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Vissen
Hoe je vis vangt, bewaakt  
en vervolgens bereidt tot 
waterzooi of Gefillte Fisch

Vrijwilligerswerk
Portret van drie hulporganisaties.  
Ze kunnen uw hulp goed gebruiken!

Eten in de buurt
De Stek, Mesken en Harbour Club: 
restaurants met geheel eigen allure



Tuinman Ramon geeft les. Hij ver-
telt met een brede glimlach dat het 
belangrijk is de kruidenplantjes 

goed in de grond te stoppen. In de stukken 
grond tussen pas aangelegde stenen paden 
loopt een vrouw met haar regenlaarzen te 
stampen. ‘Ik maak zogenaamde stamp-
paadjes, zodat we straks tussen het groen 
door kunnen lopen.’ Er ontstaan zo kleinere 
vakken, die niet vierkant mogen zijn. Want 
dan wordt het middelste gedeelte moeilijker 
bereikbaar. 

Energie erin en een kropje sla terug
Het postzegelparkje is na het parkje in de 
Nias- en Soembawastraat het tweede in 
de Indische Buurt, maar wel de allereerste 
buurtmoestuin. Naast kruiden, vlinder-
struiken en bloemen zullen er fruitbomen 
geplant worden. In een speciaal omheind 
gedeelte mag iedereen groente komen ver-
bouwen. Je stopt er energie in en krijgt er 
een kropje sla of een bos wortels voor terug. 
Een waterput wordt binnenkort geslagen. 

Susan Meijerink, bewoner van de Valen-
tijnkade en een van de initiatiefnemers, 
glundert van oor tot oor: ‘Het is mooi om te 
zien wat je met elkaar tot stand kunt bren-
gen. Er was hier al een vlindertuin, maar die 
werd overwoekerd. Daar ging één keer per 
jaar een maaier overheen en dat was het. 
Een aantal buren vond dat het beter kon en 
besloot een guerilla garden aan te leggen in 
een deel van de vlindertuin.’ Inmiddels was 
het Stadsdeel zwaar onder de indruk van de 
binnentuin die buurman en groenkunste-

Patat groeit niet in de supermarkt

‘Dit is lavas, ook wel maggi-
plant. Dat is heel lekker in de 
soep’, zegt Jansje tegen haar 
buurvrouw Dolien. Op die zon-
dagmorgen regent het flink. 
Toch zitten ongeveer twintig 
buurtbewoners op hun knieën 
in de aarde. Ze doen mee aan 
de plantactie in het postzegel-
park op de hoek van de Kramat-
weg en de Valentijnkade.

TEKST: ANITA VAN STEL    FOTO: FRED VERMORKEN

naar Wiek de Keijser tussen de huizen van 
de Kramatweg en de Alida Gerhardschool 
had aangelegd. Meijerink gaat verder: ‘De 
participatiemanager van het Stadsdeel 
attendeerde mij op de stichting Postzegel-
parken, die met de aanleg van parkjes een 
bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid en 
sociale samenhang in buurten. Er was al een 
afspraak tussen de Stichting en het Stads-
deel en de woningcorporaties om parkjes in 
de Indische Buurt te realiseren. Een en een is 
twee. Het is mooi dat de genoemde instan-
ties de eerste aanplant betalen.’

Er kan van alles
Meijerink is van plan in de belendende park-
rand tussen de bomen een stilteplek te bou-
wen, waar mensen naar vogeltjes kunnen 
luisteren en zullen mijmeren bij de nevel 
boven de joodse begraafplaats. ‘Ons groen 
wordt gebruiksgroen. Er kan van alles. Kin-
deren mogen ook schommels of hutten in de 
bomen maken.’ Net als Meijerink vindt ook 

Wiek de Keijser het belangrijk dat Amster-
damse kids leren dat patat niet in een zakje 
bij de supermarkt groeit. In het midden van 
het parkje is daarom een gedeelte gereser-
veerd voor educatieve doeleinden. De Alida 
Gerhardschool heeft belangstelling. 

Groen werkt verzachtend
De Keijser, die een coördinerende rol krijgt, 
is positief over de samenwerking met het 
Stadsdeel: ‘Voor hen is dit ook nieuw. De 
burger praat mee over de bestemming van 
openbare ruimte. Op deze schaal is dat nog 
niet eerder gebeurd. De politiek erkent dat 
meer betrokkenheid bij de omgeving leidt 
tot meer verantwoordelijkheid, zorg en 
betere contacten tussen bewoners. Je ziet 
het nu al tijdens deze eerste plantactie. Er 
vinden bijzondere ontmoetingen plaats.’

Groen werkt verzachtend in de stedelijke 
omgeving, leert de ervaring. De Keijser is 
daarom niet bang voor misbruik: ‘Op het 
Transvaalplein was een groep hondenbezit-
ters eerst faliekant tegen een stukje groen. 
Nu zijn ze positief en de beste bewakers die 
je je kunt indenken. Bewoners zijn trots op 
hun groen.’

Voor de middagshift van de plantactie mel-
den zich nieuwe deelnemers. Ouderen, jon-
geren, moeders met kinderen, studenten, 
allemaal mooie Indische Buurtbewoners. ‘Ik 
woon sinds 2011 op de kade, maar ik heb in 
één middag meer buren leren kennen dan in 
het afgelopen jaar’, zegt een jonge vrouw. t

www.postzegelparken.nl

Ook Petra van Paasschen deed mee aan 
de plantactie. Zij is in haar eigen bin-
nentuin, tussen de huizen van de Suma-
trastraat, het Ambonplein, Minahas-
sastraat en Palembangstraat, ook een 
moestuin begonnen. ‘Op 21 maart heb 
ik de eerste aardappel geplant. Bewoners 
hebben er een flyer over gekregen.’ Petra 
hoopt dat meer buren uit haar blok mee 
gaan doen.
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colofon
IJopener is de buurtkrant voor alle  bewoners van 
de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied 
en IJburg. De redactie bestaat uit vrijwilligers. 
IJopener is zelfstandig en kent een  redactiestatuut. 
De  meningen van de afzonderlijke  schrijvers geven 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie 
weer.
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inhoud

ADVERTENTIES

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



De redactievergadering: de start van een nieuwe uitgave van de 
IJopener. Het vorige nummer wordt geëvalueerd, ideeën en voorstellen 
voor het komende nummer worden besproken. We zoeken naar een 
evenwichtige verdeling over de drie wijken en over de onderwerpen.

De artikelen, foto’s, advertenties en mededelingen 

worden samengevoegd door de vormgever, die ook de 

eerste tekstcontrole uitvoert.
De redacte

uren beden
ken zelf 

waarover ze
 willen schr

ijven. Ze 

interviewen mensen of 
halen hun 

informatie uit andere 
bronnen. 

Het eindredactieteam 
controleert de hele 
editie voor die naar 

de drukker gaat. Ook 
tijdens deze ‘final 
check’ wordt het 

nuttige met het 
aangename verenigd.

De IJopener rolt van de persen van drukkerij Dijkman.
Tijdens het drukproces houden de drukkers continu toezicht op de kwaliteit.

De stapels IJopener worden in alle vroegte 
door firma Pantar bij de bezorgers afgeleverd.

De bezorge
rs leveren

 de IJopener a
f bij alle 

adressen 
in de 

Indische B
uurt, het O

ostelijk H
avengebied

 en op IJburg, die 

geen NEE-NEE-sticke
r op de b

rievenbus hebben.
 Ook zorgen

 

zij dat de
 distributiepunten, waar de IJopener k

an worden 

opgehaald
, van kran

ten worden voo
rzien. 

Hiermee is de levenscyclus 
van de IJopener ten einde.

de 
IJopener 

cyclus

In overleg met de auteurs maken de 
fotografen bij de verhalen passende 
foto’s. Ze maken ook afwisselend de 
cover- en de middenpaginafoto’s. Ze 
zijn vrij in hun onderwerpkeuze.

Een tevreden lezer van de IJopener.

TEKST EN FOTO’S: FRED VERMORKEN
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D e ruimte van reisbureau Globe 
staat leeg. De videotheek is al 
weer verhuurd. Dus valt het wel 

mee? Nou nee, want de nieuwe huurder is 
Estafette, de biologische eetwinkel. In juni 
gaan ze verhuizen. Dat betekent dat op het 
versplein of – om het chiquer te zeggen – de 
verspassage naast de ruimte van reisbureau 
Globe nóg een ruimte leeg komt te staan. 

Winkelcentrum Brazilië is van het Spoor-
wegpensioenfonds. Het dagelijks beheer van 
het winkelcentrum is uitbesteed aan WPM 
Winkelcentrummanagement. Wie op de 
site van WPM kijkt, vindt daar het volgende 
zinnetje: ‘De ontwikkeling van het winkel-
centrum wordt regelmatig gemonitord door 
onderzoek op het gebied van klantbeleving, 
passantenstromen en ondernemersbele-
ving.’ 

Slecht signaal
Maar eens informeren hoe het ervoor staat 
met de ondernemersbeleving van de winke-
liers van het versplein nu er binnenkort een 
tweede winkelruimte leeg komt te staan. Al 
de winkeliers die ik spreek maken zich ern-
stig zorgen over het vertrek van de Estafette. 
Hoe snel komt er weer een nieuwe huurder? 
Als het net zo gaat als met de ruimte van 
voormalig reisbureau Globe, die alweer twee 
en een half jaar leeg staat, dan zien ze het 
somber in. Even was er sprake van dat er een 
thee- en koffiewinkel van Kaldi zou komen. 
Waarom dat niet doorging, weet niemand.

