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Ridder in de Indische Buurt
tekst: Neeltje Wiedemeijer
foto: Kees Hoogeveen

A

ls Mari Andriessen geen model had
gehad voor het beeld van De Dokwerker, zou hij Jan Vermij hebben
moeten vragen. Jan, geboren in de Indische
Buurt en er nooit weggeweest, was havenarbeider tot hij ziek werd en in de WAO
terechtkwam. Niets voor Jan om stil te
zitten. Als vrijwilliger in het jongerenwerk
speelde hij jarenlang een prominente rol

in de buurt. Hij wist wat er gebeurde, ook
onder de echte raddraaiertjes. Hij deed er
alles aan om ze weer in het gareel te krijgen.
Actie is het woord dat Jan Vermij kenmerkt.
Actie om buurthuis Karrewiel te behouden,
actie om de Berlageblokken te behouden,
het oprichten van de Buurt Actie Partij,
waarmee hij in de deelraad kwam. Het is
maar een kleine greep uit de activiteiten die
Jan ontwikkelde.
Toen hij belde om te vertellen dat burgemeester Eberhard van der Laan hem zelf

had gebeld, omdat-ie een lintje kreeg, was
ik niet verbaasd.
De geschiedenis van Jan en Eberhard gaat
ver terug. Eberhard reikte Jan indertijd de
Gouden Luis – een eretitel ingesteld en uitgereikt door het Opbouwwerk in Zeeburg
– ook al uit, toen Eberhard nog als advocaat werkte en altijd betrokken was bij de
Indische Buurt. Ook bij deze officiële gelegenheid, het uitreiken van de koninklijke
onderscheiding aan deze Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau, zei Eberhard ‘Jan’ in
plaats van ‘Meneer Vermij’. t
3

Jonge held
Het Oostelijk Havengebied bestaat uit een paar langgerekte
eilanden en verder heel veel water. Een prachtige combinatie
maar soms ook erg gevaarlijk, zeker voor kleine kinderen die
nog niet kunnen zwemmen. De 12-jarige Olivier van Altena
redde zijn bovenbuurjongetje die in het water was gevallen
van een mogelijke verdrinkingsdood.
Wijncollege van Evelijn van Heuven en Huib Edixhoven
tekst: Michel van Dijk
foto: Kees Hoogeveen

In vino veritas

Wat gebeurde er precies?

Nederlanders drinken graag een glas wijn.
Maar welke moet je kiezen? Bij de lange
schappen in de supermarkt zinkt menigeen
de moed in de schoenen. Welke wijn past
bij het uitverkoren recept?
tekst: Gerard Goudriaan en Jaap Willems
foto: Fred Vermorken

I

nternetwijnhandel Vindict.nl aan de
Veemarkt heeft iets bedacht om de wijnkeuze makkelijker te maken: je eigen
profiel. Wanneer je on-line wijn wilt bestellen bij deze wijnhandel, kun je niet alleen
kijken naar een groot aantal filmpjes met
informatie, maar je kunt bovendien zien
wat je vorige keer hebt besteld. Vindict (een
samenvoeging van vin en addict: wijnverslaafde) geeft op grond daarvan tevens aan
welke wijnen je waarschijnlijk ook lekker
zult vinden. Het nieuwe wijn(ver)kopen.

Groei

Huib Edixhoven en Evelijn van Heuven
zijn ruim drie jaar geleden gestart met hun
internetwijnhandel en de zaken lopen zo
goed, dat Huib niet wil vertellen hoeveel
vaste klanten ze inmiddels hebben. Hij zegt:
‘Laat ik het zo zeggen, we groeien hard, elk
jaar met zo’n 75 procent. De meeste klanten
4

bestellen on-line. De helft heeft een eigen
profiel aangemaakt. We organiseren gratis
wijnproeverijen. Niet alleen in Amsterdam,
maar bijvoorbeeld ook in Nijmegen en
Apeldoorn en volgend jaar in Haarlem. Het
gaat dus goed’.

soorten wijn geïmporteerd; daaruit hebben
wij er met zorg 140 geselecteerd. Daaronder
zijn niet veel exclusieve, die zijn te duur. We
hebben vooral wijnen tussen de vijf en vijftien euro. Ons succes laat zien dat we daarbij de goede keuzes maken.’

Deskundig

Gehecht aan de buurt

Hoe zijn zij in de wijnhandel terechtgekomen? Huib heeft civiele techniek gestudeerd
en was werkzaam als baggeraar. Evelijn is
communicatiedeskundige. Dat heeft weinig met wijn te maken. Maar Huib stamt
uit een familie met een lange wijntraditie:
zijn grootouders waren wijnhandelaren en
zijn ouders hadden een mooie wijnkelder.
Hij vermoedt dat hij daar zijn wijntic heeft
opgelopen. Hij is gediplomeerd aan de
fameuze Britse Wine and Spirit Educational Board en dus topdeskundig. Evelijn is
erkend vinoloog.

In hoeverre is het meer dan een internetbedrijf dat toevallig een plek in onze buurt
heeft? Het kantoor en de opslagruimte zijn
gevestigd in een kleine loods op de Veemarkt, een centrale plek om zelf bestellingen in Amsterdam af te leveren, waar bijna
de helft van de klanten woont. Voor een
deel wonen ze in omringende buurten als
IJburg, het Oostelijk Havengebied en de
Indische Buurt. De plek geeft houvast en
er is Huib en Evelijn veel aan gelegen om
in Oost te blijven. Als uitbreiding eventueel
nodig is, moet de nieuwe plek ook in de ze
buurt komen.
Het is geen officiële winkel, maar mensen
zijn altijd welkom om binnen te lopen en
doen dat ook. Bijvoorbeeld om bezorgkosten uit te sparen.
Voor een internetbedrijf als Vindict zijn
proeverijen belangrijk. Ze worden druk
bezocht, tot 80 mensen per proeverij. En
het zou heel goed kunnen dat de kwaliteit
van de wijnen daar net zo hoog is als die van
de Falasco Valpolicella Ripasso 2008 die wij
als redactieleden van de IJopener kregen
voorgeschoteld. t

Eigentijds

Wat maakt hun wijnhandel anders? Volgens Huib onderscheidt Vindict zich door
de jeugdige aanpak. De klassieke wijnhandel noemt hij stoffig, termen als afdronk
en houtig vindt hij niet meer van deze tijd.
Huib: ‘We hanteren heldere, moderne taal,
werken veel met illustraties. Op onze site
staan filmpjes over de populairste wijnen.
Wij kopen bovendien niet romantisch bij
de boer, maar gewoon bij de importeur.
Daar halen we wel het beste van het beste
tegen betaalbare prijzen. In Nederland worden op het ogenblik 37.000 verschillende

‘We hielden met een paar kinderen een
watergevecht op de Javakade. We bespoten elkaar met waterpistolen. Ik stond op
de dikke houten balk die aan de kaderand
vastzit. Mijn bovenbuurjongetje van 6 jaar
volgde mijn voorbeeld. Hij wilde op de balk
staan maar verloor zijn evenwicht. En toen
viel hij in het water.’
Wat deed jij toen?

‘Ik wist eerst niet wat ik moest doen. Ik
was te verbluft om iets te kunnen bedenken. Hij riep ook helemaal niet op hulp.
Hij lag in het water en wist volgens mij zelf
niet wat hem was overkomen. Maar ik wist
wel dat hij niet kon zwemmen, want hij
was net met zijn eerste zwemles begonnen.
Vervolgens sprong ik het water in. Ik pakte
hem van achteren vast, ik weet niet meer
precies waaraan, en ik ben toen aan hem
begonnen te trekken. Eerst wilde ik hem
de kade optrekken maar dat lukte niet. De
kademuur is op die plek veel te hoog en het
water ook te diep. Daarna besloot ik hem in
de richting van de stenen trap te slepen. Die
lag zo’n vijf meter van ons vandaan. Dat was
zwaar maar het lukte wel.’

Kreeg je hulp van anderen?

Heb je tips voor ouders en kinderen?

‘Er waren andere kinderen bij en ook een
volwassene, een jogger, die voorbij kwam
en stopte toen hij ons in het water zag liggen. Maar niemand hielp. Ik dacht nog: als
iemand me een lange stok zou aanreiken die
ik zou kunnen vastpakken, dan zou het een
stuk makkelijker gaan, maar dat gebeurde
niet. Uiteindelijk heb ik hem in mijn eentje
de trap op weten te krijgen. Ik duwde hem
voor me uit en klauterde er zelf achteraan.’

‘Ik vind dat ouders van kinderen die nog
niet kunnen zwemmen hun kinderen
moeten vertellen dat ze niet te dicht bij de
waterkant mogen komen. Mijn moeder
heeft me daarvoor altijd gewaarschuwd en
ik weet dat ook vriendjes van me toen ze
nog klein waren altijd door hun ouders zijn
gewaarschuwd. En volgens mij is het goed
als kinderen al op jonge leeftijd op zwemles
gaan. Bijvoorbeeld vanaf vier jaar. Zes jaar
is best aan de late kant.’

Wat gebeurde er toen jullie weer op de
kant waren?

Welke zwemdiploma’s heb je zelf?

‘Mijn bovenbuurjongen was helemaal in
shock. Hij zei ook niets en liep meteen naar
huis. Maar hij heeft me later wel heel erg
bedankt en ook geknuffeld. En van zijn
ouders heb ik een fles parfum gekregen; dat
vond ik wel leuk.’

‘Ik heb mijn A- en B-diploma. Ik had
geen zin meer om daarna ook nog mijn
C-diploma te halen.’

Wat zou er gebeurd zijn als je hem niet
had geholpen?

‘Nou en of. Als het zomers warm is ligt het
zwembad voor onze deur. Dan springen we
in één keer het water in en gaan we aan de
dikke touwen hangen van de woonboten
aan de kade. We proberen daar dan zo lang
mogelijk aan te blijven hangen. Tot het niet
meer lukt, dan vallen we in het water. Dat
is lachen!’ t

‘Dan was hij misschien wel verdronken
want hij kon niet zwemmen.’
Voel je jezelf een held?

‘Nee. Ik vind het wel goed wat ik heb
gedaan maar ik denk niet: wow, wat ben ik
een held. Ik zou het een volgende keer weer
precies zo doen.’

Vind je het ondanks zo’n akelige
gebeurtenis nog steeds leuk dat er
zoveel water in de buurt is?
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Borneohof bruist

Wijkagent
tekst en illustratie: René Arnoldi

Vader
wordt
klaar
voor de
lente?

superblij

deze Vaderdag

met een sfeervol portret op
canvas, aluminium, dibond
of in een mooie lijst.
U vindt ons bij winkelcentrum Brazilië. We zijn
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15 Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

Het onlangs in gebruik genomen Borneohof is een aanwinst voor de Indische Buurt

Borneohof herbergt niet alleen koop- en
huurwoningen, maar wordt ook de plek
van de bieb, sportschool Akademia en
een koffieketen. Bovendien zijn er parkeerplekken te huur in de ondergrondse
‘elektrische garage’. De eerste woningen
zijn inmiddels betrokken. De levendige
Indische Buurt is hiermee een schat rijker.
‘Hier trekt het echte leven aan je voorbij.’
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Hein Eek. Hij heeft allerlei oude deuren
uit het vorige complex verzameld voor dit
‘kunstwerk’ in de bijzondere entree van het
gebouw. Architectenbureau Geusebroek
k ben op bezoek bij de heer B. Barends, Stefanova maakte hier trapjes, om even te
sinds enkele weken met zijn vrouw de gaan zitten en een praatje te maken met
trotse eigenaar van een appartement op medebewoners. Wanneer je verder loopt,
twee hoog. ‘Eerst woonden we in een prach- betreed je de binnentuin en word je overvaltig huis op Sporenburg in het Oostelijk len door rust en ruimte. Grote lichtkappen
Havengebied. Groot, fraaie architectuur, kijken uit op de bieb, 1600 m2 groot op de
een zeilboot voor de deur. Maar er gebeurde begane grond. De balkons van de bewoners,
niets. Wanneer je de hele dag werkt, is de enkele al fraai voorzien van planten en meurust fijn. Maar wij, gepensiobilair, omringen de patio en
neerden, misten wat reuring.
Je wordt overvallen geven een gevoel van sociWe hebben ook nog een huis
door rust en ruimte ale cohesie die doet denken
in Friesland, waar we graag
aan een Italiaans stadsplein.
zijn, maar hier, hier gebeurt het.’ Ik sta Bewoners genieten er met een krantje in de
met Barends in zijn flat, op de hoek van de warme middagzon.
Javastraat en Molukkenstraat en kijk uit op
het Javaplein en café het Badhuis. Reuring Toevallig genoeg heeft de zoon van Barends
genoeg. De Indische Buurt is duidelijk in ook een appartement in Borneohof gekocht.
opkomst: studenten, starters, ouderen – En ook hij komt van Sporenburg. We bekijallerlei soorten mensen en culturen wonen ken het huis van zoon Gijs en zijn vrienhier door elkaar. Cultureel centrum Studio din, die momenteel in het buitenland zijn.
K is om de hoek.
Zolang heeft Barends zich als de beheerder
opgeworpen. ‘Wil jij ook nog even tegen ze
Wat als eerste opvalt als je Borneohof zeggen dat het echt in orde is hier?’ vraagt
betreedt, zijn de hergebruikte deuren tegen Barends. Ik beloof zijn schoondochter, die
de wanden van de hal, een project van Piet ik nog ken van mijn studie, een berichtje
tekst: Merel Anten
foto: Fred Vermorken
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te sturen dat alles er perfect uitziet en de
oplevering volgens plan verloopt. De appartementen zijn licht en open, de galerij diep
en voorzien van stevige houten planken.
‘Voor ons is hier wonen echt ideaal’, meent
Barends. Alles in de buurt, van groentestal
tot elektrawinkel, van boekenshop tot eethuis. We voelen ons hier altijd veilig, er is
veel politie op straat en er zijn zelden hangjongeren. Er is een lift voor als we ouder
worden en we hebben een eigen parkeerplek. Barends legt me het ‘elektrisch parkeren’ uit en toont me de catacomben, waar
niet alleen de bergingen zijn, maar waar je
ook via ramen een kijkje kunt nemen in de
ondergrondse garage. Hier zie je de auto’s
staan die er op karren automatisch in en uit
worden gereden. Het enige wat je daarvoor
hoeft te doen is met een pasje inchecken en
ervoor zorgen dat mensen en dieren de auto
verlaten hebben.
Ik neem afscheid van Barends bij één van
de vier ingangen van Borneohof. Op de
deur hangt een oproep; ‘Wie oh wie heeft
onze kat 1-oog gevonden?’ ‘Al die ingangen
leiden bij de katten tot verwarring‘, roept
Barends me nog na terwijl hij vrolijk naar
boven rent. Niet iedereen is hier zo snel
gewend als hij! t

W

e klagen steen en been dat onze
confectiekleding, haarlak en
Febo-kroketten in India door
arme kindertjes worden gemaakt, want
we zijn tegen kinderarbeid! Maar op een
steenworp afstand van ons vandaan, in
het voormalige stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, gebeurt precies hetzelfde.
Kinderen tussen de 7 en 10 jaar gaan de
politie helpen met de dagelijkse werkzaamheden. Aangezien elke proef later
ook in Zeeburg wordt uitgerold, moet
u niet schrikken als u straks tijdens het
winkelen in de Javastraat een zwaarbewapende kleuter met een blauwe pet tegenkomt. Dan hebt u te maken met een politiekid.
Aan straatcoaches zijn wij al jaren
gewend. Toen ik ze voor het eerst zag,
dacht ik dat het hangjongeren met een
mountainbike waren, omdat ze altijd in
de omgeving van hangjongeren vertoeven. Er zijn inderdaad mensen die meer
last van straatcoaches dan van hangjongeren hebben, maar het stadsdeel spreekt
van een groot succes.
Maar we zijn er nog niet. Vroeger hadden
we de Milieupolitie. Op het verkeerde
tijdstip aangeboden vuilniszakken werden helemaal doorgelicht. Vervolgens
kwam dan zo’n milieuactivist met de handen nog onder de kattenstront (zat ook
in die zak) met een brief aan jou gericht
aan je deur om te kunnen bewijzen dat
die zak – dus ook die boete – wel degelijk
van jou is. Deze ijverige dienstkloppers
zijn beloond, heten nu handhaver en zijn

