertelden over hun geloof, een lied zongen
– de rooms-katholieken brachten een Gre
goriaans gezang ten gehore – en elkaar op

Priesters Lars Frendel en Leo Nederstigt

iets lekkers trakteerden. De ABG-parochie
zit ook in het breedreligieus overleg dat
georganiseerd wordt door het stadsdeel
Oost-Watergraafsmeer en werkt samen met
Assadaaka, een multiculturele vereniging in
de Indische Buurt.
Ze doen elk jaar mee met de Iftar maaltij
den tijdens de Ramadan. Leo vertelt dat
er onlangs een jongen naar hem toe kwam
met de vraag hoe je als rooms-katholiek
moest vasten. Leo merkt dat er een kleine
revival aan de gang is. Katholieken worden
weer wat trotser op hun traditie. Lange
tijd is geloof iets geweest waar je je bijna
voor schaamde. Maar met de komst van
bijvoorbeeld Surinamers, Antillianen en
Ethiopiërs is dat veranderd. Zij vieren hun
geloof uitbundig. Het valt Leo ook op dat
hij mensen die uit andere landen komen
niet meer zo hoeft te verdedigen tegenover
parochianen en andere buurtgenoten, die
al jaren in de buurt wonen. De positieve
verhalen mogen weer verteld worden,
merkt hij en daar is hij erg gelukkig mee.
Priester Leo heeft vele wensen, waaronder
een eigen website, zodat bijvoorbeeld het
parochieblad Samenspraak voor iedereen
toegankelijk is. Hij hoopt dat de columnist
van Samenspraak – de 92-jarige broeder
Avellinus – dit nog zal meemaken. t

advertentie
Wij zoeken enthousiaste betrokken maatjes
voor mensen met psychische problemen
Bel ons: Stichting
Amsterdamse
Vriendendiensten
020 6839260
of kijk op
www.vriendendiensten.nl
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weggegooid geld

jaaroverzicht

Roltraprottraproltraprottrap
2008 volgens René Arnoldi

tekst: Tineke Kalk
foto: Kees Hoogeveen

A

Een half jaar geleden besloot ik het GVB
op te bellen met de melding dat de rol
trappen het niet deden. ‘Al meer dan twee
jaar niet!’, riep de telefoniste geschokt uit.
‘Wat gaat u met deze klacht doen?’, vroeg
ik nieuwsgierig. Ze legde mij uit dat de
klacht eerst gecontroleerd zou worden. ‘Er
hangen namelijk camera’s en daarop kun
nen we zien of die trappen het echt niet
doen.’ Vervolgens zou het euvel binnen een
maand verholpen worden.
Ik wachtte tevergeefs en liet het verslof
fen totdat één van de redacteuren van de
IJopener mij vroeg er eens achteraan te
gaan.
Ik probeerde het opnieuw. Nu via het in
ternet met een klachtenformulier van het
GVB.
Hoewel ik het vakje aanvink waarop staat
dat je graag een reactie wilt krijgen, hoor
ik niets. Deze keer besluit ik het er niet bij
te laten zitten. Na wat getelefoneer kom
ik terecht bij de voorlichter van het GVB.
‘Ja, die roltrap’. Het probleem komt hem
niet helemaal onbekend voor. Heeft hij
daar niet een half jaar geleden al eens een
briefing over gehad met de Dienst Infra
structuur Verkeer en Vervoer, de dienst
die onder de Gemeente Amsterdam valt
en verantwoordelijk is voor het beheer en
de exploitatie van de stations? Hij vertelt

mij dat er een ruimte onder de roltrap
pen zit waar de machinerie zich bevindt.
Daar is regenwater in gekomen, dat zich
vermengd heeft met zand en die smurrie
heeft gemaakt dat het systeem niet meer
functioneert.
Een dag later word ik al teruggebeld door
hem. Hij heeft de Dienst gesproken en laat
die nu net besloten hebben om een offerte
aan te vragen bij de leverancier, zodat het
geheel hersteld kan worden. Het tempert
meteen mijn enthousiasme: het kan wel
maanden duren voordat het ook echt gere
pareerd is. Wie er verantwoordelijk is voor
het feit dat de constructie blijkbaar niet
goed gewerkt heeft, zodat de ruimte onder
water kwam te staan, weet hij niet.
Ik bel de Dienst Infrastructuur Verkeer en
Vervoer. De receptioniste blijkt een ver
vangster te zijn die mij doorverwijst naar
iemand die op haar beurt ook weer iemand
vervangt: ‘Ja mevrouw, u belt op een rare
dag.’ Na lang doorschakelen spoort zij een
buitengewoon aardige medewerkster op
die echter ook geen flauw benul heeft wie
verantwoordelijk is voor de roltrap.
Ik geef het op. Het is duidelijk dat er niet
alleen zand in de raderen van de machine
rie van de roltrap van het Rietlandpark zit.
Ik vraag mij af welke leverancier dat pro
bleem gaat oplossen! t