Worden er wel voldoende pogingen gedaan 
om een nieuwe huurder te vinden? Deze 
postcodebuurt heeft met Zuid de draag-
krachtigste bewoners van Amsterdam. Wie 
het goed aanpakt, moet hier toch wel een 
boterham kunnen verdienen? Natuurlijk, 
het zijn economisch zware tijden. Misschien 
zouden belangstellende huurders ook even 
de tijd moeten krijgen om te kijken of ze 
het kunnen bolwerken. Omdat zo’n lege 
ruimte een slecht signaal is naar de consu-
ment, heeft de winkelvereniging voorstel-
len gedaan om zo lang er nog geen nieuwe 
huurder gevonden is de ruimte aan een 
kunstenaar of een culturele ondernemer te 
verhuren. Desnoods maak je er een wifi-hot-
spot van. In heel veel winkelcentra wordt zo 
creatief omgesprongen met leegstand.

Leegstand in Brazilië

Twee winkelruimtes in winkelcentrum Brazilië staan leeg: 
de ruimte van de videotheek en die van het reisbureau. 
Reden tot bezorgdheid: Leegstand is achteruitgang, luidt 
een oude winkelwet. 
TEKST: TINEKE KALK    FOTO: FRED VERMORKEN

Goed geïnformeerd
Het frustrerendste voor de winkeliers is het 
gevoel dat ze door WPM niet op de hoogte 
worden gehouden van de stand van zaken. 
Stel: je bent winkelier en je sluit op een 
avond je winkel. De volgende ochtend zie 
je tot je verbazing dat het plein waaraan je 
winkel ligt plotseling vol staat met houten 
stoelen en banken. Niet dat je tegen een plek 
bent waar klanten kunnen uitrusten en iets 
nuttigen. Integendeel. Maar waarom heeft 
WPM niet even overlegd? Of gevraagd om 
mee te denken?

Als ik contact opneem met WPM om te 
praten over de leegstand, krijg ik te horen 
dat ik daarvoor bij het Spoorwegpensioen-
fonds zelf moet zijn. Op de vraag wie ik dan 
moet bellen bij het Spoorwegpensioen-
fonds, weigert WPM antwoord te geven. Via 
via krijg ik een naam. Het is eind maart als 
ik Bart van Beers aan de lijn krijg. ‘Kloppen 
de geruchten dat Estafette naar de video-
theek gaat verhuizen en dat in de ruimte van 
de Rabobank de Hema komt? Officieel is de 
verhuizing van Estafette nog niet rond en er 
circuleren geruchten dat als de Rabobank 
het huurcontract niet verlengt, de Hema 
belangstelling heeft.’ ‘Ik kan daar geen uit-
spraak over doen,’ zegt Van Beers op formele 
toon. Maar even later zegt hij lachend dat 
ik goed geïnformeerd ben. Als ik eind april 
terugkom van vakantie blijkt inderdaad dat 
de Estafette naar de videotheek gaat verhui-
zen. Maar hoe zit het met de Hema?

Onderzoek
Een paar jaar geleden heeft het toenmalige 
stadsdeel Zeeburg allerlei plannen ontwik-
keld voor een uitbreiding en vernieuwing 
van Brazilië. Het stadsdeel vond het winkel-
centrum verouderd en het aanbod niet meer 
toereikend. Als er gebouwd kon worden in 
de driehoek tussen de Verbindingsdam en 
de Veemkade, zou er zomaar 1200 tot 2000 
m2 winkeloppervlak bij komen en boven-
dien het benodigde geld voor een ambiti-
euze verbouwing van het winkelcentrum 
zelf. Het stadsdeel schakelde in het kader 
hiervan onderzoeksbureau BRO in om een 
onderzoek te doen onder de gebruikers 
van Brazilië. Die bleken over het algemeen 
redelijk tevreden met hun winkelcentrum. 
Hoewel, Albert Heijn was te klein, daar was 
iedereen het over eens. Maar C1000 daaren-
tegen weer groot genoeg. 
En als ze dan toch hun wensen kenbaar 
mochten maken: speciaalzaken zouden ze 
erbij willen hebben. 
En een Hema.

Waarom gaat de Estafette verhuizen? Hedwig Mulders, manager van de Brazilië Esta-
fette: ‘We hadden veel te weinig bewegingsruimte. Boodschappen doen met een kinder-
wagen of grote tas was een uitdaging. En als de bevoorrading kwam – de containers met 
onze producten – was het een hele heisa om ze uit te laden. Als er klanten in de zaak 
waren, lukte dat al nauwelijks. Ook de ruimte voor het personeel, waar zij zich kunnen 
terugtrekken om iets te drinken of te eten, was zo piepklein dat je er amper met twee 
personen tegelijkertijd in kon verblijven. En dan stond daar ook nog eens de computer 
waaraan gewerkt moest worden. Nu hebben we 80 m2 strakjes het dubbele. Dat maakt 
het onder andere mogelijk om de versafdeling flink uit te breiden en voor de klanten is 
het veel prettiger boodschappen doen. Naast ruimtewinst zullen we in de nieuwe locatie 
ook meer zichtbaar zijn. Hoe vreemd het ook moge klinken, we merkten dat er nog steeds 
bewoners waren die verbaasd uitriepen: ‘goh, ik wist niet dat jullie hier zaten’. Dat wij 
uitbreiden geeft ook aan dat het goed gaat met onze winkel. Dit is een buurt waar men-
sen duurzaam willen inkopen, zelfs als ze minder te besteden hebben. Onze ervaring is 
dat ze in dat geval zelfs nog bewuster kiezen voor onze producten. 

Ingewikkeld taalgebruik is binnen 
Zeeburg niet alleen meer voorbehou-
den aan het Oostelijk Havengebied 

waar bijna alleen maar hoog opgeleide 
mensen wonen. Nee, de Indische Buurt 
heeft het OHG ingehaald. Karrewiel 
Community, Timorplein Community en 
ga zo maar door. Ze gebruiken woorden 
als facilitator, katalysator en civil soci-
ety. Maar het zijn gewoon clubs die door 
samenwerking de buurt beter willen 
maken. Communities, het is een virus. 
Maar het is goed dat ze er zijn!

Neem de Makassar Community. Jaren 
geleden was het Makassarplein een no 
go-area waar ik me alleen veilig voelde 
met camouflagepak en geladen mitrail-
leur. Het was er onprettig en de crimina-
liteit tierde er welig. Niet alleen door de 
bewakingscamera’s, maar vooral door 
de Community begint het weer een pret-
tig plein te worden. Er worden door hen 
allerlei activiteiten georganiseerd, van 
schilderen tot een Braziliaans spel. Ze 
hebben een eigen munteenheid bedacht, 
de Makkie, altijd handig als Nederland 
net als Griekenland uit de euro dreigt 
te stappen. Ze hebben een geweldige 
publiciteitsmachine. Wij van de IJopener 
houden intussen de deur voor ze dicht, 
anders staan ze er elke editie in. 

Alle activiteiten worden georganiseerd 
vanuit hun eigen clubhuis Rumah Kami 
en – dat is heel goed – alles en iedereen 
wordt er bij betrokken.

Zo ging ik ruim drie maanden geleden 
naar mijn favoriete pizzeria op het plein. 
‘Gesloten wegens renovatie’ stond op het 

raam. Logisch want de pizzeria staat in 
de steigers. En niet alleen de pizzeria, 
maar het hele plein. De pizzeria is trou-
wens nog niet open. 

Maar het plein zal prachtig worden. 
Ook al omdat de bewoners mogen zeg-
gen wat ze willen. Laatst op het goed 
bezochte 5 mei-festival met onder meer 
een leuk jeugdvoetbaltoerrnooi en als 
enige horeca een simpele ijscoman, 
stond ook weer zo’n inspraakstand. Er 
zullen prachtige winkels komen en het 
plein wordt opnieuw ingedeeld. Nieuwe 
prullenbakken is nog het meest realisti-
sche idee wat is genoemd. Verder heb ik 
ideeën opgetekend als een ondergrondse 
parkeergarage en een metrostation. 
Alleen vliegveld Makassarplein is bij 
mijn weten nog niet genoemd. Het stads-
deel heeft in deze tijd van bezuinigingen 
waardoor dingen als Fountainhead niet 
doorgaan een hele batterij onderzoekers 
op het project gezet. Het gaat dus beslist 
goed komen!

Het Makassarplein wordt het Leidse-
plein van Amsterdam-Oost. Daarom heb 
ik als idee ingediend dat het plein moet 
dienen als huldigingsplek voor Ajax: het 
echte Leidseplein wil ze immers niet 
meer hebben.

Bouw een podium tegen de vernieuwde 
gevels en na de huldiging hoeft niemand 
bang te zijn dat de nieuwe luxueuze 
winkels op het plein zoals bij een huldi-
ging gebruikelijk is, geplunderd zullen 
worden: de Makassar Community heeft 
tegen die tijd wel een Burgerwacht inge-
steld. 

Communities
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Komt-ie of komt-ie niet
Als ik aan de winkeliers vertel dat ik gehoord 
heb dat er misschien binnenkort een Hema 
komt, halen ze hun schouders op: ‘Die 
geruchten gaan al drie jaar’. Wel zijn ze het 
er allemaal over eens dat de komst van een 
Hemafiliaal goed zou zijn voor Brazilië. 