échte agenten geworden.
Hun vuurproef hebben ze onlangs gekregen. Ze hebben massaal bekeuringen
uitgeschreven bij de grootscheepse actie
‘Fietsen of brommen op de stoep: € 70 aan
je broek!‘ Ik ben trouwens benieuwd hoeveel straatcoaches er toen zijn bekeurd.
De opbrengsten waren bedoeld voor de
totaal onzinnige feestelijke opening van
het Timorplein, wat – nóg onzinniger –
twee keer achter elkaar gerenoveerd is,
terwijl het al een prachtig plein was. En
als er wat over zou zijn, zou dat in het
potje Fountainhead gaan, een project
dat door de bezuinigingen voorlopig niet
doorgaat.
Maar er blijft helemaal niets over! De
politiekids, de straatcoaches en de handhavers: ze moeten allemaal betaald worden. Er is ontegenzeggelijk meer blauw
op straat en dan heb ik het nog niet eens
over de buurtregisseur gehad. Toen ik
de term voor het eerst hoorde, dacht ik
dat dit iemand was die speelfilms in Zeeburg maakt. Nu weet ik nog steeds niet
goed wat ze doen, want ik heb ze in al die
decennia dat ik hier woon nog maar één
keer in mijn straat gezien. Dat zal nu wel
nooit meer gebeuren, want al hun taken
zijn intussen overgenomen door de handhavers en zo.
Vroeger hadden we de wijkagent, die
sprak de ongehoorzame kinderen (nu
politiekids), pubers (nu straatcoaches) en
volwassenen (nu handhavers) streng toe.
Moeten we hier niet gewoon naar terug?
Dat is bovendien stukken goedkoper! t
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De buitenplaatsen van de Zeeburger
Het is een prachtige lente en straks misschien een zinderende
zomer! Tijd om naar buiten te gaan. Naar de volkstuin, de
caravan, het bootje of gewoon het park.
tekst: Tineke Kalk, Neeltje Wiedemeijer en Jaap Willems
foto's: Kees Hoogeveen en Linette Raven

Huug is vaak de hele dag buiten op de camping van Bakkum

Het buitenhuisje van Piet en Joke Sijtsma staat op
één van de mooiste plekken ter wereld

Lago di Kinsel
Met hun boot kunnen Boris en zijn gezin ontsnappen aan het licht en geluid van IJburg

‘Ons buiten is de boot’

‘IJburg is een nautisch stadsdeel’, zegt de
watersportvereniging. Op veel plekken kun
je inderdaad water zien en (lekker) ruiken en
veel IJburgers varen op een boot(je). Soms
is dat hun buiten. Je ziet boten op talrijke
plekken in dit stadsdeel: in de grachten, aan
de IJmeeroevers en natuurlijk in de haven.
De zeilboot van Boris (38 jaar jong) ligt
in de IJburghaven. Als hij geen tijd heeft
om te varen, is hij er vaak om te klussen of
‘gewoon om er even te zijn.’
Waarom een buiten? Is Boris niet tevreden
met zijn woonhuis op IJburg? Hij woont in
een groot appartement met een schitterend
uitzicht op het Diemerpark en een stukje
IJmeer. Een balkon van 50 vierkante meter.
Ruimte genoeg voor zijn gezin met twee
jonge zoons. Wat wil een mens nog meer?
Hij zegt: ‘Af en toe donkerte, af en toe stilte,
af en toe rust. IJburg is een heerlijke wijk,
maar wel erg vol. Je hoort altijd verkeer,
overal zijn mensen en ’s nachts is het nooit
echt donker. Meestal is dat oké, soms niet.
Daarom hebben mijn vriendin en ik op een
gegeven moment deze boot gekocht, om af
en toe te kunnen ontsnappen aan dat overigens heerlijke IJburg’.
8

Waarom een boot? Boris: ‘Varen is één van
mijn passies. Wanneer je via één van de sluizen IJburg verlaat, laat je de stad achter je.
De rust die dan voor je ligt, op het IJmeer,
die vind je misschien ook wel op het platteland. Maar de stilte en rust die het water
biedt, zijn mijns inziens uniek. Eigenlijk is
het geen echte stilte want er is altijd wel een
beetje geluid: wind, water, krakende touwen. Maar het is een type geluid dat bij rust
hoort.’
En wat is buiten? Het Markermeer en het
IJsselmeer. Soms even Friesland in. Veel
zeilers dwepen met de Waddenzee en vertellen trots over tochten naar Engeland en
Denemarken. Boris is heel tevreden met de
vroegere Zuiderzee. Ruim water, veel leuke
stadjes zoals Edam en Hoorn. Nog van alles
te ontdekken. Ook voor de jongens; steeds
meer havens zijn ook aangepast voor een
verblijf met kinderen. Hij vertelt dat zij ooit
een oude loodgieter op bezoek kregen die
al veertig jaar op het IJsselmeer rondzwierf.
Dat deed hij vroeger met zijn vrouw, daarna
met zijn zoon en nu met één van zijn kleinzoons. En nog steeds kwam hij voor verrassingen te staan, vertelde hij. ‘Open water
verveelt nooit.’

Een klein paradijs is het landgoed van Piet
Sijtsma. Het houten huisje is van alles voorzien: water, stroom en riolering. Dat was
heel anders vroeger...
Toen Joke en Piet Sijtsma in de jaren zestig hun caravan neerzetten op het terrein
van metaalbewerkingsbedrijf Schep, was er
nog bijna niets. Er stonden nog wat andere
Amsterdammers met een caravan of een
optrekje en allen betaalden ze een bescheiden bedrag aan Schep. Jarenlang ging dat
zijn gangetje. Joke en Piet waren er eigenlijk alleen op zondag en werkten dan hard.
De caravan werd steeds een stukje luxer, de
tuin eromheen werd weelderiger. Toen hield
Schep op met zijn bedrijf en zijn huurders
vormden een vereniging. Zij stortten hun
huur in een fonds. Met dat geld werd de
fabriek gesloopt en – toen Provinciale Staten beslisten dat dit terrein weg moest –
had men geld genoeg bijeengespaard om
een riolering en elektriciteit aan te leggen,
ja, zelfs een internetkabel toen de geul toch
openlag. Die riolering nam Provinciale Staten een argument uit handen. De reden om
het terrein op te heffen was vooral de vervuiling van het water van het Kinselmeer
door de septic tanks. Piet, die inmmiddels
wethouder was in Zeeburg, had goede contacten met stadsdeelraad Noord, die veel
steun verleende in de strijd met Provinciale
Staten.
Uieindelijk ging PS door de bocht. Piet:

‘En nu kunnen we echt genieten. Vroeger,
toen we de winkel nog hadden, gingen we
hier na sluitingstijd op zaterdag naar toe en
zondagmiddag laat weer terug, want maandagochtend was er weer werk aan de winkel. Klanten vroegen wel eens: Zijn jullie op
vakantie geweest? Waarheen? Lago di Kinsel
zei ik dan. Waar ligt dat? Vijfhonderd kilometer boven Parijs...’
Eén van de mooiste plekken ter wereld. Een
klein paradijs. In het groen, met wijde blik
vanaf de steiger over het water, wat wil je
nog meer?

Alle dagen buiten

Huug is elf jaar en woont in gebouw De
Sfynx. Vanaf zijn vierde jaar hebben zijn
moeders een caravan op Bakkum. Dat de
camping in de volksmond niet voor niets
‘Amsterdam aan Zee’ wordt genoemd, vindt
Huug wel kloppen. Hij is niet de enige op
de Achthoek die daar de weekends en de
vakanties doorbrengt. Zijn juf heeft hij al
eens per ongeluk bijna over haar tenen gereden.
Huug heeft het erg naar zijn zin op de camping: ‘Thuis blijf ik vaak binnen en doe ik
computerspelletjes of zit te lezen, maar in
Bakkum ben ik altijd buiten. Ik heb daar
een aantal vriendjes en samen doen wij tafeltennis – overal staan tafeltennistafels buiten
– blikjesvoetbal of jeu de boules. Soms ben
ik de hele dag weg, aan het spelen, en zie ik

mijn moeder pas ’s avonds weer. Je hebt nog
een andere camping vlakbij, Geversduin,
maar ik vind Bakkum veel leuker. De paadjes lopen niet zo recht, ze lopen meer door
elkaar heen en je staat dichter op elkaar. Dat
is wel zo gezellig.’
Op zaterdagochtend is Huug van elf tot
één kinderboekenadviseur bij de boekwinkel Van Pampus. Die dag wordt hij nog om
half acht wakker, maar de volgende dag op
de camping is het pas half tien als hij zijn
ogen opendoet. Bakkum is de enige plaats
waar het hem lukt om zo lang uit te slapen.
Of hij nog een boekentip heeft voor de
vakantie? Jazeker! ‘Het leven van een loser’
van Jeff Kinney. Het is niet alleen een boek
voor jongens, verzekert hij. Een ander toepasselijk boek is trouwens ‘Hoe overleef ik
de vakantie’ van Francine Oomen. Niet dat
Huug daar zelf ervaringen mee heeft. Daarvoor is het op Bakkum te leuk!

ideaal: je kunt er een eind in lopen voordat
het diep wordt.
Toch hebben ze nog wel wat te wensen. Bijvoorbeeld dat Flevor, de uitspanning in het
Flevopark, wat vaker open is. Ze hebben al
zo vaak meegemaakt dat het dicht is, ook in
het weekend. Jammer! Een kinderboerderij
in het park zouden ze ook wel op prijs stellen. En hoe zit het met weer eens een leuk
swingend Flevopark-muziekfestival? Marcia
kan zich nog herinneren dat ze in 2008 daar
zo van genoten heeft. Aan de andere kant:
nu hebben ze het Flevopark nog een beetje
voor zichzelf. Dat heeft ook zijn charme. t
Vóór het ontbijt in het Flevopark
brengen Marcia en Layana de zonnegroet

Geen onderhoud

Natuurlijk hebben Marcia en Rakesh, die
in het Oostelijk Havengebied wonen, weleens aan een volkstuin gedacht. Vrienden
van hen hebben er één in Noord. Prachtige
tuin en een huisje waar je kunt blijven slapen. Maar het geld ervoor hebben ze niet.
Andere vrienden hebben een bootje. Mogen
ze wel eens lenen. Zelf één kopen? Ze hebben gezien hoeveel tijd je er elk jaar in moet
steken om zo’n bootje weer vaarklaar te
maken. Dus nee. Een caravan dan, of een
camper? Nog los van het geld, waar laat je
die dingen?
Voorlopig genieten zij samen met hun driejarige dochter Layana gewoon van hun buiten in het Flevopark. Daar hoeven ze geen
uren in de tuin te werken of in het voorjaar
te spitten en te zaaien. Het onderhoud wordt
voor hen gedaan. Meestal hebben ze het rijk
alleen, als ze op een mooie weekenddag om
negen uur op hun plekje aan het water zitten. Picknickmandje mee. Maar voordat ze
gaan ontbijten doen ze eerst nog even de
zonnegroet. Marcia is niet voor niets yogajuf! Het water bij hun plekje aan het meer
is redelijk schoon en voor kleine kinderen
9

Inge Valk maakt op de eerste plaats
keramisch vrij werk. Daarnaast geeft
zij ook cursussen en workshops. In
deze combinatie probeert ze een
evenwicht te creëren. In september
start zij met twee cursussen per
week, workshops en verjaarspartijtjes voor kinderen. IJburg kan dus
aan de slag.
In Amsterdam wordt door kinderen veel gesport. Vrijwel iedereen leert zwemmen. In elke wijk

tekst en foto: Lida Geers

zijn meerdere voetbalclubs. Ook hockey doet het erg goed, en tennis. Maar er zijn veel meer
sporten, waarvan sommige in klein verenigingsverband worden beoefend. Basketbal bijvoorbeeld.

Basketbal is echt héél cool
tekst: Natanja den Boeft
foto: Kees Hoogeveen

O

p IJburg is Basketball'sCool actief,
een initiatief van de Nederlandse
Basketball Bond en Sportservice
Amsterdam. Het doel is kinderen op een
laagdrempelige manier kennis te laten
maken met deze supercoole sport.
Elke zaterdag is er training, van 10 tot 12
uur in het Centrum voor Vrije Tijd (CVT).
Drie keer trainen kost vijf euro, tien keer
slechts tien euro Een leuke manier om de
sport uit te proberen dus. En een goede
voorbereiding op het spelen bij een club.
Sportservice verstrekt de trainers en leidt
ook trainers op die bij de 'sCool ervaring op
kunnen doen, bijvoorbeeld om later trainer
bij een club te worden. Ook verrichten trainers in opleiding hand- en spandiensten,
zoals fluiten en de score bijhouden bij wedstrijden. Zo snijdt het mes aan drie kanten:
laagdrempelig en goedkoop voor kinderen,
een kweekvijver voor trainerstalent én hulp
voor de basketbalclub.

Dribbelen en scoren

Op zaterdagochtend om een uur of elf loop
ik de sportzaal binnen. Verhitte kinderen
dribbelen behendig heen en weer over het
veld. Ze schieten de bal in de basket alsof
’ie op ooghoogte hangt, terwijl de meesten
nog niet half zo lang zijn als Michael Jor10

dan. Partijtje verloren? Dan een aantal keer
de zaal op en neer, zo snel mogelijk. Nog
een spel, nog een partijtje. De trainer zorgt
dat iedereen op zijn niveau meedoet en een
goed gevoel krijgt over zijn prestaties. Beginners worden een beetje extra gematst, voor
de wat oudere kinderen is hij strenger. Als
de training klokslag twaalf uur eindigt, zie
ik lachende gezichten, rode konen, dorst.
Mij is het wel duidelijk: basketbal is supercool, en deze training zeer goed!
Tha Firebirdz

Na een tijdje bij Basketball'sCool te hebben getraind, kunnen kinderen gemakkelijk doorstromen naar een club, waar ze
met hun team competitie kunnen spelen.
Basketball'sCool op IJburg sluit aan bij Tha
Firebirdz, een enthousiaste jonge vereniging. Germaine Mau Asam, Vergil Bingen
en Jennifer Rustveld begonnen de club in
2007 om kinderen in Zeeburg enthousiast te maken voor de sport, die ze zelf met
zoveel passie beoefenen. En om door middel
van de sport bij te dragen aan een positieve
ontwikkeling van kinderen. Daarnaast gaf
het hen de mogelijkheid een vrouwenteam
te vormen en zelf competitie te spelen.
Het enthousiasme van de oprichters zorgde
voor een flitsende start, maar het bleek
moeilijk de vereniging in stand te houden.
Zo blijkt het bijvoorbeeld moeilijk ouders
te mobiliseren voor taken binnen de club,

waardoor de bestuursleden overbelast raakten. Het ledenaantal liep terug, terwijl de
huur van de sporthal even hoog bleef.
Nieuwe impuls

Onlangs stond het bestuur voor een moeilijke beslissing: doorgaan of stoppen.
Op 27 april kwamen ouders en bestuur
bijeen, samen met Charlayne Kembel en
Urbian Vreds van Basketball'sCool en Raymond Siljade van Sportservice Amsterdam.
Iedereen was het erover eens dat het zonde
zou zijn als Tha Firebirdz zou verdwijnen. Er
bleken genoeg kinderen om een volwaardig
U12 team (t/m 12 jaar) te vormen, en verschillende ouders gaven aan wel meer te willen doen. Zo ontstond een nieuw bestuur,
met Rutger van der Meer als voorzitter
en Cisca Jacobs als secretaris. Het nieuwe
bestuur gaat de club een nieuwe impuls
geven, ondersteund door Sportservice.
Voorlopig vooral richting kinder-basketbal,
later wellicht ook voor volwassenen.
Benieuwd?

Basketball'sCool traint tot de zomervakantie, behalve op 18 juni. Kom gerust eens
kijken! t
www.basketballunites.nl/amsterdam
www.thafirebirdz.nl
Centrum voor Vrije Tijd (CVT)
Ed Pelsterpark 8
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inds een jaar woont Inge in één van de
waterwoningen op IJburg. Inmiddels
begint ze daar haar plekje te vinden en
raakt ze gewend aan het min of meer dorpse
karakter van de waterwoningen. Een hele
overgang als je van de binnenstad verhuist
naar IJburg en het atelier aan huis nog maar
de helft van de ruimte is in vergelijking
met dat op de Nieuwmarkt. Daar moest
behoorlijk wat voor georganiseerd en verkocht worden. Veel van haar werk kon niet
worden meegenomen, dus werd er een sale
georganiseerd, waar veel werk ‘tegen vriendenprijsjes’ verkocht is. Op de Nieuwmarkt
gaf ze veel cursussen en workshops, waardoor haar vrije werk behoorlijk in gedrang
kwam. Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Ze besloot minder cursussen te geven, maar
wél meer workshops. In februari begon ze
met proefdraaien en in september gaat ze
echt van start. De cursussen bestaan uit tien
lessen en de workshops zijn een eenmalige
evenementen. Eén van de plannen is meer
workshops voor kinderen en verjaarspartijtjes te organiseren. Net als bij de workshops
voor volwassenen staan er dan boetseren,
pottenbakken en servies beschilderen op
het programma.