advertentie

l sedert ik drie jaar geleden naar
de Oostelijke Handelskade ben
verhuisd, doet de roltrap het niet.
Nou ben ik niet slecht ter been en
dan nog. Met de glazen lift – in het geval
ik twee zware koffers bij me heb om op
vakantie te gaan – ben ik in een paar se
conden waar ik wezen moet: de verdiepte
halte van het Rietlandpark, waar tramlijn
26 stopt.
En toch zit het mij niet lekker. Hoe dat
psychologisch komt? Is het kind in mij
teleurgesteld of heeft het ermee te maken
dat ik mij als Amsterdamse burger erger
aan het feit dat al die dure dingen, die mijn
mobiele leven zouden moeten veraangena
men, het weer eens niet of slecht doen?
De ergernis over de inmiddels al lang niet
meer nieuwe trams, die zich schokkend en
snerpend door Amsterdam slingeren, ben
ik al voorbij. De Noord-Zuidlijn die – nog
voordat hij er ligt – al barsten veroorzaakt
in huizen en budgetten biedt genoeg verse
munitie.
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Informatiezuil Rietlandpark
tekst en foto’s: Erik Haan

A

l geruime tijd, zeker langer dan een
jaar, staat bij tramhalte Rietland
park deze zilverkleurige informa
tiezuil te wachten om zijn diensten
aan informatiebehoeftigen te leveren.
Halverwege november – van dit jaar –
bleek er ook daadwerkelijk iets te gebeuren
wanneer men het schermpje aanraakte:
Zeeburg, Informatie, Uitgaan, Cultuur...
het stadsdeel opende zich opeens voor je
ogen. Vanzelfsprekend ging ik gauw kijken
bij ‘Nieuws’ en vond daar twee artikeltjes...
uit maart 2007. Het ene over de onthul
ling van vrouwe Fortuna bij Panama, het
andere over de op handen zijnde grondige
herinrichting van de Javastraat, waar, zo
werd triomfantelijk vermeld, 84 bomen
geplant zouden worden voor de 82 die er
nu (sic) staan.

Na de route van het Bimhuis opgevraagd te
hebben drukte ik op ‘Print’, wachtte dertig
seconden, nog eens dertig seconden en nog
eens dertig seconden... maar ondanks de
belofte gebeurde er niets.
In de laatste week van november begaf
ik mij opnieuw naar de informatiezuil,
en inderdaad... de oude berichten zijn
verwijderd, er staat nieuws! Ook de print
functie werkt, zodat ik even later met een
prachtige plattegrond van Zeeburg in mijn
handen stond. Alleen het Bimhuis, dat kon
hij nog niet vinden… t

Koken met Neeltje
De roomkip van Mère Blanc
tekst: Neeltje Wiedemeijer

L

yon is het Mekka van de Franse
culinaire wereld, immers de stad
van Bocuse. En niet te vergeten van
de beroemde ‘mères’ van de vorige
eeuw. Toen de chefs nog vrouwen waren,
wat een prachtige tijd.
Een vriend van me woont daar aan de
Saône (uitgesproken Sooone). Aan de an

dere kant van het water, net over de brug
die naar Napoleon heet, is een dagelijkse
markt, zeven dagen per week. Eén dag is
het een non-food dag, dat is op maandag,
maar alle andere morgens is het eten, eten
en nog eens eten. Er zijn handelaren die
inkopen en verkopen, maar ook boeren die
telen en verkopen. Zoals Monsieur Varge,
die verrukkelijke kleine komkommertjes en
prachtige woeste herfstboeketten verkoopt
die hij ‘s morgens vroeg geoogst heeft.
Ook is er een dame die naast groente en