Op 4 mei bel ik het hoofdkantoor van de 
Hema en krijg Wouter Wouda aan de lijn. Hij 
vertelt dat de Hema al een tijdje een oogje 
op Brazilië heeft. Wouda: ‘Het wachten is 
echter op een goede plek die niet te decen-
traal ligt.’ De Rabobank ligt niet erg centraal, 
maar sinds de komst van een tapasbar en 
de nieuwe woonblokken is de locatie mis-
schien wel aantrekkelijker geworden. 

Ook als de Rabobank niet het huurcontract 
verlengt, blijft het dus afwachten of er nog 
een derde lege plek bijkomt of niet. Wel is 
zeker dat de C1000 ophoudt te bestaan. Dat 
zal in het hart van de C1000-fan ongetwij-
feld een lege plek achterlaten. Gelukkig niet 
in het winkelcentrum Brazilië: te zijner tijd 
komt er een Jumbo voor in de plaats. t

COLUMN

ADVERTENTIE

De winkeliersvereniging van winkelcentrum Brazilië is op 
zoek naar nieuwe huurders voor de lege winkelpanden.
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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

Voor individuele begeleiding bij:

•    Verlies en rouwverwerking
•    Maken van keuzes
•    Vastlopen in een relatie, het werk of het leven zelf
•    Levensfaseproblematiek
•    Homospecifieke hulpverlening



Paul, de sportvisser
‘Let op,’ zegt hengelaar Paul Hendrix, bewo-
ner van het Oostelijk Havengebied, ‘dit 
gebied hier aan de Veemkade is het walhalla 
voor vissers. Schrijf maar niet in de krant 
hoeveel die karper woog die ik verderop bij 
het haventje aan de Verbindingsdam heb 
gevangen.’ Of het mij niet opgevallen is dat 
op zondagochtenden in een bepaalde peri-
ode van het jaar ze hier mannetje aan man-
netje zitten te hengelen? Soms vangen ze 
wel honderd brasems op een ochtend. Het 
gaat ze om de spanning, of hij bijt of niet en 
om de competitie: wie het meest vangt. De 
vissen zetten ze weer terug in het water.

Paul: ‘Dat het water in dit gebied zo visrijk 
is, heeft te maken met het feit dat het hier 
behoorlijk stroomt. Bij de Verbindingsdam is 
de stroming extra groot omdat daar een ver-
nauwing is. Ook bij de kop van het KNSM-
eiland heb je veel stroming, onder andere 
door de zuigende werking van de grote sche-

pen die door het Amsterdam-Rijnkanaal 
varen. Behalve stroming is de aanwezigheid 
van voedsel belangrijk voor vissen. Aan de 
palen van de steiger bij de Verbindingsdam 
hechten zich allerlei beestjes. De kop van 
het Borneo-eiland is juist weer aantrek-
kelijk doordat het water daar op sommige 
plekken ondiep is en snel opwarmt in het 
voorjaar. In de Indische Buurt heb je natuur-
lijk het Nieuwe Diep, een heel gaaf stukje 
viswater, dat in open verbinding staat met 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook in IJburg is 
goed viswater. Alleen kom je er op sommige 
plekken moeilijk bij. 

‘Wat hier gevangen wordt? Snoekbaars, 
karper, brasem en voorn. Maar ook harder, 
een zeevis. Acht maanden zie je ze niet, 
maar als het de tijd wordt om nakomelingen 
te produceren, trekken ze van de sluizen van 
IJmuiden helemaal naar de Verbindings-
dam. Alleen zijn ze moeilijk te vangen en – 
wat een eigenaardigheid is voor een zeevis 
– je vangt ze met brood. 

‘Op de foto sta ik met een karpertje dat ik 
heb gevangen bij het haventje van de Ver-
bindingsdam. Omdat het steeds slechter 
ging met de karperstand is er nu het spie-
gelkarperproject dat ervoor zorgt dat deze 
vis niet uitsterft. Nadat de foto gemaakt was, 
heb ik deze jongen weer de vrijheid gegeven 
om door te groeien.’

Juul, de visgids
Juul Steyn is sinds vier jaar visgids. Tegen 
betaling neemt hij mensen mee om te vis-
sen op het IJ. Juul: ‘Voor de hengelsport is 
het IJ een verborgen juweeltje. Weinig men-
sen weten dat het IJ een van de belangrijk-
ste snoekbaarswateren van Nederland is. 
Wij varen zo vroeg mogelijk uit, bij de komst 
van de dageraad. Twee, drie of vier mensen 
neem ik mee. Het hoeven geen ervaren hen-
gelaars te zijn, ook beginners zijn welkom. 
Hengelapparatuur hoeven ze niet mee te 

Zouden die arme mannen - want het zijn altijd mannen die aan het vissen zijn – wel iets 
vangen, vraag ik mij vaak af als ik de hengelaars in het Oostelijk  Havengebied zie. Echt 
viswater vind je toch in de Biesbosch of in Noorwegen?

TEKST: TINEKE KALK

Onderschat de vis nooit
Juul Steyn, visgids bij Fishing Amsterdam (foto: Carl Greve) Foto boven: Jachtopzichter Alex van der Velden met een aantal in beslaggenomen aalkistjes (foto: Alex van der Velden). 

Bovenste en middelste foto’s links: klanten van Fishing Amsterdam met hun (bijna) gevangen snoekbaarzen (foto’s: Juul 
Steyn). Onderste foto: Paul Hendrix met het karpertje dat hij bij de Verbindingsdam ving (foto: Joris Weitjens).

nemen, die krijgen ze van mij. Aan boord is 
drinken en eten. 

‘Eigenlijk kun je al twee seconden na het 
wegvaren je hengel uitgooien. Het IJ is een 
water waar veel gebeurt, door de reuring 
van de pontjes en de rest van de scheepvaart 
waardoor het water sneller stroomt. Aan 
de andere kant is het in die drukte oppas-
sen. Daarom vaar ik meestal een stuk rich-
ting IJmuiden waar het rustiger is. ‘De helft 
van de tijd is mijn bootje gevuld met toe-
risten. Vooral Amerikanen en Australiërs. Je 
zou denken dat ze er hier niets aan vinden 
omdat zij thuis in ongerepte gebieden kun-
nen vissen. Maar het gekke is dat ze het hier 
juist geweldig vinden. Die tegenstelling tus-
sen het stedelijk leven boven het water en 
de wereld onder het wateroppervlak. Vissen 
delen namelijk onze weerstand tegen de ver-
stedelijking niet, die zwemmen rustig door.

‘Wij vissen voornamelijk op snoekbaars, 
baars en snoek. Maar soms heb je bot, zeefo-
rel of gul – dat is een kleine kabeljauw – aan 
je haakje spartelen en heel sporadisch een 
meerval. Vorig jaar had ik er een aan de lijn, 
maar die heb ik verspeeld. Hij was tegen de 
twee meter en veel te sterk voor mijn dunne 
lijn. De vissen die wij vangen zetten we met-
een weer terug, tenzij de vis verkeerd haakt. 
Dan geef ik ze een aai over de bol en gaan 
ze in de pan. Op een visdag probeer ik twee 
dingen te benadrukken. Ten eerste: onder-
schat de vis nooit. De snoekbaars is bijvoor-
beeld een heel schuwe maar ook heel sluwe 
vis. Als hij het niet vertrouwt, bijt hij niet. 
De kunst is om zo met je aas te manoeu-

vreren dat de snoekbaars denkt dat het een 
stervende vis is. Ten tweede: het beste aas is 
zelfvertrouwen. Als je je blijft concentreren, 
komt het wel goed. Hoewel het merendeel 
van mijn klanten man is, heb ik gemerkt dat 
vrouwen het subtiele spel met het aas prima 
beheersen.’
juulsteyn@fishingamsterdam.com

Alex, de jachtopzichter
Betaald wordt hij door de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging die tussen de 15 en 
16 duizend leden telt. Als jachtopzichter en 
buitengewoon opsporings ambtenaar heeft 
hij de bevoegdheid om vissers die de wet 
overtreden aan te houden en proces ver-
baal op te maken. Visstropers zijn er helaas 
te veel. Snoekbaarzen brengen acht tot tien 
euro op de zwarte markt op. Door overbe-
vissing zijn al diverse jaarklassen van snoek-
baars verdwenen. Alleen de heel grote of 
kleinere snoekbaarzen zijn overgebleven. 
Officieel mag een hengelaar die een vispas 
van de AHV heeft per keer twee gevangen 
snoekbaarzen meenemen, die – dat is een 
andere regel – niet kleiner mogen zijn dan 
vijftig centimeter. Maar ook de brasem en 
voorn worden gegeten. Deze vissen zijn 
populair bij vissers uit de oostbloklanden. In 
Rusland worden ze gerookt veel gegeten.

Het water in en rond IJburg behoort tegen-
woordig toe aan de gemeente Amsterdam 
en deze heeft de IJburgwateren verpacht aan 
de AHV. Helaas houdt niet iedere sport- of 

beroepsvisser zich aan de wet. Alex: ‘Vorige 
week nog werd ik gebeld door een oplet-
tende hengelaar van onze vereniging die in 
IJburg zat te vissen. Hij had gezien dat drie 
beroepsvissers – je herkent ze vaak aan hun 
gele, waterdichte broeken – aalkistjes had-
den uitgezet, maar liefst 280 stuks. Omdat 
de aalkistjes een merkteken hadden, kon ik 
de verdachten opsporen. 