Bijzondere kinderurnen

Het vrije werk van Inge bestaat uit vrolijke
en met felle kleuren gedecoreerde gebruiksvoorwerpen, die ook gewoon als sier kunnen dienen.
Inge werkt veel in opdracht, wat zij erg prettig vindt. Dat geeft haar vrijheid binnen de
grenzen van de opdrachtgever. Veel van haar
werk is te bewonderen in Galerie Dubio in
Den Haag. Via één van haar exposities, waar
haar favoriete thema ‘keramische dozen’
– in welke vorm dan – ook werd geëxpo-

Vrolijk gebruikskeramiek
seerd vroegen ouders, die hun pasgeboren
kindje hadden verloren, of zij een urn voor
hen wilde maken. Zij waren al een tijd op
zoek naar iets wat passend was om de as van
hun kindje in te doen. Zij vonden in Inges
werk wat zij zochten. Inge vertelde: ‘In eerste instantie vond ik het moeilijk, maar toch
heb ik besloten ja te zeggen. In samenspraak
met de ouders heb ik een prachtige urn voor
hun kindje gemaakt. Daarna kwamen er
vaker dit soort verzoeken op mijn pad en ik
moet zeggen dat ik het nu heel graag doe.
Ik maak natuurlijk niet alleen kinderurnen,
maar ook asdoosjes en urnen voor volwassenen. Steeds in overleg met de nabestaanden.’
Lange weg te gaan

Soms is het bereiken van je ideaal niet de
eenvoudigste weg om te bewandelen. Inge
werkte in de gezondheidszorg en wilde meer
creativiteit in haar leven. Zij begon met sierraden maken, maar had na een aantal jaar
genoeg van het gepriegel en het eeuwigdurende proces van polijsten.
Op de Werkschuit, nu MK 24 geheten,

ging ze met klei aan de slag. Het leek alsof
ze dat haar hele leven al gedaan had en de
liefde voor keramiek was er op slag. Na de
Werkschuit wilde zij zich aanmelden bij
de Rietveld Academie. Daar bleken alleen
voltijd opleidingen te zijn, wat niet viel te
combineren met haar baan. Zij koos dus
niet de kunstacademie, maar de ambachtelijke weg. Vervolgens heeft zij heel veel
cursussen gevolgd bij diverse kunstenaars
en gedurende anderhalf jaar leerde zij in
Utrecht de kneepjes van het ‘draaien van
klei’. Op de vraag of dat werkelijk zo moeilijk is, antwoordt Inge bevestigend. ‘Ik ben
nog steeds aan het leren. Het is echt heel
moeilijk, met name grote en zware objecten.
Dat moet je ook bijhouden, anders kun je
gewoon weer bij het begin beginnen.’ Door
al haar omzwervingen in de keramiekwereld
kun je wel stellen dat Inge uitermate vakbekwaam is en haar kennis ook graag deelt
met anderen. t
IJburglaan 363 steiger C
www.kelkvanopaal.nl
Tel: 06 - 21 48 84 90
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boekenboekenhoekboekenboekenhoekboekenboekenhoek
Amsterdam door de eeuwen heen
Amsterdam is meer dan 750 jaar oud. In die tijd is de stad tot bloei gekomen.
Wij nemen u mee naar zowel de historie van de stad als de huidige tijd. U
maakt kennis met een boek over de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en met boeken die het heden belichten: de ring A10, de
IJoevers en de meest recente architectuur van Amsterdam.

tekst: Gerard Goudriaan

Van veendorp tot hoofdstad
Hoe Amsterdam zich heeft ontwikkeld, is
vaker beschreven. Hoe zich dit ruimtelijk
heeft afgespeeld al wat minder en het is
pas de tweede keer dat de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam wordt geschetst
met behulp van kaarten. In ‘Van veendorp
tot hoofdstad’ schetst schrijver Ben Speets
belangrijke transformaties en ontwikkelingen die zich in en rond Amsterdam hebben afgespeeld. In 35 hoofdstukken krijgt
u een mooi geïllustreerd overzicht van hoe
Amsterdam zich heeft ontwikkeld.
Een belangrijke onderdeel daarvan zijn
de stadsuitbreidingen, in eerdere eeuwen
gecombineerd met de bouw van verdedigingswerken. Natuurlijk krijgt de grachtengordel zoals die in twee fasen in de 17e eeuw
tot stand kwam, veel nadruk. Belangrijke
latere uitbreidingen komen – veelal – aan
bod. Een hoofdstuk is gewijd aan de Watergraafsmeer, een ander aan de bouw – met
bijbehorende wijken – van veel Woningwetwoningen in de eerste decennia van de
20e eeuw. En natuurlijk komen het plan12

Zuid van Berlage, het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren en de Bijlmer
aan de orde. Jammer dat de ontwikkelingen
die vanaf de jaren tachtig van de 20e eeuw
hebben plaatsvonden, worden weggedrukt
in een hoofdstuk ‘Amsterdam heeft ‘t’. Het
is een misser dat de transformatie van het
Oostelijk Havengebied, een van de belangrijkste ontwikkelingen van Amsterdam ooit,
slechts in de marge wordt behandeld.
Veel aandacht krijgt een aantal belangrijke
infrastructurele projecten: de haven, het
Noordhollands Kanaal, de spoorwegen, de
aanleg van het Amsterdamse Bos en Schiphol. Helaas beperkt de aandacht voor de
haven zich tot het begin van de 19e eeuw,
dus zonder aandacht voor de grote uitbreidingen zowel naar het oosten als naar het
westen. Kortom, er valt het een en ander
aan te merken op de keuze van thema’s en
onderwerpen, maar door de vele illustraties
is het een prettig plaatjesboek dat zich heerlijk laat doorbladeren.
Ben Speet
Historische atlas van Amsterdam.
Van veendorp tot hoofdstad.
Uitgeverij SUN/Stadsarchief Amsterdam,
2010
ISBN 9789085065586
Prijs € 26,50

Ring A10
Is de A10 primair een snelweg, een onmenselijk maar noodzakelijk kwaad dat ruimte
vreet, of is hij een bijna monumentaal
onderdeel van een metropool? Ontlast een
ringweg als de A10 het verkeer in de stad
of leidt hij juist tot meer verkeer? Dergelijke ringwegen worden immers bijna
altijd gewilde vestigingsplaatsen die nieuwe
opstoppingen veroorzaken en slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Is de
A10 vooral onderdeel van het nationale
snelwegennetwerk of is hij een unieke rondweg van culturele waarde?
Dit soort vragen komt aan bod in zes essays
die zijn opgenomen in het boek Ring A10.

‘Langs het IJ’ tot een formidabele aanrader
gemaakt. Het formaat en de indeling zijn
prettiger, de kaarten inzichtelijker en de
aandacht richt zich in dit boek op veel meer
dan alleen architectuur.
En als u uw buitenlandse gasten pareltjes
van het nieuwe Amsterdam aan de IJoevers
wilt laten zien, er is ook een Engelstalige
gids.

De essays bevatten ook interessante feiten.
Geleerde teksten over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad via de aanleg van
een ringweg kunnen snel een saai boek
opleveren. Maar dat is hier niet het geval.
De tekst wordt afgewisseld met drie ‘beeld
essays’ (fotoseries) met onverwachte impressies van mensen (golfers en vissers), natuur
en bebouwing in de directe nabijheid van
de A10. Voor acht afgebakende delen van
de A10 en omgeving zijn verrassende wandelingen uitgezet met daaraan gekoppelde
overzichten van projecten. Onze buurt is als
onderdeel van een wandeling opgenomen.
De route loopt van Betondorp over de Nesciobrug via het Steigereiland naar het Zeeburgereiland.
Ook omdat veel foto’s, kaarten en tekeningen het geheel verluchtigen, is het een genot
om met dit boek een kijkje te krijgen in een
wereld die voor bijna iedereen bekend is,
maar toch vele verrassingen in petto heeft.
Maarten Kloos, Yvonne de Korte en Dave
Wendt (redactie)
Ring A10. Nederlands- en Engelstalig
Arcam/Architectura & Natura Press,
Amsterdam, 2010
ISBN978 90 76863 89 4
Prijs € 29,95

IJoevers
In 2006 verscheen ‘Langs het IJ’, een prettige, succesvolle en bijna encyclopedische
gids over de architectuur aan de Zuidelijke
IJoever. Van dezelfde auteur en bij dezelfde
uitgever verscheen dit jaar een vervolg: ‘Het
IJ rondom’. Het belangrijkste verschil tussen beide boeken is dat dit boek beide IJoevers behandelt: de Noordelijke IJoever is
erbij gekomen. En dat is een welkome uitbreiding. In Noord gebeurt namelijk veel en
het is goed dat de huidige ontwikkelingen
aldaar in een overzichtelijke gids zijn vastgelegd. Meer dan tweehonderd gebouwen,
gebieden, groen, kunst en andere bezienswaardigheden worden in ‘Het IJ rondom’
besproken. Noord komt hier uitgebreid aan
de orde, voor de Zuidelijke IJoever ligt de
nadruk op recente en bekende projecten.
Met dit boek wordt de toch nog wat geheimzinnige Noordoever definitief ontsloten. De
lezer krijgt een mooi overzicht van de projecten op bijvoorbeeld het NDSM-terrein,
de Buiksloterham, Overhoeks (het filmmuseum en de nieuwe woningbouw) en het
Hamerstraatgebied waar trendy restaurants
als Stork en Hotel de Goudfazant trekpleisters zijn.
Het boek geeft een goed – hoewel niet volledig – overzicht van de Zuidelijke IJoever,
bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied,
het Westerdok en het Oosterdok.
Niet alleen de uitbreiding met de Noordelijke IJoever heeft deze opvolger van

Sabine Lebesque
Het IJ rondom. Gebouwen, gebieden, groen en
kunst aan Noordelijke en Zuidelijke IJoever,
Amsterdam.
Uitgeverij Valiz, Amsterdam, 2011
ISBN 978-90-78088-47-9
Prijs € 18,50
Ook verkrijgbaar in een Engelse editie:
ISBN 978-90-78088-48-6
Prijs € 19,50

Architectuur van 2010
Al enkele jaren verzorgt Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) een uitgave met
Amsterdamse architectonische hoogtepunten van het voorgaande jaar. Het meest
aansprekende bouwwerk krijgt van een
internationale jury de Amsterdamse Architectuur Prijs (AAP). Voor 2010 waren 25
projecten geselecteerd. De prijs ging naar de
synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente

Amsterdam in Zuid. Het ontwerp is van het
architectenbureau SeARCH. De jury heeft
hiervoor gekozen omdat het emotioneel en
cultureel een grote lading heeft.
De synagoge had als belangrijkste tegenstrevers twee projecten die ook veel waardering
van de jury kregen: het ACTA (Academisch
Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam
van Benthem Crouwel Architecten) en een
bedrijfsgebouw in IJburg, de XXX-en geheten.
IJburg is dit jaar goed bedeeld met acht projecten in de top-25.
Maaike Behm en Maarten Kloos (red.)
Amsterdamse Architectuur 2010-2011
Amsterdam Architecture
Nederlands- en Engelstalig
Arcam/Architectura & Natura Press,
Amsterdam, 2011
ISBN978-9461400-17-8
Prijs € 19,50
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Energielabels en de plannen van Donner
De huidige woningvoorraad is enorm milieuvervuilend.
Slecht geïsoleerde woningen stoten veel CO2 uit. In 2009
heeft Amsterdam Urban Eco Map een overzicht gemaakt
per stadsdeel. Hieruit blijkt dat het de Watergraafsmeer
na het Centrum de meeste CO2 uitstoot. Een belangrijke
factor hierin zijn oude, slecht geïsoleerde huizen. Het
voormalige stadsdeel Zeeburg daarentegen behoort tot
de schoonste stadsdelen.

tekst: Jeroen Koster
Wijksteunpunt Wonen Oost

Energielabels
voor huurhuizen
Woningen
vervuilen.
Daar wil de overheid
iets aan doen, maar hoe?
Er is gezocht naar een
manier waarop eigenaren worden gestimuleerd woningen duurzamer te maken om
daarmee de CO2-uitstoot tegen te gaan.
Vanaf 1 juli moet elke woning een energie
label hebben. Vanaf 2013 zal hierop worden
gecontroleerd. Het energielabel gaat overigens pas in bij nieuwe verhuringen, dus
voor uw huidige huurprijs zal het nog geen
invloed hebben.
Het energielabel geeft aan hoe zuinig een
woning is . Heb je een heel zuinige woning,
dan krijg je label A. Hierdoor mag de verhuurder meer huur vragen ten opzichte
ven het oude systeem. Heeft een woning
een laag energielabel, dan zal de huurprijs
dalen, maar zullen de energiekosten stijgen.
Als uw woning een laag label heeft, zullen
energieprijzen de komende jaren naar ver-

wachting fors stijgen. Een zuinig huis loont
dus zeker op de lange termijn.
De bestaande punten voor verwarming en
isolatie worden eigenlijk vervangen voor een
stimulatiesysteem. Het verschil tussen label
A en G is zo’n 44 punten, wat neerkomt op
ongeveer € 225,- per maand.
Wilt u meer weten over het energielabel?
Kijk dan op onderstaande websites of neem
contact met ons op.
www.energielabel.nl
www.ams.urbanecomap.org
e-mail: oost@wswonen.nl

Donner gaat plannen huur
verhoging wijzigen
Minister Donner gaat zijn plannen om alle
huren met 123 euro te verhogen wijzigen.
18 mei j.l. was in de Tweede Kamer een
debat over Donners plannen. Uit het debat
blijkt dat er geen draagvlak aanwezig is,
alleen de VVD is voor het verhogen van de
maximumhuurprijs.
Het plan van Donner hield in dat middels
een wijziging in het woningwaarderingsstelstel (WWS) elke woning 25 extra punten
toegekend zou krijgen. Door 25 punten
extra toe te voegen zouden de huren per
maand met 123 euro kunnen stijgen zonder
tegenprestatie van de verhuurder. Minister
Donner zal met een nieuw voorstel komen.
Waarschijnlijk blijven de huren niet ongemoeid. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

advertentie

a d v o c a t e n

Gaat u scheiden? Ontslagen?
Een huurgeschil?

Strafzaak? Problemen met verblijfsvergunning?
GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR
TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - ZEEBURGERDIJK 50
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Wilt u leren digitaal te zoeken en te reageren op de nieuwe website? U bent welkom
op een van de inlooplocaties van ‘Slim
zoeken naar een woning’. Begeleiders van
Wijksteunpunt Wonen Oost helpen u
graag verder.
Dinsdag van 14.00-16.00 uur
Woensdag van 19.00-21.00 uur
Locatie: Cybersoek, Timorplein 22 t
Vrijwilligers gezocht voor
WoningNetsysteem

van doorn cs

Uitkeringsproblemen?

Nieuwe site Woningnet
Sinds eind april heeft Woningnet een
nieuwe website. U kunt nu gerichter zoeken naar een woning die past bij uw situatie en woonwensen. Zodra u inlogt, krijgt
u direct passend aanbod te zien en hoeft u
niet meer in het gehele woningaanbod naar
een woning te zoeken.
Bij elke woning ziet u wat uw persoonlijke
slaagkans is en krijgt u een inschatting
hoeveel huurtoeslag u mogelijk zou kunnen krijgen.
Door deze nieuwe mogelijkheden helpt de
site woningzoekenden bewust en realistisch
te kiezen. Belangrijk is dat u de basisgegevens, zoals uw (gezamenlijk) inkomen en
gezinssamenstelling en uw woonwensen,
goed naloopt.
Vanaf eind juni zal WoningNet wekelijks
woningen gaan aanbieden. De WoningNetkrant komt daarmee te vervallen.