advertentie
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fruit van eigen boerderij zelfgemaakte wijn
verkoopt, met een alcoholpercentage van
11,28 (sic). En die wijn is buitengewoon
lekker. Natuurlijk kun je er Bresse kippen
kopen (kippen met een apellation, de lek
kerste kip die je kunt eten) en allerhande
kaasjes en kazen.
Nou ja, ik hou al op.
Dit recept komt uit een heel klein kook
boekje met 120 Lyonaise recepten.
Om de roomkip van de Mère Blanc te be
naderen kocht ik een parelhoen, want die
plofkippen zijn helemaal niks natuurlijk.
Snijd de kip in delen, twee poten en twee
borststukken.
Laat in boter één ui in grove stukken sa
men met de kipdelen goudbruin worden
en voeg er dan tien champignons bij. Ik
had hele grote en dat is waarschijnlijk ook
de bedoeling.
Giet er nu een deciliter droge witte wijn bij
en maak de braadrestjes van de bodem los.
Voeg nu 0,5 liter goede crème fraîche toe
en laat het geheel 20 minuten stoven op
laag vuur.
Haal het vlees en de champignons eruit en
hou ze warm terwijl je de saus zeeft.
Giet er een scheutje citroensap bij: et voilá.
Mère Blanc gaf er pilav bij.
Dit recept is op authenticiteit getoetst door
de kleinzoon van (grand)mère Blanc. t

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL

van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur
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Niasstraat 8-12
telefoon 020 - 665 07 89
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Gezocht!
Enthousiaste
tandartsassistent(e)
met ervaring, voor nieuwe
praktijk op IJburg

Als je op vrijdagmiddag een kijkje achter de
deuren van de Elthetokerk aan de Javastraat
neemt, zet je grote ogen op. Kinderen schieten

Vind jij het een uitdaging ons te
helpen in een startende praktijk
als tandartsassisten(e)?
Neem dan contact op met
John van ‘t Hooft
(06 54 26 66 25)
of stuur een bericht naar
info@tandartspraktijkijburg.nl

voorbij, meisjes rijden rond op eenwielers en
jongens springen bij elkaar op de rug.