‘Behalve dat ik op visstropers let, heb ik ook 
nog andere taken, zoals de vervuiling van 
het water in de gaten houden.’ 

De vereniging promoot uiteraard ook de 
hengelsport en in het kader daarvan wordt 
hengelles op scholen gegeven. Maar ook 
als er een groepje kinderen les wil krijgen, 
kunnen ze de vereniging bellen. Niemand is 
trouwens ooit te oud om te leren vissen. Dus 
niet alleen kinderen maar ook volwassenen 
zijn welkom. 
Vislessen of vispas: ahv@ahv.nl of 626 49 88
Meldingen visstroperij: jachtopzichter@live.nl
of 06-55 85 49 13 
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We moeten ver teruggaan in de tijd om de oorsprong 
van het IJ te achterhalen, naar de periode dat de aarde 
opwarmde, zo’n tienduizend jaar geleden. Na een lange 

ijstijd begon de enorme hoeveelheid ijs die zich had gevormd rond 
de polen, te smelten. Daardoor steeg de zeespiegel. Dat ging door 
tot er een nieuw evenwicht was ontstaan, ongeveer op het niveau 
dat we nu kennen. De kust van het lage land rond de monding van 
de Rijn en de Maas had echter nog niet de vorm die we nu kennen. 
Er vormde zich een strook duinen van opgestoven zand, maar de zee 
drong op sommige plekken nog diep het land in. Zo ook op de plek 
waar wij nu wonen. 

Hier moeten we dan ook de oorsprong van het IJ zoeken, het Oer-
IJ: een inham in de Noordzeekust die nog niet door de duinenrij was 
afgesloten. Achter de duinen vormden zich veenmoerassen met 
daarin riviertjes om het regenwater af te voeren naar zee, bijvoor-
beeld naar het Oer-IJ. De Rijn en de Maas voerden veel zand en slib 
met zich mee dat zich afzette voor de kust, waardoor de zee steeds 
ondieper werd. 

Door het dichtslibben van de zeegaten werd het voor de rivieren 
steeds moeilijker hun water af te voeren. In een zeer natte periode, 
ongeveer drieduizend jaar geleden, steeg het rivierwater zo ver dat 
de veengebieden achter de duinen overstroomden en de Rijn een 
nieuwe aftakking vormde vanaf zijn noordelijkste arm, de Oude 
Rijn, op de plek waar nu Utrecht ligt. 

Via een bestaand veenriviertje stroomde daarna een aanzienlijke 
hoeveelhedeid Rijnwater via het Oer-IJ westwaarts naar zee. Die 
nieuwe arm kennen we nu als de Vecht. We kunnen dus stellen dat 
de Vecht en het IJ in die periode een deel waren van de Rijndelta; er 
stroomde Rijnwater via het IJ naar zee. Bij dit alles moeten we goed 
beseffen dat het gebied waar later de Zuiderzee zou ontstaan nog 
een aaneengesloten veenmoeras was.

Dat veranderde in de loop der jaren. De bodem begon te dalen. In 
hoeverre de mens hierin een rol heeft gespeeld is niet zeker, maar 
het is denkbaar dat de vroege bewoners van de veenmoerassen 
achter de duinen begonnen met het draineren van hun grond om 
hem geschikt te maken voor akkerbouw. Dat zou de oorzaak kun-
nen zijn geweest van het inklinken van het veen. Het gevolg was in 

Amsterdam aan de Rijn

Het IJ en het IJsselmeer zijn voor de bewoners van 
Zeeburg zo vanzelfsprekend, dat ze zich zelden af zul-
len vragen hoe het komt dat ze al dat water voor de 
deur hebben. Een kijkje in de geschiedenis kan geen 
kwaad.

TEKST EN ILLUSTRATIE: GUUS DE MOL

ieder geval dat zich in het moerassige gebied steeds grotere plassen 
begonnen te vormen, die ten slotte samen een groot meer vormden, 
het Almere. 

Dit is de toestand die de Romeinen aantroffen toen ze de lage 
landen bij de Rijn bezetten. De bodemdaling zette door en in de 
twaalfde eeuw spoelden tijdens een zware storm de laatste veenrug-
gen weg die aan de noordkant het Almere van de Noordzee scheid-
den. Zo ontstond de Zuiderzee. 

Hierdoor werd het IJ een zeearm van de Zuiderzee en waterde de 
Vecht voortaan in die zee af. Door de stagnerende afvoer van Rijnwa-
ter door het Oer-IJ verzandde de monding ervan. Gevoed door veen-
rivieren als het Spaarne, de Zaan en de Amstel draaide de stroom-
richting van het IJ om, oostwaarts. 

Zo zag het eruit toen de eerste bewoners zich vestigden rond de 
monding van de Amstel, in de loop van de twaalfde eeuw. Voor hun 
scheepvaart waren ze aangewezen op de Zuiderzee als toegang tot 
de Noordzee, en op de Vecht als toegang tot de Rijn. De route naar 
het westen was afgesloten door de duinen.

Deze situatie bleef eeuwenlang onveranderd. Wat wel veranderde 

was dat door de voortgaande zand- en slibafzettingen zowel het IJ 
als de Zuiderzee steeds ondieper werden. Als gevolg hiervan werd 
het steeds moeilijker de haven van Amsterdam te bereiken. Het feit 
dat er steeds grotere schepen kwamen, hielp daar ook niet aan mee. 
Door het graven van het Noordzeekanaal werd in 1875 de recht-
streekse verbinding met de Noordzee hersteld. Er was toen echter 
geen sprake meer van de afvoer van Rijnwater. Door de bouw van 
sluizen was de waterhuishouding totaal veranderd. t

Achter de duinen vormden zich 
veenmoerassen met daarin riviertjes 
om het regenwater af te voeren naar 

zee, bijvoorbeeld naar het Oer-IJ

Een jongetje van een jaar of vier stapt 
met zijn blauwe laarsjes in de sloot 
en klimt er aan de overkant weer uit, 

een gelukzalige uitdrukking op zijn gezicht. 
Zeven jongens timmeren aan een hut. 
Iemand hangt slingers op voor een feestje. 
Een kleuter spettert in zijn onderbroek met 
water en modder. Onder de bomen hangen 
een paar kinderen loom in een hangmat. Er 
is een vuur om broodjes te bakken. En ein-
deloos wordt er met plastic bekertjes gevist 
naar kikkervisjes.

Nog steeds hangen er nergens bordjes met 
regels en loopt er geen personeel rond om 
te controleren of de spijkers wel op de juiste 
manier in de juiste planken worden gesla-
gen. Iedereen doet z’n ding, en nergens zie 
ik kinderen met hamers zwaaien, elkaar met 
planken slaan, hutten van anderen kapot 
maken en meer van het gedrag dat zo vaak 
verwacht wordt van de opgroeiende jeugd 
als zij niet in toom wordt gehouden door 
regels. Dit is precies waarom Jeugdland zo’n 
geweldige plek is en zo belangrijk voor de 
jeugd in Oost. 

Goede plekken op maat
Dan de veranderingen. Bij aankomst valt 
meteen de grote moestuin op. Nu nog wat 
kaal straalt hij toch een toekomst aan moge-
lijkheden uit. Het is een tuin waar je een 
beetje doorheen kunt dwalen, met een grote 
groenzone en bomen, en dan ronde perkjes 

Het land waar elk kind koning is
waar straks de groenten zullen staan. Naast 
en tegenover de moestuin de dieren, die veel 
meer plek hebben gekregen.

Op het grasveld voor de kantine is een 
heuse speeltuin gekomen met een mand-
schommel, een klimrek en boomstammen 
om op te klimmen. Achter de kantine een 
nieuwe aflopende watertafel, waar kleine 
kinderen overzichtelijk kunnen knoeien met 
water en zand. Door de hoogte is de tafel 
ook geschikt voor kinderen in een rolstoel. 
Die kunnen sowieso veel beter uit de wielen 
na de verbouwing, door de uitgekiende aan-
leg van begaanbare paadjes.

Achter de watertafel is een rommelige 
waterzone met ruimte om te pompen, dam-
men te maken, te kliederen. Daar achter 
weer een paadje, en heuvels om te klimmen, 
tunnels om doorheen te kruipen. 

Aan het Nieuwe Diep is een grote vuur-
plaats in aanleg, echt een serieus grote vuur-
plaats met boomstammen er omheen om op 
te zitten. Een prachtplek voor alle koningen 
en koninginnen om rond hun vreugdevuur 
een broodje te bakken en belangrijke zaken 
te bespreken.

Rust
Het gebied is vooral landschappelijk gewor-
den, vormgegeven op een prettige, onopval-
lende manier. Alsof het altijd al zo was. Er 
zijn zones voor kinderen in verschillende 
leeftijden, waardoor ieder op zijn eigen 

manier kan spelen zonder omver te worden 
gelopen of in de weg te lopen. Paadjes zijn 
afgezet met wilgentenenwandjes, er liggen 
grote stenen her en der. Je kunt in de zon zit-
ten of juist in de schaduw, in of uit het zicht. 
Het heeft een soort rust die de enorme hoe-
veelheid mensen makkelijk een plek geeft. 