03-02-11 12:12

Wijksteunpunt Wonen Oost is voor de
inloop op zoek naar vrijwilligers. Bent u
handig met computer en internet, heeft
u enige kennis van het (oude) WoningNetsysteem en vindt u het leuk om andere
mensen te leren omgaan met WoningNet?
Neem dan contact op met Deniece Hanser,
tel. 462 03 32 of e-mail:
d.hanser@wswonen.nl

Bij de multiculturele vereniging Assadaaka geven vrijwilligers les aan medeburgers die Nederlands willen leren

Nederlands als tweede taal
Nederland is altijd een immigratieland geweest. Het
tolerante klimaat en de florerende economie oefenen
een grote aantrekkingskracht uit op mensen uit andere
delen van de wereld. Nederlanders zijn altijd op zoek
naar mensen die hiernaartoe willen komen om werk te
verrichten.
tekst en foto: Erik Haan

M

et name in de jaren vijftig, zestig en
zeventig van de vorige eeuw kwamen veel mensen uit vooral landen
rondom de Middellandse Zee hiernaartoe om werk te verrichten waarvoor geen
Nederlanders te vinden waren. Dat was de
eerste golf 'gastarbeiders', die meer dan welkom waren. Het aantal mensen van over de
hele wereld die naar Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder gekomen zijn, is zo divers, dat Amsterdam zich
er inmiddels op mag beroemen de stad met
de meeste nationaliteiten van de hele wereld
te zijn! Honderdachtenzeventig maar liefst,
volgens de laatste gegevens. Die diversiteit
maakt Amsterdam kleurrijk en gevarieerd.
Vrijwillig

Al die mensen met al die verschillende nationaliteiten spreken ook allemaal verschillende talen en om het samengaan van al die
mensen soepel te laten verlopen is het van
groot belang dat iedereen Nederlands leert
spreken. Aanvankelijk werden de buitenlanders die hier kwamen werken letterlijk als

‘gastarbeiders’ gezien: mensen die hier een
paar jaar zouden werken om daarna weer
terug te keren naar het land van herkomst.
Zij – en met hen de overheid – besteedden
dan ook nauwelijks aandacht aan het inburgeren: het leren van de Nederlandse taal en
het vertrouwd raken met de Nederlandse
samenleving. Sindsdien is er veel veranderd.
Natuurlijk waren er ook in die tijd mensen
die deze moeite namen, maar dat was toen
vaak op vrijwillige basis.
Gemoedelijke sfeer

De vrijwilligheid is er inmiddels geheel van
af. Wie hier komt wonen en werken, moet
inburgeren, wat in de praktijk neerkomt op
het leren van de Nederlandse taal. Instituten
waar je kunt inburgeren en je voorbereiden
op het inburgeringsexamen zijn als paddestoelen uit de grond opgerezen. Een officiële inburgeringscursus is helaas erg duur.
Daarom biedt de multiculturele vereniging
Assadaaka al jarenlang de mogelijkheid om
betaalbare Nederlandse taallessen op verschillende niveaus te volgen. De vereniging
werkt met vrijwilligers die het belangrijk
vinden buitenlandse medeburgers te begeleiden bij hun vaak moeizame eerste stappen in de Nederlandse maatschappij en

met het verwerven van de Nederlandse taal.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
geven zij les van half acht tot half tien. De
sfeer is gemoedelijk, maar dat betekent niet
dat er niet hard gewerkt wordt.
Voor iedereen

Er worden geen eisen gesteld aan de opleidingsachtergrond van de cursisten, zodat
het voor iedereen mogelijk is lessen te volgen op het niveau dat het beste bij die persoon past.
Voor de cursist is deze manier van les geven
ideaal, want zo is het mogelijk om met
slechts geringe kosten toch op het niveau
van het inburgeringsexamen te komen. En
ook de docenten vinden het werk niet alleen
belangrijk, maar ook
zeer
bevredigend: Kennismaken met mensen uit
kennismaken
met allerlei verschillende landen is
mensen uit allerlei
bijzonder en leerzaam
verschillende landen
is bijzonder en leerzaam. Natuurlijk vinden
zij het ook leuk om voor de klas te staan.
Eén van hen vindt het zelfs zo leuk, dat zij
enige tijd geleden een extra inloopavond
georganiseerd heeft op donderdag, waarop
mensen met specifieke problemen terecht
kunnen. Die problemen worden buiten de
reguliere lessen om behandel. De verschillende docenten blijven door het schrijven
van lesverslagen met elkaar in contact en
blijven zo op de hoogte van de vorderingen
van hun cursisten. t
Ben je geïnteresseerd in les geven of wil je zelf
een cursus gaan volgen?
Kijk voor meer informatie op
www. vriendschapassadaaka.web-log.nl
of mail naar elmesri@gmail.com
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Alle projecten in uitvoering in de
Indische Buurt

Indische Buurt leeft op

www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/
buurten-oost/uitgebreide/indische-buurt/
werk_in_uitvoering/
Je vindt deze pagina door te zoeken naar:
werk in uitvoering Indische Buurt.

De Indische Buurt had lang een slecht

Huurdersvereniging Amsterdam

veranderd en is de leefbaarheid toegeno-

www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/
De Huurdersvereniging Amsterdam (HA)
is de vereniging van bijna alle grote huurdersorganisaties in Amsterdam.

men. De ambitie met de Indische Buurt

Wijksteunpunt wonen Oost

imago, maar de afgelopen jaren is er veel

is: van een ‘achterstandswijk’ naar een
Amsterdamse ‘wereldwijk’. Er zijn wel
kritische geluiden of het hard genoeg gaat.
Er is sprake van achterstallig onderhoud
en nog veel woningbouwprojecten moeten aangepakt worden. De IJopener heeft
woningcorporatie Eigen Haard een reactie
gevraagd op diverse punten.
tekst en foto’s: Kees Hoogeveen

I

n 2007 is een convenant afgesloten over
de Indische Buurt. Dit is een overeenkomst die liep van 2007 tot 2010 tussen drie woningcorporaties Eigen Haard,
de Alliantie en Ymere en stadsdeel Zeeburg.
Concrete afspraken werden gemaakt over
hoeveel geld geïnvesteerd zou worden en wie
welk project aan zou pakken. Bijvoorbeeld
het nieuwbouwproject Borneohof van de
Alliantie aan het Javaplein stond genoemd
in het convenant. Naast vele andere projecten.
Bij elk project wordt een sociaal plan gehanteerd dat onder meer de garantie bevat dat
bewoners in geval van uitplaatsing wegens
sloop of renovatie een passende woning in
hun buurt kunnen vinden.
Naast de renovatie en nieuwbouw werd
ook afgesproken dat de woningcorporaties
investeren in projecten die zich richten op
het oplossen van sociale problemen van
bewoners en om de buurt leefbaarder te
maken. Zo zijn er wijkmeesters gekomen
en een Sociaal Investeringsprogramma
Indische Buurt, waarbij problemen achter
de voordeur aangepakt worden.
Initiatieven zijn genomen op het gebied van
veiligheid, onderwijs, arbeidsmarkt en het
tegengaan van vervuiling en verloedering.
Om overlast te beperken werken de corporaties samen met andere instanties om zorg
te bieden aan mensen die dat nodig hebben.
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Dit blok op de hoek van de Niasstraat en de Menadostraat is in voorbereiding om gerenoveerd te worden

Ook werd afgesproken dat de corporaties
de 24 panden van buurthuizen, zorg- en
welzijnsinstellingen van het stadsdeel overnemen.
Totaal zijn er 11.250 woningen in de Indische Buurt. De corporaties hadden 8.900
woningen. Na de uitvoering van het convenant zullen dat er nog zo’n 7.750 zijn.
Gepland werd om 900 huurwoningen te
verkopen aan zittende huurders of bij leegkomst.
650 nieuwe woningen worden gebouwd
waarvan 70 % koopwoningen of (middel)
dure huurwoningen. Bijna 1000 woningen
zouden gerenoveerd worden volgens de oorspronkelijke plannen. Er worden ook kleine
woningen samengevoegd.
Navraag bij Eigen Haard leert dat al hun
projecten zijn doorgegaan. Het convenant
is in 2010 opgevolgd met een ‘Hoofdlijnenakkoord’ van het stadsdeel en de drie
woningcorporaties om met vervolgprojecen
door te pakken in de wijken in Oost.
Kritiek

In een recente vergadering van de commissie
wonen van stadsdeel Oost was kritiek gerezen op de wijkaanpak. Volgens de SP is het
niet effectief genoeg en het akkoord met de
woningbouwverenigingen zou te vaag zijn
en weinig concrete maatregelen bevatten.
Eigen Haard zegt hierover: ‘Het hoofdlijnenakkoord is een bekrachtiging van de
samenwerking tussen corporaties en het
stadsdeel. Ieder jaar worden in een jaar- of
buurtuitvoeringsplan concrete afspraken
gemaakt. Op zich is een fasering van projecten goed voor de buurt, als alles tegelijk
gebeurt kan dat een buurt en de sociale
verbanden ontwrichten. Er zijn dan ook te
weinig huizen voor herhuisvesting of wisselwoning beschikbaar.’
In de planning staan bij Eigen Haard en ook
de andere corporaties veel projecten die de
komende jaren uitgevoerd zullen worden.
Wat ook zou helpen is als de informatie
van het stadsdeel up-to-date zou zijn. Op
de internet pagina ‘Werk in uitvoering in

de Indische Buurt’ van het stadsdeel staan
volgens Eigen Haard alleen de projecten
van het oorspronkelijke convenant. Inmiddels zijn ook voorbereidingen gestart voor
de renovatie van projecten Indië 1 en Nias/
Gorontalo/Menadostraat.
Achterstallig onderhoud

In de Commissie Wonen werd bijvoorbeeld
ook verwezen naar woningen in de Sumatrastraat en de Niasstraat met veel achterstallig onderhoud: ‘Ramen vallen uit de
kozijnen’. Het ambitieniveau zou omhoog
moeten. Eigen Haard: ‘van panden die we
binnen een paar jaar gaan slopen of renoveren wordt het groot onderhoud teruggeschroefd. Dus geen nieuwe kozijnen of
daken. Uiteraard doen we wel de dagelijkse onderhoudsklachten. We zijn alert op
klachten van bewoners. Daarnaast proberen
we de participatie met bewoners op te zetten door middel van bewonerscommissies
of bewonersplatformen. Door deze dialoog
weten we beter wat er speelt en kunnen we
proactief handelen en informatie uitwisselen.’
Er worden woningen verkocht, waardoor
minder woningen beschikbaar komen voor
lagere inkomens. Zijn er daarvan straks voldoende? Eigen Haard: ‘Ja, in principe zijn
er meer sociale woningen dan er huishoudens met lage inkomens zijn. Huisvesten
van die groep huishoudens is en blijft de
kernactiviteit van corporaties. Stedelijk zijn
er afspraken gemaakt – corporaties, centrale
stad, stadsdelen, huurdersorganisaties – dat
er voldoende aanbod is voor deze groepen.’
Er is ook gevraagd wat Eigen Haard doet
om huurschulden te voorkomen en daardoor huisuitzettingen. ‘We hebben de
Vroeg-erop-af-methode. Dat betekent dat
we bij dreigende huurschulden direct in
actie komen. Dat dit succesvol is, blijkt uit
het feit dat het aantal uitzettingen ieder jaar
substantieel daalt.’
Nog niet klaar

Lopend en fietsend door de Indische Buurt

www.wswonen.nl/oost/
Bij het Wijksteunpunt Wonen Oost kunnen huurders van het stadsdeel Oost
terecht voor gratis informatie, advies en
ondersteuning over huren en wonen.
Uitvoeringsmonitor wijkaaanpak

De Uitvoeringsmonitor volgt de voortgang
van de Amsterdamse Wijkaanpak. Dit
programma streeft ernaar de leefbaarheid
in wijken met een achterstand minimaal
op het stedelijk gemiddelde te brengen,
het zogenaamde Normaal Amsterdams
Peil (NAP). In deze monitor kun je een
uitdraai maken van alle acties die in een
buurt uitgevoerd worden en de voortgang

daarvan. Hierin vind je ook een link naar
de monitor bewonersinitiatieven: www.
bewonersinitiatieven.nl/
Facebook en Hyves

De Indische Buurt is sinds kort op Facebook en Hyves te vinden. Het is een initiatief van Ymere om uit te vinden wat je
met deze media kunt in de wijkaanpak.
Het account is te vinden onder de noemer
‘samenindischebuurt’
Twitter

De Indische Buurt is ook te vinden
op Twitter. De communicatieadviseurs versturen tweets (ook in opdracht van anderen) en reageren op relevante berichten van
andere twitteraars. Kijk op www.twitter.
com/indischebuurt.

De achterkant van de
gestegen leefbaarheid
tekst: Neeltje Wiedemeijer

DMO

DMO heeft een site wijkaanpak met met
veel bewonersinitiatieven en informatie:
www.dmo.amsterdam.nl/wijkaanpak_0/
wijkaanpak/

Dat de Indische Buurtbewoners zoveel
tevredener zijn over hun buurt moet worden toegejuicht. Natuurlijk. Maar hoe is die
tevredenheid ontstaan? Wat is er gebeurd
om dat te bereiken?
Cijfers van Onderzoek en Satistiek geven
enig inzicht. Ruim 12 % van de sociale
huurwoningen verdwenen tussen 2003 en
2010. De bevolking is vanaf 2003 teruggelopen van 23.317 naar 22.486 (een kleine
duizend, ongeveer 3,7%).
Het aantal woningen is afgenomen met
200 (van 11.471 naar 11.278 in 2010). De
woningen in particulier bezit stegen met
circa 250% van 779 in 2003 tot 2066 in
2010.
Zie daarnaast de hoeveelheid uitkeringsgerechtigden van de sociale dienst en werklozen, en het beeld wordt duidelijker: werklozen en uitkeringsgerechtigden in 2003:
4.367 en in 2010: 3.335 (ongeveer 24%
minder). De wijk wordt welvarender en de
wijk wordt aarzelend witter.
Duidelijk is dat het omvormen van een achterstandswijk naar een wereldwijk niet betekent dat de bestaande bevolking het beter
krijgt. Het betekent dat de onderkant van
de achterstandswijk door diverse maatregelen een heenkomen moet zoeken.
En hoe kan de Alliantie zeggen dat er voldoende (indien al niet teveel) sociale huurwoningen zijn als de wachttijd voor een
starter in Amsterdam al twaalf jaar is? Als
bewoners met een medische indicatie en
een woonduur van dertig jaar niet aan een
passende woning komen? t

DMO Toolkit bewonersparticipatie.

www.dmo.amsterdam.nl/wijkaanpak_0/
wijkaanpak/toolkit/
Deze toolkit is een groeiend naslagwerk
voor en door professionals die zich bezig
houden met bewonersparticipatie.

Verrot kozijn van woning aan de Niasstraat

zie je dat er al veel is opgeknapt. Maar er is
voldoende werk te verrichten. Er zijn nog
veel woningen die een flinke opknapbeurt
nodig hebben.
In de Javastraat liep ik een mevrouw tegen
het lijf die vertelde dat ze in de Indische
Buurt woont en gaat verhuizen, maar wel
binnen de Indische Buurt. Zij is van mening
dat de wijk echt voortgang maakt met verbetering.
Dat spreekt ook uit cijfers. Uit een rapport
van de gemeentelijke dienst Wonen Zorg
en Samenleving blijkt dat de tevredenheid
van bewoners van Indische Buurt West van
2007 tot 2009 (laatst gepubliceerde cijfers)
gestegen is van 6.4 naar een 7. In 2001 was
dit nog een 5,4. In de Indische Buurt Oost
geven de bewoners een 6,5 voor de leefomgeving. Dit is ook een stijgend cijfer maar
in mindere mate. Conclusie: de gemiddelde
bewoner is een stuk tevredener over de
woning en de leefomgeving dan enige jaren
geleden. t

Een bewoner vertelde dat dit beeld geïnspireerd is
door een reiger die ook al heel lang in de Indische
Buurt woont.

De cijfers van Onderzoek en Statistiek
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

woningen

11.471

11.414

11.505

11.445

11.498

11.308

11.255

11.278

eigen huis

779

1.055

1.091

1.238

1.630

1.832

1.904

2.066

sociale huur
bewoners

8.817

8.646

8.784

8.495

8.318

8.308

7.853

7.773

23.317

23.357

23.461

23.243

23.068

22.281

21.888

22.486

autochtonen

7.181

7.115

7.117

7.172

7.327

7.168

7.080

7.436

uitkeringen

2.082

2.079

2.026

2.090

1.726

1.613

1.406

1.468

werklozen

2.285

2.616

2.333

2.057

2.017

1.751

1.759

1.867
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Zeeburg
voor eeuwig
tekst: Rudolf van Beijmerwerdt
foto’s: Fred Vermorken

De door een onbekende ziekte aangetaste esdoorns zullen eerdaags worden gekapt

De esdoorns op de KNSM-laan
Het onderzoek naar de boomziekte die
een deel van de esdoorns op de KNSM-laan
getroffen heeft, is nog steeds gaande.
tekst Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

V

orig jaar, aan het eind van de zomer,
viel het me op dat de boom naast
de bushalte voor mijn huis op de
KNSM-laan er niet best uit zag. Een deel van
de bast van de esdoorn leek los te zitten.
Toen ik wat peuterde aan een stukje schors
viel er een grote plak van de stam. Op het
stuk kale stam dat zichtbaar werd, vluchtten tientallen kevers alle kanten op, op zoek
naar beschutting. Inspectie van de bomen
in de buurt leverde een zelfde tafereel op.
Een deel van de bomen aan de straatkant
bleek aangetast te zijn. Dezelfde dag meldde

ik dit op de website van ons stadsdeel, toen
nog Zeeburg.
Mijn melding werd snel verwerkt want al
een paar dagen later zag ik op de website dat
de zaak was doorverwezen naar de bevoegde
instantie die een en ander ging onderzoeken.
Een tijdje later belde ik het telefoonnummer dat bij de mededeling hoorde en ik
werd verbonden met Linda Elings van het
Ingenieursbureau Stadsdeel Oost, dat de
zaak in onderzoek had. Zij vertelde dat er
onderzoek werd gedaan naar de omvang en
oorzaak van de slechte staat van de bomen.
In eerste instantie werd gedacht aan problemen met de afwatering rond de wortels. Dit
zou kunnen verklaren waarom alleen bomen
aan de straatkant waren aangetast en niet
de rij bomen die middenin een grasstrook
staan. De kevers waren niet de oorzaak van
het probleem maar een gevolg ervan. Het
waren gewone oorkruipers die een vochtige
plek onder de loslatende bast zochten voor
hun bezigheden. Voor verdere informatie

In de zomer van 2010 werd het stadsdeel Zeeburg
weggevaagd. Je zou verwachten dat er haast wordt
gemaakt met het verwijderen van overbodige
bordjes die bezoekers verwelkomen in het niet
bestaande stadsdeel.
Niets is minder waar. Waarschijnlijk wordt gespaard
voor nieuwe bordjes, omdat het heel belangrijk
blijft om te weten in welk stadsdeel je komt na het
passeren van een viaduct of brug.
Ook straatnaambordjes kunnen niet zonder zinloze
territoriumafbakening: overal nog plasjes, terwijl
het hondje allang op het kerkhof ligt.
Op IJburg is de transitie in volle gang: van Zeeburg
naar Oost in één straat. Nog even volhouden en de
straat leidt van Oost naar niks.