Kinderkoor The Little Lights
tekst en foto’s: Reina Zijlstra

J

e waant je even op een circusrepeti
tie. Maar nee, het is een kinderkoor.
Het zijn The Little Lights die zich
uitleven. Een clubje van zo’n tien
kinderen, geluid voor dertig, dat aan het
eind van de schoolweek bij elkaar komt.
Met veel plezier, dat wordt je al gauw
duidelijk. Je grote ogen maken plaats voor
een waarderende glimlach. Je loopt door
naar het zaaltje achterin de kerk en treft
daar een vrouw aan, bezig brood in stuk
ken te snijden. Limonade en schaaltjes
met tomaat, komkommer en worst staan
op tafel. Een van de kinderen houdt gretig
zijn hand op. ‘Tomaat?’ vraagt de vrouw.
Zij is een van de begeleidsters die de kinde
ren vanuit school opvangt. ‘Alles,’ zegt het
jongetje. Hij neemt gretig een paar happen
van zijn brood en laat vervolgens de rest
op tafel liggen om weer gillend achter de
andere jongens aan te rennen. Op vrijdag
middag is het Elthetogebouw helemaal van
hen alleen en ze nemen het ervan. Maar ze
komen hier niet alleen om te keten en te
eten, ze komen hier ook nog om te zingen.
Even na vieren verzamelen ze zich rond de
piano met dirigent Erwin. Het duurt even
voor ze allemaal op hun stoel zitten, som
migen zitten nog verstopt in de schoon
maakkast en in de toiletruimte, maar
dan is het speelhalfuur voorbij. Er wordt
gezongen. Uit volle borst. ‘Al dat schelden
en dat slaan dat is toch superdom!’ klinkt
het. Een lied over oorlog en vrede. Het is
onderdeel van hun eerstvolgende optreden.
Op kerstavond zal het kinderkoor de mu
sical Piekabello opvoeren. Een verhaal over
kerstballen en een piek, die zich plotseling
afvragen wat kerst eigenlijk betekent en op
zoek gaan naar het antwoord. Kinderen uit
de buurt die het leuk vinden om eens mee
te doen met zo’n musical zijn welkom. De
deuren van de Elthetokerk staan open. Het
kinderkoor is vanuit de Elthetogemeente
opgezet, maar is zeker niet alleen voor kin
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deren van de kerk bedoeld. Alle kinderen
op tijdens het Flevoparkfestival en op het
uit de buurt zijn er meer dan welkom. En
Jalan Jalan festival bij Studio K. Het koor
niet alleen de kerkgrenzen staan open, ook
is door de jaren heen gegroeid. Niet alleen
de leeftijdsgrenzen worden steeds weer aan in aantal – het eerste jaar waren er soms
gepast: eigenlijk zijn gewoon alle kinderen
maar vier kinderen – ook muzikaal gaan de
welkom. Waren het eerder vooral kinderen
kinderen duidelijk vooruit. Kinderen die in
tussen acht en tien jaar, inmiddels zijn de
het begin nog stilletjes meezongen, zingen
oudsten alweer twaalf en sinds dit jaar zijn
nu krachtige solo’s.
er ook een paar vierjarige kinderen tot het
Kinderkoor The Little Lights is meer dan
koor toegetreden. Zo zijn er de vierjarige
een koor, dat blijkt wel als je een middagje
nichtjes Milan en Europa. Zij hebben
meekijkt. Een plek om te groeien, muzi
kort geleden hungelderland
eerste optreden
met het
kaalspectrum
en sociaal,
en natuurlijk
omorange
gewoon
gispen leolux
montis pastoe
stokke/varièr
artifort
slice
kinderkoor gehad. Dat was best spannend
lekker de beest uit te hangen. Het is ten
laten ze weten, maar ook erg leuk. Ze voer
slotte een koor van kinderen.
den een minimusical op tijdens de ope
ningsavond van de bijbelvoorleesmarathon
Kinderen die mee willen doen met de
die in november in Amsterdam plaatsvond. kerstmusical zijn welkom op vrijdagmidVanuit een levensgrote bijbel kwamen de
dag vanuit school in de Elthetokerk,
beukenplein
amsterdam
020 6656310
kinderen met lichtjes,
zoals je van23Little
Javastraat
116A. www.janvanbeek.nl
Lights mag verwachten, tevoorschijn en
Meer info op www.thelittlelights.nl t
gelderland
gispen leoluxbij
montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip
schenen zij hun licht
op verschillende
belverhalen. Met een achttal liedjes gaven
zij het publiek een korte rondleiding door
de bijbel. Het publiek zag Jozef en Noach
voorbij komen en David die wederom met
succes de reus Goliath neerkeilde, waarna
een daverend applaus
klonk.
beukenplein
23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
Kinderkoor The Little Lights bestaat nu
zo’n drie jaar en heeft
inmiddels
heelmontis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
gelderland
gispen al
leolux
wat optredens verzorgd. Het koor trad in
verschillende kerken in Amsterdam op en
ook in eigen buurt was het op verschil
lende plekken te zien. Zo traden de kin
deren samen met gospelkoor Deliverance
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
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gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

gispen 412

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

Oude vriend

Competatief salaris!

pastoe base

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

tekst: Simone Slotboom
foto: Fred Vermorken
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ind. kinderwensbegeleiding
ind.zwangerschapshaptonomie
zwangerschapsmassage
ind. babymassage en consult



anis & Meiland en de Cantine zijn
mijn vaste hangplekken. Een kop
koffie met krantje, even wat tijd
schriften lezen, een lekker broodje
eten of een goed gesprek voeren. Eigenlijk
zijn het verlengstukken van mijn ietwat
krappe huiskamer. Zoals hun terrassen
voor mij de tuin zijn die ik zelf niet heb.
Er gebeurt altijd wel iets onverwachts en
het is een uitstekende remedie tegen een
writers block. Nu het gure weer de eilan
den weer terroriseert, zijn de zomers zo
weldadige terrassen gesloten. Maar binnen
is het warm en gezellig. Ieder seizoen heeft
zo haar charme. Toch ga ik niet meer zo
vaak als vroeger. In plaats van relaxed, voel
ik me nu onrustig. Eigenlijk al zodra ik de
cafédeuren open. Ik mis de rust van lekker
ontspannen zitten en geen haast hebben.
Het uitgebreid observeren van de mensen
om me heen en het verdiept zijn in een
artikel met een broodje geitenkaas en verse
muntthee naast me op tafel.
Ik weet het, het ligt aan mij. De cafés zijn
niet veranderd, al is het iets minder druk.
De sfeer is prima evenals de conversatie.
Ik mis alleen mijn oude vriend, al is hij
eigenlijk niet goed voor me. Vroeger ging
hij overal mee naar toe en het idee dat
hij er was, gaf me rust. We spraken niet,
maar als ik hem nodig had, was hij binnen
handbereik. Nu gaat hij nooit meer mee en
dat drukt de pret enorm. Dus ben ik meer
en meer thuis, waar mijn maatje nog wel
regelmatig komt. Ik weet dat ik de vriend
schap eigenlijk moet verbreken, want echt
aardig is hij niet voor me en hij kost me
een hoop geld. Hij is het type uitzuiger.
Toch kan ik hem nog niet laten gaan, dus
blijven we samen gezellig binnen. Tot ik
sterk genoeg ben om definitief afscheid te
nemen.