Er is geen café, en iedereen is vrij eigen eten 
en drinken mee te brengen. Wel is er nog 
altijd gratis limo en kun je voor vijftig cent 
een kopje thee of koffie trekken. Ook een 
ijsje en frisdrank zijn voor weinig te koop.

Zelf doen!
Nieuw is Maakland, een workshoppro-
gramma voor kinderen tot 14 jaar. Op zon-
dag zijn er inloopworkshops op drie plekken 
in het land: de moestuin, de techniekloods 
en het huttenterrein. Kinderen kunnen een 
eigen skelter bouwen of een natuurlijk zalfje 
maken, groente kweken in een blik dat mee 
naar huis kan, koken of meubels maken.

In de zomer komen daar nog andere acti-
viteiten bij, zoals een speurtocht voor de 
allerkleinsten, een verhalenverteller, brood-
jes bakken en nog veel meer. Half juni is het 
zomerprogramma bekend. Je kunt het vin-
den op de website. Zomer in de stad wordt 
een feest in dit nieuwe oude land! t

www.maakland.nl, www.oost.amsterdam.nl/
vrije_tijd_en_sport/jeugdland

kortdurende oplossings gerichte 
begeleiding en ondersteuning voor 
kinderen, jongeren en ouders

www.grootvoorjongemensen.nl
josé groot, stuurmankade 304
1019  wd amsterdam, 
06 24683865   

therapie & coaching
voor jonge mensen

Het vernieuwde Jeugdland biedt vrijheid.

Jeugdland is vernieuwd en toch hetzelfde gebleven. Op deze halfzonnige 
zondag is het er superdruk. Er zijn een paar feestjes, een grote familie, 
en vooral heel veel kinderen, in alle maten en uit vele culturen.

TEKST EN FOTO: NATANJA DEN BOEFT
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BIJ ONS IN DE CP
06 23 91 14 88 
annette@juwelig.nl 
www.juwelig.nl
Openingstijden: 
di/do/vr 10.00 - 17.30 
za 10.30 - 17.30 uur 
of op afspraak

kinderkleding e.d. voor kids van 0 t/m 10 jaar 
met o.a. de merken Tuc Tuc - Wu & Wu - Menorkina’s 
ook agent voor Tuc Tuc
020 - 223 50 70    www.STAdesign.nl
Open: di t/m vrij 10-19 uur, za 12-19 uur

Elke zaterdag staan er verschillende wijnen open 
om te proeven.

020 - 773 28 77    www.enoteca-sprezzatura.nl
Open: di t/m za 10.30-19 uur

Zin in een heerlijke koffie, relaxed ontbijtje 
of een lekkere lunch? 

Dit kan bij HELENA PRIMAKOFF op nr 171!
06 - 48 95 96 94    www.helenaprimakoff.nl

Open: ma t/m vr 8.30-16.30 uur, za 10-16.30 uur 

Praktijk voor Acupunctuur, 
Mesologie, Ayurveda en Scanar

020 - 420 54 41    
info@maac.nl    www.maac.nl

Speciale aanbieding: 
zaden van Laura Ashley tot 1 december 2012 
voor de helft van de prijs: van € 2,50 voor  € 1,25
06 - 42 50 11 81    www.dubbelgroen.com
Open: wo t/m za 10-18 uur

DOCTOR FEELGOOD:  BEST MASSAGES IN TOWN!
BRING THIS AD & GET 15 MINUTES EXTRA  
MASSAGE TIME.
020 - 330 70 93    
cp@doctorfeelgood.nl    www.doctorfeelgood.nl

Bij ons kunt u terecht voor uw (keuken)messen en voor het  
slijpen van scharen, (tuin)gereedschap en  kartelmessen.  

Al vanaf € 1,50, afhankelijk van de grootte.
020 - 625 99 02    messenslijperij@hotmail.com

Open: ma t/m za 10-18 uur

Een winkel vol met schitterende sjaals, buikdanskostuums,
rokken, (harem)broeken, (hand)schoenen, losse kralen, 

 pailletten en munten, sieraden en nog veel meer.
www.buikdanswinkel.nl         

Open: vrij 14-17.30 uur, za 12-17.30 uur

Wij hebben cadeaus voor iedereen: sieraden, tassen in veel 
kleuren met losse binnentas, heerlijke ambachtelijke zeep 
(bv Tedere Kus en Beach Boy!), mooie kraamcadeaus, ook 

voor premature baby’s, of gewoon iets leuks voor jezelf!

www.njag.nl    ma t/m za 10-18 uur

Speciaalzaak in Olijfolie en andere lekkernijen
Aanbieding: bij aankoop van een fles olijfolie (0,75 ltr), een 

flesje wijn-, appelcider- of frambozenazijn gratis.
020 - 622 38 32

www.olieenzo.com    Open: di t/m vr 10-18 uur, za 10-17.30 uur

ADVERTENTIE

De vernieuwde Czaar Peterstraat, kom het ontdekken!

WIL WERKHOVEN MESSENSLIJPERIJ

BUIKDANSWINKEL JEANINES SOUK

De oorsprong van Koffie in de Czaar Peterstraat! 
Rauwe en gebrande koffiebonen uit Ethiopië. Uitsluitend 
Single origine. Vers gemalen koffie en geurige thee.
020 - 622 31 35    
info@kaffakoffie.com    www.kaffakoffie.com

If you don’t look good
We don’t look good

020 - 620 60 70    
haar@de-czaar.nl    www.de-czaar.nl    www.facebook.com/de.czaar

Gespecialiseerd in boekhoudkundige en administratieve 
diensten voor ondernemingen en particulieren.

020 - 428 16 78    www.IBEA.nl

KAFFA

DE CZAAR KAPPERS

BOEKHOUD- EN ADMINISTRATIEKANTOOR LBEA BV 

MAAC

OLIE & ZO

Olie & Zo

No. 114

No. 118 No.171 No.130 No. 107

No. 134D

No. 95 No. 91 No.x 137 No. 107

No. 108 No. 94A No. 120 No. 128

STA

SPREZZATURA HELENA PRIMAKOFF

TUINONTWERP DUBBELGROEN

DOCTOR FEELGOOD NJAG, NOT JUST A GIFT



Remco Daalder
Natuurlijk Amsterdam
‘Amsterdam is de perfecte bestemming voor 
natuurwandelaars’, zo begint stadsecoloog 
Remco Daalder zijn inleiding. Stadsdieren 
zijn tam en de kans dat je verscheurd wordt 
door een wild dier is afwezig. Inderdaad kom 
je op je wandel- en fietstochten in natuur-
gebieden in Amsterdam geen enkele wilde 
beer tegen. Maar – als ik toch een kleine 
waarschuwing mag geven – ik zou het gevaar 
van een van de gevaarlijkste diersoorten op 
aarde, namelijk de puber gezeten op een 
scooter, niet onderschatten. 

Als ander voordeel noemt Daalder dat de 
natuur in Amsterdam binnen handbereik is. 
Ik geef hem helemaal gelijk. In deze tijden 
van economische crisis bespaart je dat dure 
benzine of kerosine. En voor de politiek cor-
recte natuurliefhebber: een schuldgevoel.

Bovendien is onze lokale Amsterdamse 
natuur gevarieerder dan menigeen weet: 
dertig soorten zoogdieren, zeventig soor-
ten vissen en honderdvijftig soorten vogels 
kan je in Amsterdam tegenkomen. Af en toe 
vinden lokale biologen zelfs sporen van een 
steen- of boommarter in onze stadsjungle. 

Van de tien wandelingen in Amsterdam die 
Daalder beschrijft, ligt er een in IJburg: Slan-
genland vol blauwborsten. Niet voor ieder-
een een uitnodigende titel. Volgens Daalder 
zwerven er in IJburg honderden ringslangen 
rond. 

Lokaal is in. Als het even kan, koop je in de supermarkt of bij Landmarkt groenten, 
fruit en vlees van lokale boeren. Gaan we straks ook niet meer ver weg naar de 
Veluwe of nog veel verder weg naar de bergen in Zwitserland, de bossen in Zweden 
of het oerwoud in Indonesië? Blijven we thuis? Voor de lokale natuur.

De wandeling begint in Noord en eindigt 
in de Diemervijfhoek, waar ook uitheemse 
vogelsoorten broeden. Zoals de buidelmees, 
die eigenlijk in de Donaudelta thuishoort. 
En in de lente schijnt het te stikken van de 
broedende blauwborstjes en libellen. 

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 2012
ISBN 978-9-05-937307-5
144 pagina’s
Prijs: € 17,50

50 x naar buiten
IJburg scoort hoog als het om lokale 
natuurbestemmingen gaat. In 2010 werd 
dit boekje over de natuur rondom IJburg 
uitgegeven.

Op dit moment is het in de aanbieding bij 
de Vereniging Natuurmonumenten voor 
slechts 3,95. Het staat vol mooie foto’s, tips, 
wetenswaardigheden en handige internet-
adressen. Het formaat is handzaam. Voor in 
je jaszak. 

En de prijs: net iets meer dan een koffie 
verkeerd. Hoewel… die koffiebonen, van 
welke lokale koffieboer komen die eigenlijk?