moest ik later nog maar eens terugbellen.
Het werd herfst, de bladeren vielen en grote
stukken bast deden hetzelfde. Sommige
boomstammen verloren aan de onderkant
al hun bast.
In maart kregen de bewoners van de KNSMlaan een rondschrijven waarin informatie
stond over de boomziekte en de gevolgen.
Men was nog steeds aan het onderzoeken
wat de exacte veroorzaker was van de afstervingsverschijnselen en ook werd de kap van
een aantal bomen aangekondigd. Verder
werd vermeld dat een deel van de bomen
preventief met jute was omwikkeld omdat
zonnebrand de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Tenslotte kondigde het stadsdeel
aan alles in het werk te stellen om het aantal
bomen in de laan gelijk te houden.
Half mei nog maar eens gebeld met het
ingenieursbureau. Marc Oerlemans, die
me ditmaal te woord stond, gaf de laatste
stand van zaken door. Er is een kapvergunning aangevraagd voor ongeveer twaalf
esdoorns die niet meer te redden zijn. Als
die is afgegeven, worden de bomen gekapt.
De wortelkluit zal daarna worden onderzocht om erachter te komen of er toch nog
reden is om aan te nemen dat de schade is
ontstaan via de wortels of iets anders onder
de grond. Zonnebrand wordt echter nog
steeds als de meest waarschijnlijke boosdoener gezien. Tenslotte worden er nieuwe
esdoorns geplant als men er zeker van is dat
een dergelijke boomschade zich niet zal herhalen. t

advertenties

Wie echt luistert, ontdekt meer!

advertenties

www.kindertherapieamsterdam.nl
hh
hh
hh
hh

Test jezelf op:
www.luistereniseenbelevenis.nl
en meld je aan
als vrijwilliger bij Sensoor
Chat- en telefonische hulpdienst

www.sensoor.nl/amsterdam
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Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19

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

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

WORKSHOPS
FOTOGRAFIE
EN
PHOTOSHOP
www.mooiefotosmaakjezo.nl
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5 mei 2011 Straatvoetbaltoernooi op Makassarplein
tekst en foto: Fred Vermorken

Als fotograaf lees ik graag de wekelijkse bijdrage van Hans Aarsman in de Volkskrant,
waarin hij een nieuwsfoto analyseert. Ook
zijn uiteenzettingen in De Wereld Draait
Door volg ik met belangstelling. Maar nu
bekruipt mij het gevoel, dat ik soms ook op
eenzelfde wijze naar foto’s ga kijken.
Deze actiefoto heb ik gemaakt bij het straatvoetbaltoernooi op Bevrijdingsdag op het
Makassarplein.
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Toen ik de foto later op de computer bekeek,
was mijn eerste indruk dat de schutter
(rechts in beeld) hopeloos over de bal trapt,
hetgeen maar goed ook was – dacht ik –
want hij leunt redelijk achterover en de bal
zou dus anders omhoog gegaan zijn.
Echter in het midden springen twee verdedigers omhoog met hun rug naar de bal. Je
zou dan gaan denken dat er sprake is van
een vrije trap, waarbij de twee verdedigers
het muurtje vormen.
Nu zou ik, als ik de coach van het zwartgeklede team was, niet gelukkig zijn met het

opspringen. Dat je je rug toedraait om een
inslag op de edele delen te voorkomen, is
te billijken, maar blijf wel met beide benen
op de grond… Voor je het weet, is er weer
een pientere schutter die de bal onder het
opspringend muurtje doorpeert.
Ook de plek van de scheidsrechter (links
voor met SVBN op rug) wijst op een vrije
trap. Meestal bevindt een scheidsrechter
zich op gelijke hoogte of iets achter de bal,
maar hier staat hij duidelijk ver voor de bal.
Ook de posities van de andere verdedigers
en aanvallers duiden op een vrije trap.

Maar kijk dan eens naar de keeper: wat voor
houding is dat? Op mij maakt hij de indruk
zojuist de bal te hebben afgeweerd, ofwel
met de handen ofwel via voetenwerk. Dat
zou betekenen dat de bal alweer terug is in
de buurt van de schutter, terwijl de twee
verdedigers nog in de lucht zijn.
Daarop heb ik besloten iets te doen, wat
Hans Aarsman meestal niet kan doen. Ik
ben terug naar het veldje gegaan en heb de
afstand tussen de schutter en het doel gemeten.
De afstand is ongeveer 7 meter; daarvan gaat

de afstand tussen keeper en doellijn af. Dus
6 meter. Heen en weer 12 meter. Stel dat
het in de lucht blijven van de springers ruim
1 seconde duurt (één van hen is bijna aan
de grond), dan zou de bal binnen 1 seconde
weer terug zijn geweest bij de schutter. Dan
zou de snelheid van de bal ruim 40 km/uur
zijn geweest. Dat lijkt mij aannemelijk.
Conclusie: waarschijnlijk geeft de foto een
afgeslagen vrije trap weer, maar zeker weet
ik het niet, want ik had een camera voor
mijn oog. t
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Voor het bouwen van een nest heeft de huiszwaluw modder en klei nodig

Huiszwaluwen spotten
Leerlingen van De Rietlanden maken van de Avondvierdaagse een protestmars

Huiszwaluwen zijn vogels die op de rode lijst staan. Dat

132 kinderen op straat
De leerlingen van oecumenische basisschool De Rietlanden zijn binnenkort
schoolloos. Hun school gaat per 1 augustus dicht. Ouders en kinderen hebben tot het uiterste gevochten om de school open te houden, maar schoolbestuur AMOS blijkt onvermurwbaar.
tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen

N

a een jarenlang tekort aan basisscholen sluit de oudste school van
het Oostelijk Havengebied deze
zomer nog zijn deuren vanwege een te
klein leerlingenaantal. De Rietlanden is de
enige ‘zwarte’ basisschool tussen de overwegend ‘witte’ scholen in de buurt. De andere
scholen daarentegen groeien zo hard dat ze
ruimte tekort komen om alle leerlingen te
huisvesten.
Geschokt, overvallen en woest waren de
ouders over het nieuws van de sluiting.
Maar ook daadkrachtig. Als één blok kwamen ze in actie voor het behoud van hun
school. Ze belegden vergaderingen, gingen
met het schoolbestuur en de stadsdeelraad
in gesprek, alarmeerden de pers en zetten
zelfs sociale media zoals Twitter, Facebook
en Hyves in. Alles om aandacht te krijgen
voor hun kinderen die voor de grote vakantie op straat komen te staan. Laaiend zijn
de ouders ook over de korte termijn waarop
zij het nieuws te horen kregen. Op 18 april
werd de sluiting als een voldongen feit
gepresenteerd op een ouderbijeenkomst op
school.
Ouders die hun kind voor het komend
schooljaar bij andere scholen in de buurt
wilden inschrijven, kregen nul op het rekest.
Alle scholen gaven aan vol te zitten. Maar de
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ouders hebben het gevoel dat er meer achter
zit en dat veel scholen niet op de kinderen
van De Rietlanden zitten te wachten. Het
stempel ‘zwarte school’ is volgens de ouders
ook de reden voor de terugloop in leerlingenaantal. Blanke gezinnen lopen vanaf het
prille begin al met een grote boog om De
Rietlanden heen en zelfs ouders met een
allochtone achtergrond mijden de school
nu, omdat hij in hun ogen te gekleurd is. In
speeltuintjes in de buurt adviseren moeders
elkaar om vooral niet naar De Rietlanden te
gaan, omdat de kwaliteit van het onderwijs
slecht is door de grote aantallen ‘buitenlandse’ kinderen.
Stigma

Deze kijk op hun school stuit de ouders
van De Rietlanden enorm tegen de borst.
Vooroordelen noemen ze het. En klinkklare
onzin. Dat in de school diverse culturen vertegenwoordigd zijn, zien ze juist als kracht
en dat er sprake zou zijn van slecht onderwijs, problemen of kansarme gezinnen vinden ze ronduit beledigend. Veel kinderen
komen bovendien uit gemengde relaties
en hebben of een Hollandse vader of een
Hollandse moeder, waardoor van de door
andere ouders gevreesde taalachterstanden
al helemaal geen sprake is.
Voor de ouders van de Rietlanden is het
een hard gelag. Hun kinderen zijn er kapot
van. Hoe kun je aan je kind uitleggen dat
de school waar ze met zoveel plezier naar

betekent dat hun aantal de afgelopen jaren dusdanig terugtoe gaan straks weg is? En dat de andere
scholen in de buurt ze liever niet willen
hebben? Althans niet in groten getale. Ook
deze scholen realiseren zich dat een school
met een te grote etnische verscheidenheid
uiteindelijk geboycot wordt door ouders en
in het verdomhoekje belandt. Geen enkele
school wil het risico lopen om tegelijk met
de kinderen ook het etiket van zwarte probleemschool over te nemen.
Hoop

Nu het schoolbestuur ondanks alle acties
en media-aandacht niet terugkomt op zijn
beslissing, maken de ouders zich noodgedwongen hard voor herplaatsing van
alle kinderen in hun eigen buurt. Externe
coördinator Guido Walraven van het Kenniscentrum Gemengde Scholen is door de
gemeente aangesteld om deze herplaatsing
in goede banen te leiden en met de scholen in de buurt in gesprek te gaan. Mede
dankzij zijn bemiddeling lijkt er voor 57
kinderen misschien toch een plaats op scholen in de buurt. Maar het proces verloopt
langzaam en het klokje tikt.
De ouders lobbyen intussen verder bij
wethouder Thesingh om het proces van
herplaatsing te bespoedigen en extra kindplekken te creëren. Daarnaast pleiten ze
voor open en duidelijke communicatie. Het
overleg tussen schoolbesturen en wethouder
vindt plaats achter gesloten deuren, wat het
gevoel bij de ouders versterkt dat ze niet bij
alle scholen welkom zijn.
Tijdens de slotavond van de Avondvierdaagse klinken de kinderstemmen van De
Rietlanden boven alles uit. Ze zijn vast van
plan op een positieve manier aandacht te
vragen voor hun dilemma.
De vraag op hun spandoek is schrijnend
retorisch: 132 kids op straat, is dit waar
Amsterdam voor staat? t

gelopen is dat zij een bedreigde diersoort zijn geworden.
Het is dan ook heel bijzonder dat je in het Oostelijk Havengebied een ieder jaar groeiende kolonie kunt zien.
De zwaluwen verdwijnen vliegensvlug in hun nestjes
tekst: Erik Haan
foto: Fred Vermorken

D

e verscheidenheid aan vogels is in de
stad schrikbarend afgenomen. Wie
had vroeger ooit kunnen denken dat
de huismus op de lijst van bedreigde vogelsoorten terecht zou komen? Toch is het vaak
heel simpel om vogels weer terug te krijgen.
Mussen bijvoorbeeld houden erg van heggen en struikgewas, waar ze zich in kunnen
verschuilen, nestelen en waarin ze foerageren. Haal je de heggen weg – geloof het of
niet, veel mensen geven de voorkeur aan
een hoge schutting boven een ouderwetse
haag van meidoorns of (haag)beuken – dan
verdwijnt ook de mus.

Nesten bouwen niet verleren

Ook voor de huiszwaluw, zo vertelt Margriet
de Hooge, bestuurslid van de milieuvereniging Groen en Blauw, blijkt het gemakkelijker te zijn dan zij ooit dacht. Toen het
KNSM-eiland nog volop in ontwikkeling
was, prees zij zich gelukkig dat zij tegenover
de enige huiszwaluwenkolonie van heel
Amsterdam woonde. Die kolonie nestelde
onder de daklijst van de kapiteinswoningen
aan het begin van het KNSM-eiland. Er zijn
jaren geweest waarin Margriet 35 nesten
telde. Maar met de ontwikkeling van het
gebied zag zij dat het aantal nesten steeds
kleiner werd. Op een gegeven moment
waren er van de tientallen nesten nog maar
tien over, terwijl de kolonie even groot
bleef. ‘Eerst heb ik geprobeerd het huisves-

tingsprobleem op te lossen door het plaatsen van nestkasten‘, vertelt Margriet, ‘maar
het is niet de bedoeling dat de vogeltjes het
maken van nesten verleren. Daarom moest Bent u geïnteresseerd in de flora en fauna
ik kijken naar een andere, permanentere in uw eigen woongebied? De milieuverenioplossing. Die lag veel meer voor de hand ging Groen en Blauw zet zich hier al jaren
dan ik in eerste instantie dacht. Door de voor in. Uitgangspunt hierbij is dat mentoenemende bebouwing waren
sen een onderdeel zijn van de
veel plekken waar de vogels het Er was niet genoeg natuur en niet andersom. Dat
materiaal vandaan haalden voor
materiaal voor- geldt evengoed voor stadshun nesten – modder en klei handen om nieuwe bewoners. De praktijk leert
– verloren gegaan. Er was niet
steeds opnieuw dat vaak met
genoeg materiaal voorhanden nesten te bouwen heel eenvoudige maatregelen
om nieuwe nesten te bouwen en en oude nesten te grote resultaten te bereiken
oude nesten te herstellen. Toen
herstellen
zijn. Daarvoor is goede wil
ik dat eenmaal ingezien had,
en creativiteit noodzakelijk en
lag de oplossing voor de hand: we moes- evenzeer kennis over wat er groeit en leeft
ten ervoor zorgen dat de zwaluwen toegang in onze omgeving. Dit jaar organiseert de
hadden tot klei en modder. Daarmee helpen vereniging onder andere een vogelkijktocht
we ze nu dan ook ieder jaar en het gaat uit- in het Oostelijk Havengebied. t
stekend. Het aantal nesten is weer gegroeid
tot tientallen en de kwetterende, razendsnel www.groenenblauw.nl
heen en weer vliegende vogeltjes verschaffen
heel veel buurtgenoten veel plezier.‘
advertentie
Broedseizoen

Zijn de vogeltjes u nog nooit opgevallen?
Kijk dan eens onder de daklijst van de kapiteinswoningen. Als u één nest gespot heeft,
ziet u er al gauw een hele reeks. De huiszwaluwen hebben het nu, op het hoogtepunt
van het broedseizoen, natuurlijk razend
druk. Dit is dan ook de beste tijd om te zien
hoe ze vliegensvlug hun nestjes invliegen en
ook weer uitvliegen, op zoek naar voedsel
voor hun jongen.
Goede wil en creativiteit
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Leren werken met energie en intuïtie,
chakra-psychologie en Inka-energiewerk
BASISCURSUS maart-juni en mei-juli
GEVORDERDEN februari - april
INDIVIDUELE COACHING en
READING
Margo Kistemaker, psycholoog NIP
06 2479 7014 / 020 330 3640
INEEN
Veemarkt 71, 1019 DA Amsterdam
www.ineen.org margo@ineen.org

Leef je lijf… leef je leven!

Panta Rhei

Praktijk voor Rebalancing
Lichaamsbewustzijn & Coaching
Rebalancing lichaamswerk
Deep tissue & Jointrelease
Massagetherapie
Meditatie
Coaching & Counceling
Stress? Burnout? Gespannen nek, last van
je onderrug? Eindeloos moe, lusteloos?
Wil je tijd en aandacht voor jezelf, met
regelmaat een pas op de plaats maken,
meer in contact zijn, beter leren luisteren
naar de signalen van je lichaam?
Dan is Rebalancing een cadeau aan jezelf.
Wanneer je een traject ingaat van 10 tot 15
sessies, dan geef je jezelf de mogelijkheid
patronen te onderzoeken en waar nodig
los te laten. Dit kan een diep, bevrijdend en
weldadig effect hebben op zowel lichaam
als geest.
Info: José Sandvoort
telefoon 06 51 44 77 03
Cas Oorthuyskade 188, Amsterdam
jose.sandvoort@xs4all.nl
www.rebalancing4all.nl
Een sessie duurt twee
uur en kost €115.
Consult
uitsluitend op
Kennismakingsaanbod:
afspraak.
bij boeking van 5 sessies,
vijfde sessie voor 60 euro.
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Het Oosterspoor
We zijn zo gewend aan de spoorbaan die de grens vormt
tussen de Dapperbuurt en de Indische Buurt, dat hij ons
bijna niet opvalt. Dat is wel eens anders geweest.
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen

T

oen de spoorbaan in 1874 werd
aangelegd, bestond de Indische
Buurt nog niet. Het was niet de
eerste spoorwegverbinding die Amsterdam
kreeg. Al in 1839 was er een spoorlijn naar
Haarlem aangelegd met een station bij de
Haarlemmerpoort. In 1843 kwam er een
tweede spoorlijn bij, het Rhijnspoor naar
Utrecht. Die lijn vertrok van een station
op het Rhijnspoorplein, het Weesperpoort-
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station. De spoorlijn op de grens van de
Indische Buurt, het Oosterspoor richting
Amersfoort, was de derde. Het vertrekpunt
van deze lijn lag op de plek die we nu het
Oostelijke Stationseiland noemen, naast het
Centraal Station.
Om deze spoorweg aan te leggen werd de
Oosterdoksdijk verbreed en werd een route
uitgezet dwars door de polder aan de oostkant van Amsterdam, buiten de stadswallen die de stad toen nog omringden. Deze
Overamstelse Polder bestond toen nog
voornamelijk uit landbouwgrond en hoorde

De spoorlijn over de dijk ter hoogte van het Muiderpoorstation

voor een groot deel toe aan de gemeente
Nieuwer Amstel.
We moeten bedenken dat de spoorlijn
toen nog niet op een hoge dijk liep, zoals
nu, maar op polderniveau. Dat betekent
dat er bij kruisingen met wegen en paden
spoorwegovergangen moesten worden aangelegd, met spoorbomen en al. Aanvankelijk was dat niet zo’n bezwaar: er was weinig
wegverkeer en er reden niet veel treinen.
Maar dat veranderde snel. De toenemende
havenactiviteiten zorgden voor steeds meer
railvervoer. Bovendien werd er in 1880 een
verbinding gemaakt met de spoorlijn naar
Utrecht waardoor er meer spoorwegovergangen kwamen en er veel meer treinen
gingen rijden. Die verbinding liep langs de
Dapper- en Oosterparkbuurt, die in die tijd
werden aangelegd. Dat betekende een snelle
toename van de bevolking in dat gebied,
met het daarbij behorende verkeer.
In 1896 werd daarom een station gebouwd
bij de Eerste Van Swindenstraat, het Mui-

derpoortstation. In datzelfde jaar annexeerde
Amsterdam een deel van het grondgebied
van de gemeente Nieuwer Amstel en kon
begonnen worden met de bouw van de
Indische Buurt.
Wederom bevolkingsgroei. Daar kwam nog
bij dat er auto’s en fietsers in het straatbeeld
verschenen en dat tramlijnen werden aangelegd. Ingeklemd tussen de oude stadswallen
aan de ene kant en de diverse spoorlijnen
aan de andere kant raakten de bewoners van
de Overamstelse polder steeds meer in de
tang. Door rangerende treinen werden de
wegen soms meer dan de helft van de dag
geblokkeerd.
Rond 1920 was de situatie zo ernstig geworden dat er bij de spoorwegovergangen voetgangersbruggen met trappen werden aangelegd. Het overige verkeer moest nog wachten tot 1931 voor het besluit werd genomen
het probleem rigoureus aan te pakken. De
spoorlijn zou op een dijklichaam worden
gelegd met viaducten voor het verkeer.