Voor het café staan lotgenoten met hun
sigaretje te bibberen in de kou. Verbonden
in hun door verslaving veroorzaakte ellen
de. Want kleumen en roken gaan nu hand
in hand. De rokers nemen hun buiten op
gelopen verkoudheid mee naar binnen en
verspreiden massaal bacteriën in plaats van
rookwolken. Tot de laatste verstokte rokers
zijn uitgeroeid. Ze vallen jaarlijks bij bos
sen. De grootste boycot ooit gezien blijkt
erg effectief. Van grote asbakken op tafel
via rokershokje naar verdomhoekje. Roken
is uit, een walgelijke, ongezonde, domme
gewoonte die met harde hand uitgebannen
moet worden.
Van ellende steek ik er nog maar eentje op.
Tevreden inhaleer ik diep en mijn groene
nicotinemonster is weer even zoet. Ik zie
dat ze opnieuw fors duurder zijn gewor
den, maar het bomt me niet. Ik negeer
mijn rokershoestje en paf vrolijk door. Het
groepje rokers raakt gezellig aan de klets.
Eigenlijk is het best lekker buiten. Een
frisse neus en spontaan contact met leuke
mensen. Allemaal dankzij het rookverbod.
Tegenwoordig ben ik een paria. Best een
vreemde gewaarwording, want ik drink
niet, gok nooit, heb geen schulden, eet
gezond, ben goed opgevoed, gooi mijn
afval netjes in de prullenbak, gebruik geen
drugs, betaal braaf mijn rekeningen, maak
mijn huis keurig schoon en krijg nooit
bekeuringen. Maar die sigaretten hè? Bin
nen roken mag niet meer en buiten levert
het smerige blikken en ongevraagd com
mentaar op. Ik lijk wel een halve crimineel
die gestopt moet worden voor hij zichzelf
of anderen iets vreselijks aandoet.
Misschien dat ik mijn oude vriend maar
achterlaat in 2008. Dan word ik gewoon
een shopaholic. Schijnt helemaal in te zijn
voor vrouwen. Want ieder mens heeft recht
op minstens één verslaving… t
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spreekuren

prijspuzzel

Spreekuren in de buurt
ADVOCATEN VAN DOORN, BREUKELAAR
EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44
ADVOCATEN GLOBAL RUITENBERG
Gratis inloopspreekuur:
Iedere woensdag 17.00 - 18.30 uur
Piet Heinkade 215
1019 HM Amsterdam
Tel: 627 27 35
BUURTSERVICEPUNT
Indische Buurt
Het MOC is elke dag geopend van
9.00 - 19.00 uur. Alleen op zondag
gesloten.
1e Atjehstraat 163
Tel: 561 20 60
BURENHULPDIENST
De Burenhulpdienst is bereikbaar op
het adres en telefoonnummer van het
MOC, zoals hierboven vermeld.
Variabele openingstijden
CHEMISCH AFVAL
Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562
GEZONDHEIDSCENTRUM
De Koempoelan
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar van
8.30 - 16.00 uur
Voor de cliënten van de
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak.
Makassarstraat 151
Tel: 665 26 81

GGD
Jeugdgezondheidszorg
Op afspraak
Palembangstraat 52
Tel: 555 58 55

Astronomische puzzel
STICHTING ViiA
Loket zorg en samenleven Zeeburg in
IJburg
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
IJburglaan 727B (gezondheidscentrum
Heveneiland)
1087 CH Amsterdam
Tel: 495 22 50