Uitgeverij MOMEDIA, Breda, 2010
ISBN 978-9-05-767403-7
78 pagina’s 
Prijs: € 3,95 (bij aanbiedingen  
www.natuurmonumenten. nl) 

Lokale natuur
TEKST: TINEKE KALK

BOEKEN

Nescio: Natuurdagboek
De schrijver Nescio was geen ecoloog, zoals 
Remco Daalder. Hoe groot zijn feitelijke ken-
nis van de natuur is, vraag je je soms af als 
hij het heeft over ‘bruinige bomen met jong 
blad’. Behalve lokaal, wandelde hij ook veel 
interlokaal: hij treinde door heel Nederland. 
Het Natuurdagboek beslaat de jaren 1946-
1955. In januari 1947 was IJburg nog Zuider-
zee en ligt zijn ‘zeetje’ er ‘bevroren, groenig 
wit’ bij. In die tijd lagen nog niet overal ‘lave-
looze betonweg[en]’ maar Nescio somberde 
in een stukje al wel: ‘We komen in een bij-
enkorf te leven zonder uitzicht en zonder 
uitvliegen.’ 

Uitgeverij Nijgh&Ditmar en G.A.Van Oorschot, 
Amsterdam, 1996
ISBN 903-8-85514-1 
520 pagina’s
Prijs: € 15

In de voetsporen van Nescio
Aardige jongens zijn het ongetwijfeld van 
Milieucentrum Amsterdam. En meisjes. Ze 
vinden het allemaal wel meevallen. Er is 
best nog veel natuur over. Toch?! Daarom 
maakten ze een klein wandelboekje over de 
natuur- en cultuurgeschiedenis van het Fle-
vopark, Diemerpark en Diemer Vijfhoek. 

In de voetsporen van Nescio: Twee wande-
lingen door Flevopark, Diemerpark en Die-
mer Vijfhoek

Uitgeverij Milieucentrum Amsterdam, 2007
ISBN 978-9-08-118751-0
38 pagina’s
Prijs: € 5,95

Kees Lakerveld, voorzitter van de ver-
eniging Hou Diemerpark Groen, ver-
telt over het ontstaan van het Die-

merpark, maar vooral over de huidige situa-
tie naar aanleiding van het plan om een par-
keerplaats bij de sportvelden aan te leggen. 
Dit heeft tot veel verontwaardiging geleid 
bij veel bewoners van IJburg en gebruikers 
van het Diemerpark. Nee, tegen de sport-
velden heeft de vereniging geen bezwaar. 
Deze waren immers al sinds 1998 gepland; 
het is de aanleg van een parkeerplaats die 
tot ongerustheid geleid heeft en uiteindelijk 
tot de oprichting van de vereniging. ‘Want’, 
zegt hij, ‘als vereniging ben je een volwaar-
dige gesprekspartner voor het stadsdeel en 
als zodanig hebben wij heel wat gesprekken 
gehad met politici. Sindsdien hebben wij bij 
veel commissievergaderingen gezeten en 
daar ook ingesproken, we hebben talloze 
nota’s doorgelezen en zelf een nota geschre-
ven waarin wij onze visie uitgelegd hebben. 
Parkeren in de Oeverzeggestraat is geen 
optie, daarom hebben wij gekeken naar 
andere oplossingen waarbij het Diemerpark 
autoverkeer bespaard blijft. De oplossing 
van een parkeerplaats op een andere plek 
en dan specifiek bij de Nesciobrug wordt 
momenteel nog onderzocht.

‘Wij hebben inmiddels bereikt dat er een 
klankbordgroep opgericht is waarin gespro-
ken wordt over de ontwikkeling van het Die-
merpark en waarin bewoners hun visie in 
kunnen brengen. Voor ons is de oplossing 
heel eenvoudig: het winkelcentrum beschikt 
over een grote parkeergarage. Wij hebben de 
bezettingsgraad van de garage onder de loep 
genomen en er is gebleken dat er voortdu-
rend zo’n 80 tot 100 plaatsen onbezet zijn. 
Laten dat nu precies evenveel plaatsen zijn 
als er gepland zijn in het park. Wat ligt dan 
meer voor de hand dan bezoekers van de 
sportvelden naar de parkeergarage te lei-
den? Vervolgens kunnen zij met een goede 
bewegwijzering gemakkelijk de sportvelden 
bereiken. Wij moeten immers niet verge-
ten dat deze bezoekers vooral gastspelers 
en toeschouwers zijn die de weg in IJburg 
niet kennen. Bewoners van IJburg kunnen 
beter met de fiets komen dan met de auto, 
zo heeft ook het stadsdeel laten weten. Dat 

Bij het bestemmingsplan voor het Diemerpark werd in 1998 bepaald dat er zes sportvel-
den aangelegd zouden worden. Maar toen in 2010 de eerste drie sportvelden daadwer-
kelijk verschenen, bleek al gauw dat veel bezoekers hun auto’s in de Oeverzeggestraat 
neerzetten, waar dat feitelijk niet mag. Afgelopen jaar werd besloten tot de aanleg van 
de overige drie sportvelden. Tevens wilde men de parkeerproblematiek aanpakken door 
een parkeerplaats voor 80 tot 100 auto’s bij de sportvelden op te nemen. Dit leidde tot 
grote ongerustheid bij een aantal bewoners die eind vorig jaar een vereniging oprichtten: 
Hou Diemerpark Groen. 

TEKST EN FOTO: ERIK HAAN

Diemerpark(eerplaats)

betekent dus dat wij, 
bewoners en gebrui-
kers, een deel van 
ons park op moeten 
offeren voor men-
sen die één of twee 
keer per jaar komen! Wij denken dat gebruik 
van de bestaande parkeergarage een prima 
alternatief is. Het bezwaar van de afstand 
tot de sportvelden is wel geopperd, maar 
die afstand is slechts 900 meter en dat is 
in tien tot twaalf minuten te lopen. Alvast 
een goede warming-up voor de sportieve 
inspanningen op het veld, lijkt ons.

‘Wij vinden het een grote overwinning voor 
onze vereniging dat in mei besloten is tot een 

acht weken durende 
proef met de parkeer-
garage; een goede 
bewegwijzering is 
een van de praktische 
problemen waar wij 

ons voor geplaatst zien, maar als de proef 
geslaagd is, gaan de plannen voor de par-
keerplaats van tafel en hebben wij ons doel 
bereikt. We zijn nu dan ook druk aan het 
nadenken over de opzet van de proef, want 
wij willen niets liever dan dat deze slaagt en 
wij van een ongeschonden Diemerpark kun-
nen blijven genieten.’ t

diemerparkgroen.wordpress.com 
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BOEKHANDEL

van Pampus

boeken, tijdschriften, ov-chipkaart-oplader en... koffie

open dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur
KNSM-laan 303     telefoon 419 30 23     www.boekhandelvanpampus.nl    
boeken laten thuisbezorgen? info@boekhandelvanpampus.nl

Het bestuur van Hou Diemerpark Groen. V.l.n.r. Dorothee Blaisse, Kees Lakerveld, Leen Pauwels

‘Voor ons is de oplossing heel 
eenvoudig. Het winkelcentrum 

beschikt over een grote 
parkeergarage.’



In een van de woon-werkwoningen han-
gen slingers. Niet vanwege een verjaar-
dag, de guirlandes met vrolijk gekleurde 

muzieknoten tonen aan dat in deze ruimte 
gewerkt wordt met muziek. Muziekdocente 
Susanne Gerrits woont hier nu vier maan-
den. ‘Ik droom ervan in de zomer met een 
uitvoering te knallen. Daarvoor zijn wel 
meer koorleden nodig. De vaste kern bestaat 
nu uit vijf vrouwen, maar ik focus op een 
gemengd koor met zestien leden.’ Dat Ger-
rits zich niet alleen toelegt op zang blijkt 
uit de aanwezige muziekinstrumenten. Een 
piano. Een saxofoon. Een gitaar. Een trom-
mel. ‘Ik wil kinderen de gelegenheid bieden 
om spelenderwijs in aanraking te komen 
met allerlei aspecten van muziek. Ze kun-
nen hier in groepjes zingen, muziekinstru-
menten bespelen, kennis maken met ver-
schillende muziekgenres, noten leren lezen 
en schrijven, en niet te vergeten: lekker met 
elkaar dansen op muziek.’ 

Individueel geeft Gerrits ook les. ‘Ik stem 
de lessen af op de leerling. Dat betekent dat 
klassieke stukken kunnen worden gespeeld, 
maar ook pop- of jazznummers. De leer-
ling moet lol beleven aan wat hij ten gehore 
brengt.’ 

Positieve uitstraling
Drie van de vijf woon-werkwoningen in de 
Doggerstraat zijn inmiddels ingericht. Bij 
Ingrid van Mil zijn de fleurige kinderheb-
bedingetjes van Kameleon Toy te zien. De 
ramen bij haar buren zijn nog afgeschermd. 
Achter een zwarte doek die er bij het ene 
pand voor hangt, maakt Nevin Uzun zich op 
om met kinderen te gaan schilderen, bakken 
en naaien. Het witte papier op het andere 
raam heeft zijn langste tijd gehad. Shantal 
Fleur zal er een schoonheidssalon vestigen. 

‘We verschaffen hier woonruimte aan 
ondernemers die kunnen bijdragen aan een 
positieve uitstraling van de buurt’, vertelt 
Rutger Heidentrijk, manager woonservice 
bij Woonstichting Rochdale. ‘Het is dus zaak 
dat ze ervoor zorgen dat hun werkruimte 
een aantrekkelijke inkijk biedt. Huurders 
moeten eigenlijk driedubbel investeren: in 

zichzelf, in hun onderneming en in de buurt. 
Verder denken we aan actie, in de vorm van 
workshops en cursussen waar mensen ple-
zier aan beleven.’ 