Bovendien werd besloten het Weesperpoortstation op te heffen en een nieuw station te
bouwen aan de Amstel, het Amstelstation.
Hierdoor konden de rails vanaf dit nieuwe
station tot het Rhijnspoorplein worden
verwijderd. Zo ontstond er ruimte voor de
huidige Wibautstraat. Het Muiderpoortstation werd verplaatst naar de splitsing van
het Oosterspoor en de verbinding naar het
Amstelstation. Het oude houten station van
1896 werd gesloopt. Al met al een enorme
operatie. Pas in 1939 was het allemaal klaar,
de overgangen met spoorbomen en voetgangersbruggen waren toen allemaal vervangen
door spoorwegviaducten.
Als we nu, bijna ongemerkt, onder het spoor
door gaan tussen de verschillende buurten,
kunnen we ons niet meer voorstellen dat
het op die plekken ooit een totale verkeerschaos was. En dat het heel gewoon was dat
men soms wel een uur moest wachten voor
men de Indische, de Dapper- of de Oosterparkbuurt kon verlaten. t

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN
Zeilschool

Zaalverhuur

Jachthaven
Piet Hein

Veemkade 267

020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM
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Ross de Boss

En handiger. Bomen zorgen voor zichzelf en drinken gewoon regenwater uit de
grond. Je hoeft ze geen klimopblaadjes of
vissenvoer te geven. Water is genoeg en ze
groeien eindeloos door. Mijn moeder zegt
dat bomen honderden jaren oud kunnen
worden. Dat kan toch niet met alleen een
beetje vies water? De meeste mensen gaan al
dood voordat ze honderd zijn. En dan eten
ze allerlei verschillende dingen met verschillende vitaminen. Ik drink elke dag een glas
melk zodat mijn botten sterk worden. Mijn
moeder niet, ze lust geen melk en toch zien
haar botten er goed uit. Ik krijg ook vitaminepillen bij mijn eten in de vorm van een
dinosaurus. Die smaken naar frambozen.
Eigenlijk ook weer niet, want echte frambozen vind ik vies, maar frambozensmaak
niet.

•
•
•
•
•

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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FLEXA

LAMINAAT

PARKET

HOUT

IJZERWAREN

ZONNESCHERMEN

SIKKENS

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando
Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer
Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit
Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113
Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl
S A N I TA I R

O P M A AT Z A G E N

LEVERING AAN HUIS

BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN

Voor individuele begeleiding bij:

VERF

S C H U I F WA N D E N
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SLEUTELS

Vandaag had de juf twee wandelende takken meegenomen. Die zien er heel raar uit
en eerst kon ik ze niet vinden tussen het
groen in de bak. Het lijkt of ze verkleed
zijn als tak, maar ze kunnen de verkleding
niet uittrekken. Dan blijft er niets over.
Een wandelende boom zou ook leuk zijn.

ingezonden
foto: Fred Vermorken

GEREEDSCHAPPEN

I

n mijn kamer staat een plantje. Het is
van mij en ik zorg ervoor. Plantjes hebben water nodig. Sommige één keer per
week, sommige vaker. De mijne krijgt drie
keer per week. Ik vergeet veel, dus mijn
moeder moet me helpen herinneren. Soms
heb ik er geen zin in en dan doet mijn mama
het voor me. Maar dan zegt ze altijd dat het
een levend wezen is en geen speelgoed. Dat
je gewoon zin moet maken. Licht heeft het
plantje ook nodig, anders gaat hij dood.
Net als mensen. Dus heb ik hem voor het
raam neergezet. Alleen vergeet ik ook vaak
de gordijnen open te doen.

Ik wil niet doodgaan, ik heb besloten eeuwig te blijven leven. Mijn moeder mag ook
wel eeuwig leven, dan kan ik voor altijd
kind blijven. Het enige leuke aan groot
worden is dat ik dan piloot kan worden en
de hele wereld over mag vliegen. Dat lijkt
me tof. Dan zie ik de aarde onder me liggen zoals op mijn globe. En ’s nachts zie je
allemaal lichtjes en waar je geen lichtjes ziet
daar is de oceaan of een onbewoond eiland,
een oerwoud of een woestijn. Mijn mama
mag dan mee als ik ga vliegen, gratis, en
mijn opa en oma ook, als ze dat willen, en
mijn beste vrienden. Dan vliegen we samen
de wereld over en kunnen we iedereen redden die gered moet worden, net als bij de
tsunami in Azië, maar dan met een vliegtuig in plaats van met een helikopter. En
dan leven we allemaal nog lang en gelukkig
en eeuwig en iedereen is blij. Mijn moeder
zegt dat dat niet kan. Dat iedereen altijd blij
is. Ze zegt dat blij dan niet zou bestaan. Dat
je ook wel eens boos moet zijn of verdrietig
om het verschil te weten met gelukkig en
blij. Ik vind dat onzin, ik ben altijd gelukkig. Gewoon omdat ik een kind ben. t

ZONWERING

tekst: Simone Slotboom
illustratie: René Arnoldi

Op school zorg ik voor de vissen in de klas,
samen met de andere kinderen. Ze hoeven
alleen wat snippertjes uit een klein potje en
klaar. De juf zegt elke dag een klein beetje,
maar de klassenassistent zegt dat om de dag
beter is. Ik haat het als grote mensen allemaal iets anders zeggen. Dan raak ik in de
war en doe helemaal niets meer. Want wie
heeft er dan gelijk? Mama zegt dat soms
iedereen gelijk heeft op zijn eigen manier.
Van te veel eten gaan vissen dood. Dus kun
je elke dag een klein beetje geven of om de
dag wat meer. Nu snap ik het wel, maar ik
ben nog steeds in de war. Moet ik nu elke
dag voeren of niet? Ik kan daar zo boos om
worden. En verdrietig omdat ik de enige
ben die er last van heeft. De andere kinderen maakt het niets uit.

DEUREN

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

Kunstproject
voor en door
kinderen

MEUBELBESLAG

Plantje

Kunstenares Anja van Crey heeft
samen met kinderen uit de buurt
en kinderen van groep 8 van de
Flevoparkschool twee muurtjes op
het Makassarplein beschilderd.
Voorheen waren de muurtjes van mozaïekwerk voorzien. Ze werden toen de Gaudîmuren genoemd, naar de beroemde Spaanse
architect. Via Google kan je ze bewonderen
als je ‘Mozaïekmuur Makassarplein’ intypt.
Het Makassarplein is een plein waar veel
kinderen spelen. De muren werden regelmatig beschadigd en het mozaïekwerk werd
vernield, wat erg jammer is.
Samen met de kinderen heeft Anja van Crey
naar een oplossing gezocht. De kinderen
hebben hierin een grote inbreng gehad. Ze
maakten tekeningen die later op de muren
werden aangebracht. Laten we hopen dat
dit keer de muren mooi blijven. De kinderen willen daar zelf op letten.
Een reactie van een leerkracht van de Flevo
parkschool: ‘Hoi Anja, Ik ben je ontzettend
dankbaar! Zo leuk om te zien dat ook mijn
stoerste jongetjes mee hebben gedaan. Zo gaaf
dat we langs de muurtjes lopen in de wetenschap dat het iets van de kinderen zelf is
geweest en dat ze het er ook nog eens zelf op
mochten schilderen. Nogmaals dank!’ t
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Cruquius op de schop
Van alle (schier)eilanden in het Oostelijk Havengebied is het
Cruquius-gebied het minst bekend. Maar daar komt in razend
tempo verandering in. Het industriegebied is hot.
tekst: Tineke Kalk
foto’s: Kees Hoogeveen

‘O

penbare Ruimte als Motor voor
Transformatie’. Dat was de titel
van de prijsvraag die het Platform
Openbare Ruimte in 2010 uitschreef voor
het Cruquius werkgebied.
De voorzitter, ir. Wienke Bodewes, is
niet toevallig ook algemeen directeur van
Amvest. Amvest bezit samen met het stadsdeel 70% van de gronden en gebouwen in
dit gebied. Het uiteindelijke streven is om
het gebied te transformeren tot een dynamisch stedelijk gebied voor wonen, werken,
onderwijs en recreatie.
Inzenders werden opgeroepen om innovatieve visies en strategieën te ontwikkelen in
plaats van helemaal uitgewerkte plannen.
De winnende inzending van het Bureau
B+B in samenwerking met Investeren in
Ruimte heette dan ook niet voor niets
‘Speelruimte’. Het ontwerp heeft oog voor
de karakteristieke eigenheid van dit gebied
en neemt die als uitgangspunt voor zijn visie.
Er wordt wel geconstateerd dat het huidige
gebied juist weinig uitnodigt tot speelsheid
door de vele gelijkvormige loodsen en de
hoge hekken die overal staan. Voordat het
gebied helemaal op de schop gaat en een
grote facelift krijgt, pleiten zij ervoor om al
kleine veranderingen aan te brengen, zoals
het weghalen van hekken en het afbreken of
juist opknappen van sommige loodsen.
2030

Het winnende ontwerp neemt ons ook mee
in de tijdmachine, naar het jaar 2030. Het
water is toegankelijk geworden, waardoor
bewoners en bezoekers ‘de grote maat van
het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal, de
gerende vorm van de Entrepothaven en de
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lange lijnen van kades en kadebebouwing’
ervaren. Op het mooiste plekje van het
eiland, de kop, is dan een luxe uitspanning
verrezen: de boatclub van Amsterdam. Vergelijkbaar met Nevy, Onassis en de Goud
fazant aan het IJ, of Kaap Kot aan de Amstel.
Alleen de naam het ‘Huis van Magnus’ herinnert nog aan het bedrijf Metaal Magnus
International BV dat er nu is gevestigd.
De dag na de prijsuitreiking besluit ik een
bezoek te brengen aan Metaal Magnus. De
villa waarin het bedrijf is gehuisvest, is nog
niet in handen van Amvest. Op 100 meter
van de villa staat een groot hek. Ik druk op
de bel en even later hoor ik een mannenstem
door de intercom. Of hij weet dat hij in het
toekomstige Huis van Magnus werkt, vraag
ik. Hij zegt van niets te weten. ‘Misschien
iemand anders op het kantoor?’, opper ik.
Na een tijdje meldt hij zich weer. ‘Niemand
weet er iets van’, zegt hij kortaf. ‘Nou’, antwoord ik opgewekt, ‘dat is natuurlijk ook
interessant om te vermelden in mijn artikel’.
Ik ben nog niet uitgesproken of aan de
andere kant wordt geagiteerd gereageerd.
Het is duidelijk dat het allemaal uiterst
gevoelig ligt. Dat wordt dan nog wat met
het meedenken, denk ik. Juist omdat
Amvest niet alle gebouwen en gronden in
handen heeft, achten de prijswinnaars het
voor een geslaagde gebiedsontwikkeling
absoluut noodzakelijk dat er een proces
van co-creatie op gang komt, waarbij alle
gebruikers in dit gebied betrokken worden.
Het goed verlopen van dat proces zien zij als
de succesfactor voor dit project.
Leve de markt?

Vroeger zou stadsdeel Oost zijn stedenbouwkundigen een plan laten maken voor
dit gebied. Maar dat kost handen vol geld.
Oost heeft daarom besloten om te gaan

werken met een spelregelkaart waaraan toekomstige plannen(makers) moeten voldoen.
Eén van de spelregels is bijvoorbeeld dat
karakteristieke gebouwen behouden moeten blijven, een andere is dat het water meer
gebruikt gaat worden en beter zichtbaar en
toegankelijk wordt voor het publiek.
Dus in plaats van een informatieavond
organiseerde stadsdeel Oost op 24 mei een
informatiemarkt. Het doel van de avond
was om bewoners, ontwikkelende partijen, ondernemers, het stadsdeel en andere
belangstellenden met elkaar in contact te
brengen en informatie uit te wisselen over
de ontwikkelingen in het gebied.
Op die avond blijkt dat Metaal Magnus
zich samen met een twaalftal andere bedrijven, waarvan Amvest noch het gebouw
noch de grond bezit, verenigd heeft in de
Stichting Cruquius 2015 i.o. Binnen deze
stichting zijn er leden die hun bedrijf willen voortzetten zoals het nu is, of wel naar
een andere plek willen verhuizen mits er
een redelijke compensatie wordt geboden.
Anderen, zoals Magnus Metaal, zijn dusdanig gebonden aan de geluids- en hinderwet
en de daarvoor verkregen vergunningen, dat
verhuizen veel voeten in de aarde heeft. Juist
omdat er nog geen nieuw bestemmingsplan
ligt, is de onduidelijkheid groot.
Maarten Post van het in 2009 afgebrande
metaalbedrijf Post en Eger – zijn grond is
in erfpacht van de gemeente – vindt het

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice

Kantoorvilla van Metaal Magnus: toekomstige boatclub?

logisch dat dit industriegebied, dat zo dicht
bij de stad ligt, gedeeltelijk een andere
bestemming krijgt. ‘Kattenburg was vroeger ook alleen maar scheepswerf, maar de
tijden veranderen.’ Maar hij vindt het wel
belangrijk dat de bedrijven die er nog zitten gecompenseerd worden, kunnen doorschuiven binnen het gebied of goede andere
grond en ruimten krijgen aangeboden.
Niet iedereen ziet de noodzaak voor verandering. Ad Van Wees van ATM vervoer,
een transportbedrijf dat al dertig jaar in dit
gebied zit, zegt: ‘Ik weet dat het niet tegen
te houden is, maar ik vind het jammer dat
in zo’n gebied als Cruquius, waar het ’s
avonds en in het weekend nog stil is, straks
gewoond en gerecreëerd wordt. Daarmee
haal je het rumoer en de drukte binnen.’
Zelf heeft hij een paar jaar geleden een plan
ingediend bij de gemeente om met elektri-

sche boten en vrachtwagentjes de stad te van het restaurant Oceano op de Borneovoorzien van hoogwaardige spullen zoals kade wil al langer een stadsstrand. De kades
i-Pads, elektronica en medicijnen. Zijn van de wijnterminal van Roders – in bezit
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Een gemiste kans vindt hij.
toejuichen. Guido hoopt dat binnenkort de
Wethouder Thijs Reuter van Oost zegt in benodigde evenementvergunning los komt.
zijn toespraakje op 24 mei dat de markt het Alcohol zal hij nog niet mogen schenken dit
werk moet gaan doen. Weg met de traditio- jaar, maar wie weet, als het experiment goed
nele aanpak. Maar hoe het Cruquius werk- loopt kan hij volgend jaar een echte vergungebied niet de speelbal
van allerlei
Ook wil
hij dat er twee veldjes
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gaat worden, hoe het zo belangrijke proces komen voor beachvolleybal. Niet iedereen
van co-creatie op gang kan worden gebracht wil alleen maar luieren. Er is zelfs sprake dat
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
en bewaakt, daar laat hij zich niet over uit.
het team van het Nederlands beachvolleybal
er dan gaat trainen.
Stadsstrand
Hoe het Cruquiuseiland er in 2030 uitziet
Wie in de tussentijd een leuk plan heeft staat nog te bezien, maar de zomer 2011
om het Cruquius werkgebied te verleven- wordt vast en zeker heet.
digen kan bij de gemeente terecht. Guido Op naar het stadsstrand! t
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Maandagochtend
mama-ochtend
tekst: Marieke Brands
foto’s: Fred Vermorken