HORECA OVERLAST
Tel: 421 45 67
MELDPUNTEN
Zorg en overlast
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag 9.30 - 12.30 uur.
Daarbuiten antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld als u inspreekt.
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5
Tel: 567 06 61
POLITIE
Wijkteam Balistraat
Balistraat 104
Spoedeisende zaken:
Tel. 112 (gebruikt u dit nummer
uitsluitend in noodgevallen, misbruik
wordt gestraft)
Niet-spoedeisende zaken:
Tel. 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem:
Tel: 0800 7000
STADSDEELKANTOOR
Openingstijden Publiekscentrum
Maandag 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

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

Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een e-mail naar
info@ijopener.nl
tarieven
tarief cm2
toeslag vaste plaats
toeslag achterpagina
korting jaartarief (5 nummers)
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€ 1,85
10%
25%
10%

afmetingen
breedte
hoogte

WIJKSTEUNPUNT WONEN GROOT OOST
Inloopspreekuren:
maandag 19.00 - 20.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
Wijttenbachstraat 34hs
Tel: 462 03 30

advertenties opmaken of wijzigen
advertentie opmaken
tekst wijzigen
lay-out wijzigen

€ 75,–
€ 25,–
€ 50,–
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Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot.
Deze keer wordt de prijs t.w.v. € 49,50 ter beschikking
gesteld door APS The Photo Factory: een canvas van 30
x 30 cm, professioneel afgedrukt en opgespannen, met
een collage van 2 tot 4 foto’s. Ontwerp naar keuze.
De winnaar van de Ontdekkingsreis door het Oostelijk Havengebied in het oktobernummer is Annemieke
Bosma. Zij heeft het koffie- en theepakket gewonnen
dat ter beschikking is gesteld door Kaffa.
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Is de IJopener niet bij u bezorgd? Dan
kunt u een exemplaar ophalen op één
van de volgende punten:

35

Bloem en Zee, IJburglaan 444
Buiten-Binnen, IJburglaan 1273-1275
Fit Amsterdam, Cas Oorthuyskade 330
Gezondheidscentrum Haveneiland,
IJburglaan 727

advertenties aanleveren
door uzelf verzorgde advertenties in CMYKkleuren aanleveren in één van de volgende
bestandsformaten: JPEG, TIF of PDF
bij aanlevering in PDF-formaat altijd letter
contouren gebruiken
de redactie aanvaardt geen verantwoordelijk
heid voor de kwaliteit van door adverteerders
aangeleverde advertenties
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• Bruna, Oostelijke Handelskade 1061-1063
• Chinees restaurant Havenstad,
Borneolaan 115
• Stadsdeelkantoor Zeeburg, Cruquiusweg 5

59, 123 of 187 mm
variabel

1
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Oostelijk Havengebied:

Adverteren in de IJopener

Het is bijna winter, de dagen zijn op hun kortst, de nachten op hun langst en de
hemel is op zijn mooist. Daarom vervolgen wij onze ontdekkingsreizen door Zeeburg met een reis door het heelal met deze astronomische puzzel om uw kennis
van de hemelobjecten te testen en om u uit te nodigen op een heldere avond uw
blik op te slaan en te kijken of u alle in deze puzzel genoemde hemellichamen
ook herkent, natuurlijk voor zover ze vanaf ons deel van de aarde waar te nemen
zijn.
De oplossing kunt u vóór 20 januari sturen naar redactie@ijopener.nl of naar
IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-I, 1095 AB Amsterdam.
De puzzel is ook dit keer gemaakt door Erik Haan.
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Horizontaal