Allemaal doosjes
Janine Vos de Mooij heeft een papier atelier. 
Voor haar raam staat allerlei kunst van 
papier. Handgemaakte doosjes en boekjes, 
dieren van papier-maché en zelfs kommen 
waarin papier is ver-
werkt. ‘Ik sta te boek 
als dozenmaakster. 
Daarom bellen men-
sen mij geregeld voor 
verhuisdozen. Die 
wil ik best maken, 
alleen pakken ze dan wel heel duur uit.’ 

Vos de Mooij maakt veel op bestelling. 
‘Mijn eerste opdrachtgever was een edel-
smid die voor zijn sieraden unieke verpak-
kingen wilde.’ Behalve sieradendoosjes in 
diverse vormen, kleuren en maten, maakt ze 
sprookjesdoosjes, heksendoosjes, muziek-
doosjes, trouwdozen, rouwdozen, foto-
dozen, kaartendozen – kortom, voor alles 
wat je het liefst in een doosje zou willen 
doen, heeft Vos de Mooij wel iets in de aan-
bieding. 

Tot op heden melden zich alleen volwasse-
nen voor een workshop. Maar ook kinderen 
kunnen eens in de vier weken op woens-
dagmiddag bij Vos de Mooij terecht om een 
boekje te maken, een doosje of collage. ‘En 
natuurlijk help ik graag mee om van een ver-

jaarspartijtje een geslaagd feestje te maken.’ 

Voldoende variatie
‘Het heeft meer tijd nodig dan verwacht, 
maar geleidelijk begint ons project toch de 
beoogde uitstraling te krijgen,’ stelt Rutger 
Heidentrijk. ‘Een van onze eigen uitgangs-
punten bij de verhuur van deze panden is 
voldoende variatie. Dus geen aaneenscha-
keling van bijvoorbeeld een kapsalon, een 

massagesalon, een 
tatoeagesalon, een 
beautysalon en een 
harssalon. En, zoals 
gezegd, de werk-
ruimtes moeten een 
leuke uitstraling 

hebben. Daardoor ligt de verhuur aan een 
administratiekantoor minder voor de hand. 
Van één ondernemer kregen we het verzoek 
voor een klein buurtsupertje. Daar konden 
we niet op ingaan omdat het bestemmings-
plan niet toelaat dat hier winkels komen.’

Een strak plan
Intussen hebben de jonge ondernemers 
plannen om een gezamenlijke open dag te 
houden. ‘In de zomer, als het mooi weer is 
en we allemaal op orde zijn’, zegt Gerrits. 

‘Volkomen zinloos’, reageert een man die 
wat verderop met zijn kinderen een balletje 
trapt. ‘In dit wijkje wonen veel allochtonen. 
Als hun kinderen niet naar school zijn, spe-
len ze tot in de late uurtjes op straat. Die lok 
je niet met doosjes maken en samen zingen.’

Leven in de kraamkamer van IJburg
Het driehoekige Steigereiland Noord is het jongste van de zeven kunstmatig aangelegde 
eilanden waaruit IJburg bestaat. Omdat er ruimte is voor experimenten wordt het wel ‘de 
kraamkamer van IJburg’ genoemd. Drijvend wonen is zo’n experiment. Ook de verhuur 
van vijf woonwerk-woningen waarmee Woonstichting Rochdale vertier en afwisseling in 
dit kleine stukje Amsterdam wil pompen, past in deze lijn.

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA    FOTO: FRED VERMORKEN

‘Dat is nog eens een leuk initiatief’, zegt een vrouw die een straat 
verder van de zon geniet. Nee, in de Doggerstraat is ze nog nooit 
geweest. ‘Ik ga daar gauw eens een kijkje nemen.’

Uit volle borst
Na een warming-up waarin ledematen worden losgeschud en f- en 
s-klanken worden geproduceerd, zit de stemming er goed in. Drie 
vrouwen zingen als alt, twee als sopraan. Susanne Gerrits zingt een 
canon voor om vervolgens onder pianobegeleiding het liedje met de 
beide groepjes afzonderlijk regel voor regel in te studeren. Als het 
enigszins klinkt moet het a capella. Daarna pakt ze andere bladmu-
ziek, een popsong. De ogen van de dames schitteren terwijl ze uit 
volle borst zingen: ‘We could have it all… Rolling in the deep.’ 

‘Ook mannen zijn van harte welkom’, benadrukt de muziekdocente 
nogmaals. Tot op heden is het evenmin gelukt allochtonen te wer-
ven, terwijl vrijwel de helft van de IJburgers uitheemse roots heeft.

Het goede voorbeeld
Op de werktafel bij Janine Vos de Mooij liggen drie werksetjes klaar, 
bestaande uit potlood, liniaal, stanleymesje, snijplankje en kranten-
papier. Ook staat er een pot met een lijmmengsel en een kwast. Drie 
vrouwen nemen plaats. Twee van hen komen voor de derde keer, zij 
maken hun tweede doosje. 

‘Je kunt het beste beginnen met een boekje, want het is moeilijk om 
meteen driedimensionaal te werken’, waarschuwt Vos de Mooij de 
nieuwkomer. De dozenmaakster heeft het harde stevige karton dat 
bestemd is voor de kaft al op maat gesneden. Het duurt even voor-
dat de nieuwkomer weet met wat voor soort papier ze de kaft gaat 
beplakken, de keus is enorm. Handgeschept papier. Glanzend, half-
mat, fluwelig en leerachtig papier, in allerlei zachte, harde en don-
kere tinten. Verder is er een varia aan motieven: bloemen, koeien, 
vissen, poezen, blokjes, streepjes, ruitjes. 

De dozenmaakster legt uit hoe het papier moet worden gesneden, 
geplakt en gevouwen. Het goede voorbeeld doet niet goed volgen. 
‘De beestjes op de achterkant zijn op hun kop beland’, is de nieuw-
komer verbaasd over het resultaat van haar inzet. De tweede poging 
slaagt. ‘Ik voel me weer even kind’, lacht ze. Ze rijgt een gekleurd 
koordje door de kaft, bevestigt twee mooie kraaltjes aan de uitein-
den. ‘Helemaal af’, glundert ze.

Kloppend hart
Buiten worden pogingen gedaan het hart van ‘de kraamkamer van 
IJburg’ kloppend te krijgen. Sinds kort staan er een kleurrijk klimrek 
en wipkippen. Een meisje in een roze windjack loopt er zonder enige 
belangstelling langs. Verderop voetballen enkele jongens. Geregeld 
is het raak tegen een van de kopgevels van de huizen, maar dat wordt 
verleden tijd: naast de basisschool komt een voetbalveldje. t

www. janinevosdemooij.nl
www.muzisanne.nl
www.nevinuzun.nl
www.kameleontoys.nl
www.sweetshantyoriginals.nl
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HAAR-  EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)

KAPSALON VOOR HEREN

HUIDVERZORGING

MASSAGES (M/V)

Levantplein 68           KNSM-eiland           telefoon 020 - 41 975 41           www.gentleman.nl        

‘We verschaffen hier woonruimte 
aan ondernemers die kunnen 

bijdragen aan een positieve 
uitstraling van de buurt’
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Pedicurepraktijk op IJburg

Uit in Balans
L. Cappon
Cas Oorthuyskade 106
1086 BB  Amsterdam
telefoon 06-53 66 61 99
lid provoet

www.uit inbalans.nl
ook diabetische en reumatische voet

 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
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Op Rieteiland Oost staan stoere hui-
zen op ruime kavels, in een medi-
terraan aandoende omgeving. De 

zuidelijke beplanting doet het goed in het 
zilte IJsselmeerzand waarmee dit eiland is 
opgespoten. 

Het huis van Hans van Heeswijk en zijn 
vrouw Natascha Drabbe staat bijna op het 
eind. Aan de kant van de laan is het vrij 
gesloten, terwijl het zich aan de kant van 
het water, het uitzicht, volledig opent. Op 
alle verdiepingen is daar contact met buiten 
– beneden zie je het riet, vanuit de woonka-
mer het park en vanuit de slaapverdieping 
het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Groen, groen en nog eens groen. Het 
opvliegen van een zwaan is zo ongeveer het 
hardste geluid dat er te horen is.

Meestal maak je heel grote projecten. Hoe was 
het om je eigen huis te ontwerpen?
‘Leuk! Ik wilde het al heel lang, maar vond 
geen geschikte grond. Bij toeval hoorde ik 
over de kavels op dit eiland. Ze spraken me 
aan omdat je in de breedte kunt bouwen en 
dus optimaal gebruik kunt maken van het 
uitzicht. Ik heb hier een maatkostuum voor 
ons leven gemaakt. Dat is fundamenteel 
anders dan ontwerpen voor anderen, waar-
bij flexibiliteit voorop staat. Voor een ander 
maak je een casco waarop hij zijn stempel 

Doorontwerpen tot de laatste schroef

De jury van de Amsterdamse 
Archtitectuurprijs, de gouden AAP, 
beschreef het woonhuis van archi-
tect Hans van Heeswijk op Riet-
eiland Oost als volgt: ‘Een juweel 
van een huis, het summum van 
perfectie en een toonbeeld van 
vernuft. Van een architectonische 
kwaliteit die de alledaagse werke-
lijkheid lijkt te ontstijgen.’ Reden te 
over voor een gesprek en een rond-
leiding.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: IMRE CSANY/STUDIO CSANY

kan drukken, voor onszelf kon ik ontwer-
pen vanuit onze activiteiten en op sommige 
plekken zelfs vanuit onze spullen. Verder 
heb ik niet alleen het huis ontworpen maar 
ook veel van de meubels, zoals het kookei-
land, kasten, de haard, de eettafels en ook de 
deurkrukken.’ 
Tot in detail ontworpen, dat is duidelijk. 
De afgeronde hoeken van het kookeiland 
komen terug in de afgeronde hoeken van 
de tafel en de boekenplanken. Kleuren en 
materialen zijn eenduidig. De geheel glazen 
westkant van het huis haalt het uitzicht en 
de avondzon groots binnen.