M

oeders met kinderwagens lopen op
maandagochtend bij Studio K aan
het Timorplein naar binnen voor
een kopje koffie, voor een flesje melk of
borstvoeding, voor een praatje met de verpleegkundige, gezellig met baby op schoot.
In Studio K? Inderdaad, want hier is het
eenmaal per maand mama-ochtend.
Het concept bestaat door de hele stad en is
een initiatief van het Ouder- en Kindcentrum, in dit geval van de vestiging Flevohuis.
Het initiatief van mama-café wordt dan wel
in de hele stad georganiseerd, maar is nergens zo populair als in de Indische Buurt.
Waar een moeder zich meestal opgelaten
voelt als ze met kinderwagen een café binnenloopt, wordt ze nu juist uitgenodigd
naar binnen te komen.
Het is voor moeders bovendien aantrekkelijk dat er verpleegkundigen, verloskun-

digen en lactatiekundigen (een verpleegkundige gespecialiseerd in borstvoeding)
aanwezig zijn. Als nieuwbakken moeder
zit je soms met vragen en daar kun je ze
zonder schaamte stellen. Zo blijkt dat er
soms zelfs een rij staat voor advies aan de
lactatiekundige! ‘Het is heerlijk dat je hier
gewoon ongestoord kunt binnenlopen en
je je baby kunt voeden’, horen we van een
andere moeder.
Voor jonge moeders is het een uitkomst,
zegt de verpleegkundige, verbonden aan
het Ouder- en Kindcentrum Flevohuis. ‘Ze
hoeven niet meer te wachten op advies als
ze voor consult naar het consultatiebureau
gaan en gaan ook minder naar de dokter
met eventuele kwaaltjes. Moeders stellen de
service erg op prijs.’
Dit concept klinkt niet vernieuwend. Al
eerder werden pogingen ondernomen om
moeders bij elkaar te brengen. Maar dit keer
werkt het beter. Onder het genot van een
kopje koffie kun je gewoon jezelf zijn en
stap je sneller over de drempel van schaamte
heen. En dat is heel wat waard. t

advertenties

OPENHUIS “De ZuidWester”
Woensdag 15 juni a.s. van 18.30 tot 20.00
I Y E N G A R YO G A
ZEEBURG
Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

• Maandag t/m zaterdag
•
•
•
•

elke dag lessen
Gecertificeerde leraren
Verschillende niveaus
Kinder- en jongerenlessen
Therapeutische lessen

uitgebreid rooster, zie site

W W W. Y O G A B E R . N L
KNSM-laan 303
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• Ruime 3 en 4 kamer appartementen
Sliertje € 49,-

Zeeuwse knop bakvorm € 24,95

Phantazebra € 29,95

op de 1e tot 4e verdieping

Van alles wat bij Thinking of Holland

• Vrij uitzicht over Theo van

Piet Heinkade 23
1019 BR Amsterdam
Passenger Terminal Amsterdam
+31 20 4191229
www.thinkingofholland.com
DAGELIJKS OPEN 10-19 uur
contact@thinkingofholland.com
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• Snelle oplevering mogelijk
• Opp. variërend van ca 101m2 tot ca 133m2
• Tramverbinding naar Amsterdam CS,
eetgelegenheden en winkels op loopafstand

Fris Woningmakelaars
Buitenveldertselaan 42
1081AA Amsterdam
Telefoon: 020-301 77 00
amsterdam@friswonen.nl
www.friswonen.nl

..

Adres: Eva Besnyostraat 497, 1087 LG Amsterdam
Of bel voor een bezichtiging met Fris Woningmakelaars.

www.hbbplanontwikkeling.nl
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Design Strip nieuwe skyline van IJburg
‘We zijn hip. We zijn innovatief en we
gaan ervoor zorgen dat iedereen IJburg
leert kennen als de nieuwste hotspot
Zangeres Parel Voerman deed haar naam eer aan in een outfit met ontelbare parels

van Amsterdam en omstreken op het

KNSM danst niet meer

gebied van design.’ Je moet van goede
huize komen, wil je deze ambities

adviesorgaan voor de gemeente. Wij proberen Steigereiland en in haar kielzog heel
IJburg boven het niveau van de standaard
Vinexwijk heen te tillen. Zorg voor levendigheid van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s
avonds, bijvoorbeeld door naast kantoren
ook winkels en aanvullende horeca te realiseren. Denk ook aan het organiseren van
grote bijeenkomsten, discussieplatforms en
thema-avonden. Daarnaast lijkt de boulevard aan de waterzijde ons een perfecte plek
voor de activiteiten in het kader van de Elle
Designweek.’

hardop durven uit te spreken. Toch
is een kleine groep ondernemers op
IJburg deze uitdaging aangegaan.

‘Voor de creatieve bedrijven
is het de kans bij uitstek om
de nieuwe skyline te vormen
van vooruitstrevende
bedrijvigheid op IJburg’
Openluchtmuseum

Hans Brandt voelt zich helemaal thuis op Steigereiland nabij de Enneus Heermabrug, toonbeeld van IJburgs design

tekst: Sandra Lau
foto: Fred Vermorken

S

inds 2010 hebben diverse ondernemers zich gevestigd op Steigereiland.
Deze ondernemers hebben allemaal
één ding met elkaar gemeen: hun werkgebied bevindt zich op het vlak van innovatie,
creativiteit, design en engineering. Toevallig? Ja en nee. Hans Brandt, directeur van
Total Identity, vertelt hoe deze kruisbestuiving tot stand is gekomen.
Brandt: ‘Enkele jaren geleden had ik een
toevallige ontmoeting met creatieve ondernemers die gezamenlijk een nieuw pand op
Steigereiland wilden betrekken. Wij hadden
allemaal hetzelfde doel voor ogen. IJburg
presenteren als een nieuwe, vooruitstrevende
32

hotspot voor iedereen die van design houdt.
Naarmate wij verder met elkaar in gesprek
gingen, werd iedereen almaar enthousiaster.
Daaruit is het plan ontstaan om hierin gezamenlijk op te trekken. IJburg is een geweldige, vooruitstrevende plek. Hier wonen en
werken heeft iets magisch. Wij willen dat
gevoel graag uitstralen naar de buitenwereld.
Een eerste stap is gezet door gezamenlijk op
te trekken. Niet alleen zijn onze bedrijven
fysiek dichtbij elkaar gevestigd, ook zijn wij
nu verenigd in het platform Design Strip.’

kans bij uitstek om de nieuwe skyline te
vormen van vooruitstrevende bedrijvigheid op IJburg. Maar de voordelen voor
de gemeenschap zijn talrijker. De Design
Strip geeft een economische impuls aan de
directe omgeving. Niet alleen op het gebied
van werkgelegenheid, maar ook wat betreft
klandizie. Er ontstaan mogelijkheden voor
samenwerkingsverbanden. En door zich
op deze manier op de kaart te zetten, heeft
IJburg aantoonbaar bestaansrecht: IJburg
slaapt niet, IJburg leeft!

Economische impuls

Leefbaarheid

Dit klinkt als een prachtig, nieuw en ambitieus concept. Maar wie zit hier eigenlijk op
te wachten? Brandt geeft aan dat de Design
Strip uiteindelijk een win-win situatie oplevert. Voor de creatieve bedrijven is het de

Daarnaast denken de deelnemers van de
Design Strip actief mee over verbetering
van de leefbaarheid van de omgeving.
Brandt: ‘Vanuit onze disciplines kunnen
en willen wij graag fungeren als overleg- en

Brandt begint nu op dreef te komen. Rap
somt hij de doelstellingen op: lage snelheidsroutes (naast bestaand auto- en tramvervoer), wandelroutes aan de waterzijde,
meer levendigheid rond het water. Betere
vestigingsmogelijkheden voor horeca,
blauwe parkeerzone met 10-centstarief.
Meer zichtbaarheid vanaf de straatzijde en
vanaf de Enneus Heermabrug. Wijziging
straatnaam Pedro Medinalaan in Wim
Crouwellaan (naar de bekende grafische
vormgever). Bestuurlijke erkenning door de
gemeente en last but not least: designiconen
en tentoonstellingsruimte, geïntegreerd in
de openbare ruimte, waar de deelnemers
hun werkresultaten publiekelijk zichtbaar
kunnen maken. Oftewel een openluchtmuseum waar designliefhebbers hun hart aan
kunnen ophalen.
Burgemeester Van der Laan verrichtte op
24 mei 2011 de officiële opening van de
Design Strip. De erkenning is er dus al. Als
nu alle doelstellingen behaald worden, kan
IJburg zich verheugen op een heuse toeristische trekpleister. t
www.designstrip.nl

tekst: Simone Slotboom
foto: Kees Hoogeveen
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elight My Fire, Car Wash, Jump
(For My Love), Respect, It’s Raining
Men, I’m Too Sexy, Push It, Gonna
Make You Sweat, 1999, Dr. Beat, Give It
Up, Sing It Back.
Krijgt u ook zin om te dansen? Zo’n
kleine tien jaar geleden kon dat gewoon
bij mij aan de overkant van de straat. De
hele avond was gevuld met Dance Classics en de dansvloer was geen moment
leeg. Bij de bar was het dringen om een
drankje te halen. De sfeer relaxed, amicaal en het publiek gezellig gemixt. Jong
en oud, iedereen was welkom. Elke eerste
zaterdag van de maand ging ik met een
vaste vriendenclub helemaal los in de
kelder van het AMP. Na sluitingstijd liep
ik bezweet van het non-stop swingen het
trapje omhoog naar het Azartplein, stak
de straat over en was binnen vijf minuten
veilig thuis. Wat je ver haalt is lekker, zegt
men, maar in die tijd was feesten aan de
overkant het summum.
AMP staat voor Amsterdam Music Promotions. Het muziekcafé bood naast de
maandelijkse classics-avond een podium
aan nationale en internationale bands
met diverse muzikale stijlen. Zowel het
podium als de oefenruimtes werden volop
gebruikt door beginnende en bekende
bands en musici. De jamsessions, die
soms spontaan ontstonden, waren tot in
de verre omtrek bekend. Het café zat vaak
stampvol. In eerste instantie met mensen
uit de buurt en later vanuit heel Amsterdam en ook daarbuiten.
Maart 2005 waren de deuren opeens op
slot. En dat bleven ze ook: AMP Studios
was failliet. Door de aanleg van het Azartplein waren ze de goedkope parkeermogelijkheden kwijtgeraakt. Daarbovenop
kwamen nieuwe brandregels. Café en
studio’s moesten drie maanden dicht om
de noodzakelijke aanpassingen uit te
voeren. Inmiddels was de huurschuld bij
Stichting Loods 6 dusdanig opgelopen
dat deze niet meer ingelopen kon worden
en viel het doek voor AMP. En voor de
buurt.

In oktober van hetzelfde jaar opende Jamstudio’s een filiaal in hetzelfde pand. De
grootse verbouwing en dito opening met
optreden van Bettie Serveert maakten de
meeste indruk. Daarna werd het al snel
rustig rond de studio’s. Het accent lag
meer op de verhuur van ruimtes en zalen
dan op het organiseren van feesten. Het
gat dat viel toen AMP zijn deuren sloot,
werd in ieder geval niet gedicht. Ook
daarna bleef het voor de buurt akelig stil
rondom de vroegere trekpleister.
Tot december 2009. De goeie ouwe tijd
leek even te herleven met de komst van
Music Matrix. Ook de eerste zaterdag
van de maand werd in ere hersteld met
‘KNSM danst’, een avond vol gouwe ouwe
hits. Als vanouds dreunden Right Said
Fred, MC Hammer, The Weather Girls,
Salt-N-Pepa, KC & The Sunshine Band,
Madonna en Prince tussen de plafondhoge zuilen rond de dansvloer. Het was
weer swingen geblazen tot in de vroege
uurtjes. In de studio’s bruiste weer leven
en in het bargedeelte genoot de buurt
van live-avonden als Caribbean Knights
(Reggae), Jack’s Jam (Pop/Rock) en Jazz,
Blues & Funky Jams.
Anderhalf jaar later is het feest alweer
voorbij. Het was wel swingen, maar
helaas geen dringen bij Music Matrix.
Noodgedwongen zoeken ze hun heil
elders. Zaterdag 28 mei was The Final
Party. Een onheilspellende naam voor
een erg gezellig feestje met live-optredens
van Evant Garden, Futuristic Gram en
Magnificent Six. Zangeres Parel Voerman
deed haar naam eer aan in een outfit met
ontelbare parels en even dacht ik dat ik te
veel groene thee had gedronken toen ik
een heuse geisha koket voorbij zag schuiven richting podium. Al met al een dolle,
maar ook ietwat zure avond. De locatie
in de kelder aan het Azartplein trekt niet
voldoende publiek, dus verhuist Music
Matrix naar Muziq in Oost. Een typisch
geval van jammer voor het KNSM-eiland.
Maar MuzyQ krijgt er een leuke club bij.
Komt Fatima’s subsidie toch nog goed
terecht. t
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Koken met Neeltje

We wachten af

Op zaterdag 24 en zondag 25 september
kunnen alle bewoners van Amsterdam Oost
weer genieten van de culturele rijkdom
van hun stadsdeel. Kunst en cultuur is
er voor iedereen. Daarom gaat de Rode
Loper de wijk in. Ze streven naar reuring
op straat, zoeken verrassende plekken uit
waar het publiek in aanraking kan komen
met kunst en cultuur. In huiskamers, op
pleinen, in straten, gebouwen en parken
laten kunstenaars van Oost de bezoeker
de wereld ontmoeten die achter de gevels
schuilgaat.

In december 2010 kwam de IJopener met het voor kinderen verheugende nieuws dat de
drijvende steigers aan het Levantplein er voor de zomer zouden liggen. Het is nu begin
juni en van enige bouwactiviteit is nog geen sprake. Komt er nog wat van?
tekst en foto: Natanja den Boeft

H

muziek

et lijkt er op dat het project last heeft
van de stadsdeelfusie en onduidelijkheden in bevoegdheden en budgettering. De bedoeling was het werk aan
de drijvende steigers aan het Levantplein te
combineren met de aanleg van steigers aan
de Veemkade. Eén aanbesteding, één aannemer, één procedure.
Uiteindelijk gingen de steigers aan de Veemkade niet door, en werden de twee plannen
losgekoppeld. Dat is onlangs gebeurd. Nu
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ProefPodium
Op 19 juni is er weer het ProefPodium
World & Jazz bij Jerry’s Eetcafe (boven de
AH in het OHG). Kom luisteren naar muziek
van over de hele wereld door buurtgenoten.
Neem je kinderen en honden gewoon mee.
Zonnig terras is aanwezig!
Wil je spelen? Geef je dan op via
info@muziekindebuurt.com

De Blauwe Loper
Op 16 en 17 juli organiseren ondernemers
en buurtbewoners De Blauwe Loper, een
buurtfestival met muziekoptredens, hapjes
en drankjes, kinderactiviteiten en buurt
initiatieven. Kom ook en beleef de buurt!
Meer informatie: Marijke de Raadt,
tel. 06 - 26 20 24 20
www.muziekindebuurt.com

dus eindelijk (opnieuw) tot uitvoer is besloten, wordt het project aanbesteed: aannemers leveren een offerte.
Begin juli wordt een aannemer gekozen.
Pas dan kunnen de palen worden besteld en
die hebben een levertijd van tenminste zes
weken. Pas als de palen er zijn, wordt ook
werkelijk geheid en aangelegd.
Kan het niet allemaal wat sneller?
Danielle van Kesteren van stadsdeel Oost:
‘We betreuren de vertraging ten zeerste,
maar het kan niet sneller. Dat komt doordat we zorgvuldig alle procedures moeten
volgen. Zoals het er nu uitziet, liggen de

steigers half september op hun plek.‘
Overigens blijft het IJveer aanleggen op de
oorspronkelijke plek, dus aan de bestaande
steiger.
Ook mogen boten daar aanmeren om passanten af te zetten of op te pikken. De hellingbaan voor rolstoelen naar de bestaande
steiger is in alle procedures en personeelswijzigingen kwijtgeraakt, maar het Daniëlle van Kesteren belooft de mogelijkheden
te onderzoeken en hier later op terug te
komen.
We wachten dus af en hopen op een mooie
nazomer! t

Doorstart Amsterdams Amateur
Kamerorkest

IJburgkoor op zoek naar mannen
met zangervaring

Ons orkest bestaat al meer dan 50 jaar maar
nu dunt het door ‘pensioneringen‘ nogal uit.
In september willen wij in muziekmakerscentrum MuzyQ in de Watergraafsmeer met
een nieuwe dirigent een doorstart maken.
Wij zijn op zoek naar min of meer gevorderde musici, waaronder strijkers, een fluitist,
twee klarinettisten en een fagottist.
Belangstelling? Mail naar:
jeanweezeman@hotmail.com
of bel: 646 30 77.