2

19

17

10
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1. Wintersterrenbeeld (afk.) 3. Schijnbare pad van de zon langs de hemel 11. Zeer
heldere ster 13. Sterrenbeeld (afk.) 14. Sterrenbeeld (afk.) 18. (Wiskundig) getal
19. 16e eeuws astronoom met heliocentrische visie 21. Mate van helderheid van
een hemellichaam 23. Sterrenbeeld langs de ecliptica (afk.) 24. Sterrenbeeld (afk.)
26. Sterrenbeeld (afk.) 28. Sterrenbeeld langs de ecliptica (afk.) 29. Eerste planeet
vanaf de zon 32. Meest voorkomende element op de zon (afk.) 33. Modern ster
renbeeld (afk.) 34. Sterrenbeeld (afk.)
35. Modern sterrenbeeld (afk.) 36. Modern sterrenbeeld (afk.) 36. Bayerbenaming
voor de op zes na helderste ster in een sterrenbeeld 38. Modern sterrenbeeld (afk.)
40. Sterrenbeeld (afk.) 41. Sterrenbeeld langs de ecliptica (afk.) 42. Modern ster
renbeeld (afk.) 44. Sterrenbeeld (afk.) 45. Het op één na meest voorkomende
element op de zon 46. Modern sterrenbeeld (afk.) 47. Modern sterrenbeeld (afk.)
48. Scheikundig element 49. Scheikundig element 52. Grootste planeet in ons
zonnestelsel 56. Satelliet van de aarde 57. Planetoïde 58. Sterrenbeeld (afk.)
59. Heldere ster aan de winterse hemel 60. Scheikundig element
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35
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Verticaal

1. Sterrenbeeld langs de ecliptica, maar geen astrologisch sterrenbeeld 2. Modern
sterrenbeeld (afk.) 4. Modern sterrenbeeld (afk.) 5. Sterrenbeeld langs de ecliptica
(afk.) 6. Modern sterrenbeeld (afk.) 7. Modern sterrenbeeld (afk.) 8. Deel van een
sterrenbeeld 9. Verzameling transneptunische objecten 10. Helderste planeet aan
de aardse hemel 11. Edelgas 12. Egyptische hemelse god 15. Modern sterrenbeeld
(afk.) 16. Sterrenbeeld (afk.) 17. Modern sterrenbeeld (afk.) 20. Sterrenbeeld (afk.)
22. Griekse filosoof, de eerste met een heliocentrisch wereldbeeld 25. Sterrenbeeld
langs de ecliptica 27. Standaardboek voor de astronomie in de middeleeuwen
30. Sterrenbeeld (afk.) 31. Zevende planeet vanaf de zon 33. Heldere (winter)ster
37. Verduistering van een hemellichaam door een ander hemellichaam 39. Deze
ster geeft vrij nauwkeurig de noordpool aan 43. Modern sterrenbeeld (afk.)
50. Sterrenbeeld langs de ecliptica (afk.) 51. Sterrenbeeld (afk.) 53. Sterrenbeeld
(afk.) 54. Deel van het spectrum 55. Modern sterrenbeeld (afk.)
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makelaars

Zeeburgerkade 62
Driekamer appartement
circa 90 m2
Vraagprijs: € 299.500 k.k.

Seinwachterstraat 16
Driekamer woning
circa 110 m2, incl. p.p.
Vraagprijs € 425.000 k.k.

Rietlandpark 87
Vierkamer appartement
circa 110 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 385.000 k.k.

Kratontuin 1
Tweekamer appartement
circa 65 m2
Vraagprijs: € 259.000 k.k.

Nieuwe Achtergracht 11-2e
Driekamer appartement
circa 130 m2
Vraagprijs: € 669.000 k.k.

KNSM-laan 809
Driekamer appartement
circa 115 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Lampenistenstraat 129
Vierkamer woning
circa 130 m2, incl.p.p.
Vraagprijs: € 525.000 k.k.

C.J.K. van Aalststraat 77
Vierkamerappartement
circa 145 m2, incl. p.p.
Vraagprijs : € 545.000 k.k.

Edmond Halleylaan 72
Achtkamer woning, circa
250 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 849.000 k.k.

IJburglaan 1067
Driekamer appartement,
circa 105 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 314.000 k.k.

IJburglaan 890
Vijfkamer appartement,
circa 157 m2, incl. p.p. en
woonkeuken
Vraagprijs: € 635.000 k.k.

Kiekstraat 105
Driekamer appartement,
circa 112 m2, incl. p.p. en
woonkeuken
Vraagprijs: € 355.000 k.k.

Maria Austriastraat 720
Vierkamer appartement
circa 105 m2
Vraagprijs: € 349.500 k.k.

Maria Austriastraat 9
Vijfkamer woning, ca.151 m2
incl. p.p. en woonkeuken
Vraagprijs: € 475.000 k.k.

Paul Schuitemahof 1
Zeskamer woning,
circa 205 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 749.000 k.k.

Profiltigracht 25
Achtkamer woning,
circa 140 m2, incl. p.p.
Vraagprijs: € 549.000 k.k.

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

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

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