Het IJburgkoor oefent iedere woensdagavond in de Lumièrestraat 63 op IJburg. Het
koor bestaat uit ongeveer 25 mensen, waaronder 2 mannen. We zijn dus met name op
zoek naar mannen (tenoren). Het repertoire
is breed: van 16e eeuws klassiek tot 21e
eeuws gezellig en van Oost-Europees tot
Afrikaans. De repetities beginnen om 20.15
uur en duren tot 22.00 uur.
Heb je zangervaring? Kom dan eens meezingen. Je kan per e-mail doorgeven dat je
geïnteresseerd bent:
IJburgkoor@gmail.com

Thema is dit jaar Verandering. De culturele sector is volop in verandering. Als cultureel festival wil de Rode Loper aandacht
besteden aan de consequenties van de
ingrijpende bezuinigingen. De waarde van
kunst en cultuur is in het geding. Toch zetten de bezuinigingen ook aan tot creatieve
oplossingen en samenwerkingsverbanden,
bijvoorbeeld met de Open Atelierroute en
de Food Night.
De Rode Loper kiest elk jaar een ‘festivalhart’ in de wijk. Dit jaar strijken ze neer
op het Javaplein.
Voor meer informatie kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de website:
www.rodeloper.org.
Vanaf begin september is het volledige
programma van het festival op de website
te vinden.

Herman
de eetbare
kettingbrief
Ik had er nog nooit van gehoord,
maar ik liep er tegenaan bij
kennissen. Herman.
Ik kreeg hem mee naar huis.
Een bakje schuimig beige spul
en een brief met instructies.
Het blijkt een tiendagenplan te
zijn.
Herman hoeft niet in de ijskast
en behoeft ook geen deksel. Een
doek erover volstaat.
Let op: Herman houdt van houten en
plastic lepels, niet van metaal.
tekst: Neeltje Wiedemeijer
Dag 1

Doe Herman in een ruime schaal.
Dag 2 en 3

Roer Herman 2 à 3 maal door.
Dag 4

Herman heeft honger.
Geef hem 2 dl melk, 200 gr bloem en
250 gr suiker. Roer goed door.
Dag 5, 6. 7 en 8

Roer Herman 2 à 3 maal per dag.
Dag 9

Herman heeft alweer honger.
Geef hem 2 dl melk, 200 gr bloem en
250 gr suiker.
Verdeel Herman nu in 5 gelijk porties. Geef
4 Hermannetjes weg met een kopie van de
brief met gebruiksaanwijzing.

Dag 10

Herman heeft nu reuze honger.
Geef hem 3 eieren, 150 gr bloem,
100 gr suiker, 1 eetlepel bakpoeder, 1 dl
olie een snufje zout, 2 theelepels kaneel, 2
appels (geraspt of in blokjes) en
100 gr geraspte chocola.
Met de laatste drie ingrediënten kun je variëren, bijvoorbeeld met rozijnen, abrikozen
en noten. Naar eigen smaak.
Meng alles goed door elkaar met een houten
of plastic lepel. Giet Herman in een cake- of
springvorm. Na een uur in de oven op 170
graden is Herman klaar.
Wilt u Herman in huis halen? Neeltje stelt
aan de eerste vijf gegadigden een kloon van
hem ter beschikking. Stuur daarvoor een
e-mail aan: info@ijopener.nl t

advertentie

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

EUR
TRAIT
ING
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Culturele agenda

Theater/Lezingen

redactie: Rudolf van Beijmerwerdt

Muziek
Bimhuis
Piet Heinkade 1
Woensdag 22 juni, 20.00 uur
Muziekschool Amsterdam Jazzavond

Een avond vol jong jazztalent met ensembles en big bands onder leiding van Peter
Guidi.
gratis
Zondag 3 juli, 20.30 uur
Ililta Band

Door The Ex ontdekte band uit Ethiopië.
Troubadours die met humor, poëzie en
onomwonden kritiek reageren op actuele
gebeurtenissen verpakt in dansbare muziek.
Na afloop dansen met dj Andy Moor &
Terrie Ex.
15 euro

Funen Concert Art Productions
Funenpark 125
Zondag 26 juni, 15.00 uur
De Gang naar de Vergankelijkheid

Liederenrecital door Michel Poels (bariton)
en Wim Beunders (klavier) met eigen liederen van Wim Beunders en Ralph Vaugham
Williams.
10 euro
Sopraan begeleid door piano, brengt gevarieerd programma met Franse, Spaanse en
Tsjechische muziek na 1850.
12 euro
Ontspanningsvereniging Kindervreugd
Kramatweg 31a
Woensdag 22 juni, 14.00 uur
Meezingmiddag

Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 576
Vrijdag 24 juni, 22.00 uur
Indian Askin

Amsterdamse band ontstaan rond zanger
Chino Ayala en een fles Coebergh met een
geheel eigen geluid.
5 euro

Jazz
gratis

Studio K
Timorplein 62
Zaterdag 18 juni, 23.00 uur
Operation/K

Zaterdag 2 juli, 20.00 uur
The Covenant

Rock ’n Roll
gratis

Surf uit Duitsland en Rockabilly uit Nederland, waarvan je kunt genieten in je Hawaii
shirt.
15 euro
Zaterdag 13 augustus, 22.00 uur
Elvis Night

Suspicious minds en Elvis Karaoke.
10 euro
advertentie

Panama
Oostelijke handelskade 4
Zaterdag 3 juli, 14.00
Zomerconcert Muziekpakhuis

Begeleid door (Big)Bands van de leerlingen
van het Muziekpakhuis wordt er dansles
gegeven in 3 dansstijlen: Ierse, Lindyhop en
Salsa. In de kleine zaal een programma met
als afsluiting the Apple Jacks.
8 euro

Zondag 24 juli, 15.00 uur
Yvette Dekker en Joris van Loon

Camping Zeeburg
Zuider IJdijk 20
Zondag 26 juni, 20.00 uur
Fernwood School

Cruise Inn
Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 2 juli, 22.00 uur
Beachparty
The Tiki Kings en El Rio Trio

tussen de trompet van Markus, de klarinet
van zijn vrouw Tara Bouman en het Metropole Orkest.
29 euro

‘Word nooit verliefd, want dan ben je verloren’ door 55+ koor Zeeburg met High
Tea. Wijze lessen bij een kopje thee, waarna
gegokt kan worden.
3 euro
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
Zaterdag 25 juni, 20.15 uur
Markus Stockhausen

De zoon van komt naar het Holland Festival
met twee wereldpremières: een hommage
aan kunstenaar Paul Klee en een symbiose

Drum & Bass en Dubstep in de ene en
Garage, UK Funky, Bass, House en alles wat
daar tussenin zit in de andere zaal. Een team
van opkomende en gevestigde resident dj’s
neemt plaats achter de draaitafels. Met een
Nederlandse primeur voor de Britse Ossie
en de Nieuw-Zeelandse Cern.
12,50 euro
Woensdag 29 juni, 22.00 uur
Jazz in /K: New York Special

Smeulende saxen, stuwende baspartijen
en gloeiende hi-hats. Deze keer met Dick
Oats, Luis Bonilla, Maarten van der Grinten, Ernst Glerum en Felix Schlarmann.
gratis

Pleintheater
Sajetplein 39
Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni, 20.15
uur
Angels

Eigenzinnige zang van veertien vrouwen.
14 euro
Studio K
Timorplein 62
Woensdag 22 juni, 20.30 uur
EK 1988: Nederland – West-Duitsland

Deze zomer uitzending op groot scherm
van het legendarische EK van ’88, toen de
broekjes nog kort en de snorren nog lang
waren. Zie de Mannschaft opnieuw onderuit gaan. Liefhebbers kunnen de finale tegen
de Sovjet-Unie herbeleven op 26 juni.
gratis

Makassarplein
2 juli, vanaf 15.00 uur
Samen Indische Buurt Festival

Optredens van onder meer Angoramuis,
Visual Sound Art, De Kids van Oost, Papa
Soulie en Bolivia Unida.
gratis

Exposities
Art Affairs
Veemkade 354
T/m 25 juni
Right and Wrong

Werk van John Hilliard.
Grafisch Werkcentrum Amsterdam
Molukkenstraat 200
Zaterdag 25 en zondag 26 juni, vanaf
11.00 uur
Grafiek Goed/Koop

Vrijburcht Theater
J.O. Vaillantlaan 143
Zondag 26 juni, 16.00 uur
Maranza

Verkooptentoonstelling met grafisch werk
uit collecties van verzamelaars en kunstenaars.

Improvisatietheater voor de hele familie.
In de voorstelling wordt een waar gebeurd
verhaal van een kind uit het publiek omgezet in een muzikaal fantasieverhaal dat ter
plekke ontstaat.
7,50 euro

Jos Art
KNSM Laan 291
T/m 26 juni
Anton Martineau en Beate Hönig

27 augustus t/m 12 september, maandag, vrijdag en zaterdag om 21.00 uur
’t Is wel een beetje veel

Tropenmuseum
Mauritskade 63
T/m 20 november 2011
Soulscape Road

Zwart-wit fotografie van de Indonesische
fotograaf Oscar Motuloh. Hij legt de leegte
vast na de Tsunami, de aardbeving in Centraal-Java en modderstromen in Oost-Java.

Schilderijen, gouaches en keramiek.
2 juli t/m 4 september
The Danish Connection

Deense kunstenaars laten recent werk zien:
Lars Ravn, Peter Skovgaard, Michael Bredtved, Jens Birkemose.

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
Vrijdag 24 juni, 20.00 uur
Cultquiz

Maxima in een strakke leren jurk. De
nieuwe tattoo van Chrissie Curry. Snoop
Dogg wel op North Sea Jazz maar niet op
Parkpop? Een hoop vragen en filmpjes zorgen voor rumoer en discussie tijdens de
Cultquiz, maar weet je ook de juiste antwoorden? Vorm een team, bestel een biertje
en ga de strijd aan met andere cultliefhebbers en quizgekken.
28 t/m 30 juni, 20.00 uur
Joint Venture 2011

Zaterdag 25 juni, 22.30 uur
Dansen in Marmer
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Werk waarin het gerommel met identiteitspapieren in Zuid-Afrika centraal staat.

Activiteiten/workshops

De band die Europa 40 jaar geleden liet kennismaken met Chileense folk en de nueva
canción treedt op met de Peruviaanse superster Eva Ayllón, koningin van de landó, de
muziek van ‘zwart’ Peru.
28 euro
Muziek uit alle windstreken, bij elkaar
gebracht door de dj’s van Rebel Up!
7,50 euro

SBK Amsterdam KNSM
KNSM Laan 307-309
18 juni t/m 3 juli
Lucas Nkgweng

Schilderijen.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
T/m 11 september
Stop de Persen!

Tropentheater
Mauritskade 63
Woensdag 22 juni, 20.30 uur
Inti Illimani Histórico & Eva Ayllón

Werken met woorden uit Mattheus 6:9 (het
Onze Vader) gemaakt door Pieter Walraven.

De Rietlanden
Rietlandpark 193
T/m 5 juli
Henri Vandermoere

Werkteater
Oostenburgergracht 75
Tot 18 juni, 20.00 uur en op 19 juni
12.00 uur
Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde

Theaterkomedie voor hetero’s die elkaar willen begrijpen.
27 euro

Place2be
Levantkade 87
26 juni t/m 3 juli
Cieli

Mout en de zware jongens brengen cabaret
met muziek van Shaffy tot Stewart en van
Lieve Hugo tot de Pussycat Dolls.
19 euro

Tekeningen van Jos Collignon, een van
de meest veelzijdige politiek tekenaars van
Nederland. Als eeuwige optimist bindt hij
met zijn tekeningen de strijd aan met het
onbenul en de kwaadwilligheid.

Seizoensafsluitend festival met focus op
inspirerende verhalen over en uit Amsterdam. Met onder andere Theo van den
Boogaard en Robert Alberdingk Thijm.
Smashing stones
Zeeburgerdijk 55 sous
Zondag 3 juli, 12.30 uur
Workshop glas-op-glas mozaïek. t
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Telefoonnummers en spreekuren
ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

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

ALGEMEEN
POLITIE BALISTRAAT
Balistraat 104
Spoedeisende zaken: tel. 112
Niet spoedeisende zaken: tel. 0900 88 44
Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000
STADSDEELKANTOOR
Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2
Postadres: Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam
Gratis informatienummer: 0800 933 28 74
Algemeen telefonnummer: 608 07 11

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

advertenties

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

MELDPUNTEN
OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

Adverteren

Vakantiepuzzel

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

Om in de vakantiestemming te komen: foto’s van
bekende en misschien wat minder bekende vakantiebestemmingen. Vul de de plaats en het land in.
De aanwijzingen helpen u, wanneer u de foto’s niet
direct herkent. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Vul de cijfers in bij ‘Oplossing’ onderaan de bladzijde.
Uw oplossing kunt u vóór 27 september a.s. sturen
naar IJopener Prijspuzzel, Zeeburgerdijk 175-1,
1095 AB Amsterdam of per e-mail naar
redactie@ijopener.nl.
Veel succes!
Ook deze puzzel is gemaakt door Erik Haan.

TARIEVEN

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

-

020 - 419 72 00

De oplossing van de prijspuzzel in de april-editie van
de IJopener
luidt: Griekse mythen
leven. 03/06/2011 16:25:05
TPF_ij-opener_dec09_puz_Morris.i1
1
De winnaar van de Nikon verrekijker is Liesbeth Vis.

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN

Op aanvraag
ADVERTENTIES AANLEVEREN

Advertenties dienen aangeleverd te
worden in PDF-formaat in CMYK-kleuren.
De redactie draagt geen verantwoor
delijkheid voor de kwaliteit van
door adverteerders aangeleverde
advertenties.

Voormalige hanze- en stapelstad

Eén van de oudste
universiteitssteden van Europa

Deze stad is beroemd om zijn Romeinse
tempel, aquaduct en beenderenkapel

Ook een voormalige hanzestad

Monument uit de steentijd

Hier kan je een pontje nemen

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

WONEN EN BUREN

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

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

Breedte 59, 123 of 187 mm
Hoogte variabel

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

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

De twee winnaars van deze
vakantiepuzzel krijgen een
portretfoto aangeboden door
The Photo Factory, op afspraak
in de studio.
Het resultaat ontvangt u op een
prachtig 50 x 50 cm canvas voor
aan de muur.

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

Indische Buurt
• Cybersoek, Timorplein 22
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek
Soerabajastraat 4

Oostelijk Havengebied:

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

Oplossing

IJburg:

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

Hier is een bekende filosoof
naar school geweest

Eén van de grootste steden
van Europa

Oost:

• Stadsdeelkantoor Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2
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Mattenbiesstraat 85
Fraaie woning
op het Grote Rieteiland
circa 150 m2
Vraagprijs: € 549.000 k.k.

Alexandrine Tinnehof 3
Fraaie woning in het leukste
hofje op IJburg
circa 125 m2
Vraagprijs: € 419.000 k.k.

Lisdoddelaan 94
Uniek appartement
met tuin
circa 150 m2
Vraagprijs: € 849.000 k.k.

Emmy Andriessestraat 8
Geweldige woning met vele
unieke aspecten
circa 190 m2
Vraagprijs: € 765.000 k.k.

R
VE
Blauwpijpstraat 13
Woonhuis met zonnig dak
terras aan gemeenschappelijke
binnentuin, circa 93 m2
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Emond Halleylaan 42
Geheel pand met tuin
op Steigereiland
circa 240 m2
Vraagprijs: € 699.000 k.k.

R
VE
Funenpark 173
Vierkamer appartement gelegen in het prachtige & autovrije
Funenpark, circa 100 m2
Vraagprijs: € 335.000 k.k.
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Wilt u uw woning
verkopen?
Wij komen graag
bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek!

T

Stuurmankade 366
Uniek woonhuis op de kop van
het Borneo-eiland
circa 137 m2
Vraagprijs: € 699.000 k.k.

KNSM- Laan 871
Penthouse aan het IJ
met dakterras
circa 110 m2
Vraagprijs: € 398.000 k.k.

IJburglaan 728
Tweekamer appartement met
een overweldigend terras
circa 118 m2
Vraagprijs: € 349.000 k.k.

Feike de Boerlaan 308
Schitterend loft appartement
met zwemsteiger voor de deur
circa 118 m2
Vraagprijs: € 399.000 k.k.

T

Zeeburgerkade 418
Prachtig uitzicht over
het water!
circa 110 m2
Vraagprijs: € 365.000 k.k.

R
VE
John Campbellstraat 8
Luxe 3-laags appartement
met ruim terras en tuin
circa 144 m2
Vraagprijs: € 415.000 k.k.
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Veemkade 1110
Zonnige woning met 6 meter
hoge ramen aan de IJ-Haven
circa 130 m2
Vraagprijs: € 545.000 k.k.

Bogortuin 43
Riante maisonnette woning
gelegen op het zuiden
circa 158 m2
Vraagprijs: € 599.000 k.k.

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

T

Talbotstraat 181
Zeer luxe afgewerkt appartement met fraaie zichtlijnen
circa 97 m2
Vraagprijs: € 249.000 k.k.

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl
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www.thorwaldbrouwer.nl