Hans: ‘De glazen wand was uiteraard niet 
eenvoudig om te maken. Het bestond niet 
zoals ik het wilde, dus moest er een con-
structie komen die het wel mogelijk maakte. 
Vorm ontstaat vaak geleidelijk, door te den-
ken over hoe iets gemaakt kan worden. Bij 
je eigen huis kun je daarbij doorgaan tot je 
geen zin meer hebt. Je kunt alles doorbe-
denken, tot de laatste schroef.’

Of de laatste deurkruk dus. Ze zijn simpel 
en effectief, door de vorm hoef je nauwelijks 
kracht te zetten om ze te bewegen. Mooi 
ook. Niet verwonderlijk dat de fabrikant die 
ze uitvoerde ze in productie heeft genomen.

In het midden van het huis staat van vloer 
tot dak een met wengé-latjes afgewerkt blok. 
Hierin zitten kasten, toiletten, een etenslift, 

de deur naar de kelder en een stortkoker 
voor de was. Het is als een schatkist, met 
een eigen heldere kleur voor de binnenkant 
van elke ruimte. Zo zijn alle toiletten groen, 
een kleur die je tegemoet knalt als je de deur 
open doet. 

Door heel veel ‘rommel’ weg te werken in 
dit blok, oogt het huis verder opgeruimd en 
rustig. Zelfs voor de rommel die de meesten 
van ons op hun bureau hebben slingeren, is 
een speciale kast ontworpen.

Heb je tips voor zelfbouwers?
‘Wees niet bang! Sommige mensen denken 
dat het heel moeilijk is, maar het is juist 
heel leuk. En wees betrokken. Ik kwam elke 
ochtend op de bouw en soms zelfs meer-
dere keren per dag. De bouwvakkers werden 
bijna mijn vrienden. Aan het einde van de 
rit hebben we een feest voor ze gegeven; het 
werd gezellig en laat! Verder hadden we geen 
tijdsclausule in het contract met de aanne-
mer, wat ook minder druk gaf.’

Het huis van Hans van Heeswijk won op een 
haar na de gouden AAP. Het Scheepvaartmu-
seum, van Dok architecten, werd eerste. t

Zelfbouwplannen? 
25 juni zelfbouwcafé in De Zwijger
(zie Cultuuragenda)

Als fi nancieel deskundig mediator kan ik u advi-
seren over alternatieven die het mogelijk maken 
toch ieder uw eigen weg te gaan. Ik ondersteun 
u bij het complete traject van uw scheiding, tot 
en met de juridische afwikkeling. Dit altijd met 
oog voor uw beider belang én dat van de even-
tuele kinderen. Mail voor meer informatie naar  
info@vandoornmfp.nl of bel 06 26534965.

mediation & fi nancial planning
vandoornUw onverkochte 

woning hoeft 
uw scheiding 
niet in de 
weg te staan.

Anne-Marie van Doorn
nmi mediator

woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 
uw scheiding 
woning hoeft 

www.vandoornmfp.nl
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Mensen uit de psychiatrie of met 
een geestelijke handicap wor-
den niet meer in een tehuis in 

de bossen geplaatst, maar wonen ook in de 
stad. Veel initiatieven worden genomen om 
scheidslijnen tussen psychiatrie en samen-
leving op te heffen, zodat mensen niet meer 
langs elkaar heen leven. De Stek is zo'n ini-
tiatief waarin mensen met een beperking 
in contact gebracht worden met de buurt. 
Elke dinsdag wordt er gekookt voor mensen 
uit de buurt. Iedereen is welkom om aan te 
schuiven. De IJopener is uitgenodigd om 
mee te eten bij De Stek, op de hoek van de 
Barlowstraat en de IJburg laan. 

Menu
Vijf vrijwilligers vormen de kookploeg, alle-
maal cliënten van zorginstellingen. Kok 
Marco komt vertellen wat het menu vandaag 
is. Er is soep, gevolgd door  hamburger of tar-
taar met aardappelen in de schil en salade, 
geserveerd met een bakje appelmoes. Het 
dessert is een fris toetje met fruit. Gevraagd 
naar het verschil tussen de hamburger en de 
tartaar geeft Marco als antwoord: ‘De ham-
burger is groter.’ De geserveerde maaltijd is 
eenvoudig maar smakelijk, de soep wordt 
nogmaals opgeschept tot de pan leeg is. 

Wie eten er?
Aan tafel zit ik met een aantal bewoners 
van Philadelphia, een gezinsvervangend 
tehuis op IJburg. Het gesprek komt op de 

Eten bij De Stek
Bij binnenkomst in restau-
rant De Stek is er al een 
gezellige sfeer. Twee grote 
tafels zijn bezet met zo’n 24 
eters. Boven de tafels han-
gen kroonluchters, de open 
keuken is achter de bar. De 
tafels zijn gedekt en karaf-
fen water staan klaar.
TEKST EN FOTO: KEEES HOOGEVEEN

dagelijkse bezigheden. Gianpiero heeft een 
indicatie van de sociale werkvoorziening, hij 
maakt vijf dagen per week van 7.30 tot 15.00 
uur kantoren schoon. Frans doet dagbeste-
ding op de poelboerderij bij Purmerend. 
Hij houdt de paden en de tuinen bij. Diana 
werkt op de zorgboerderij bij Zunderdorp, 
zij verzorgt twee ezels. Gevraagd naar wat zij 
van het eten vinden, vertellen ze dat ze het 
zich goed laten smaken. 

Bij de andere tafel schuif ik aan bij Jorinde. 
Zij woont vlakbij en is komen eten met haar 
drie kinderen. Jorinde werkt bij de gemeente 
en komt wel vaker eten als haar man weg is 
voor werk. ‘Ik kan niet zo goed koken. Het is 
luxe als iemand voor je kookt en het is niet 
duur.’

Activiteiten De Stek
Projectleider Elsa van der Kooy vertelt over 
de activiteiten bij De Stek. Het biedt dagbe-
steding voor mensen met een psychiatri-
sche beperking. Elke dinsdag om 18.00 uur 
kunnen mensen komen eten. Opgeven kan 
via de website of bellen met Els. Buurtbewo-
ners zijn ook welkom op de buurtborrel, een 
open inloop elke vrijdagmiddag van 16.00 

tot 19.00 uur. Voor een zacht prijsje kun je 
een sapje nemen, of wijn of bier. De alco-
holische dranken zijn beperkt tot een maxi-
mum van drie. 

De borrel loopt over in het avondpro-
gramma met om 18.00 uur een eenvoudige 
maaltijd. Iedere week is er een avondactivi-
teit met film, bingo, karaoke of Psychiatrie-
café IJburg. 

Vrijwilligers
De Stek kan nog vrijwilligers gebruiken om te 
ondersteunen bij diverse activiteiten. Hier-
voor worden ook buurtbewoners gezocht. 
Voor de kookgroep zoekt men mensen die 
willen koken en het leuk vinden om het keu-
kenteam, dat bestaat uit ongeveer vier men-
sen, aan te sturen. Vrijwilligers worden ook 
gezocht voor het geven van computerlessen. 
Dat kan gaan van de basis – omgaan met de 
computer – tot webdesign. En men zoekt 
nog een grafisch vormgever voor het maken 
van flyers, kaartjes of boekjes. t

Reserveren en aanmelden als vrijwilliger:  
06 - 16 01 43 06
www.roads.nl

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

Wie echt luistert, ontdekt meer!

www.sensoor.nl/amsterdam

Test jezelf op: 
www.luistereniseenbelevenis.nl 

en meld je aan  
als vrijwilliger bij Sensoor

Chat- en telefonische hulpdienst

In restaurant De Stek wordt voor een zacht prijsje een goede maaltijd geserveerd.

Hans van Heeswijk ontwierp zijn eigen villa en won er op een haar na een prijs mee.



Zicht op de achterzijde van de Emmy Andriessestraat
Foto: Kees Hoogeveen
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De verhalen die Neske vertelt, zijn 
fantasierijk, maar blijven vaak 
ook dicht bij de werkelijkheid. 

Herman Teirlinck, een Belgische roman- en 
toneelschrijver, zegt in zijn stelling precies 
waarnaar Neske op zoek is: ‘Het door ont-
roering van het leven ontstane levensbeeld 
is van de mens.’ Dát is wat Neske wil laten 
zien en waarmee zij de mensen wil laten 
lachen en huilen. 

Neske is in België geboren en woont sinds 
1996 in het Oostelijk Havengebied. Zij leert 
en onderzoekt graag en wat zij geleerd en 
gevonden heeft, wil ze op een beeldende 
manier laten zien. De wijze waarop is vol-
gens haar niet zo belangrijk, als het maar 
klopt met het verhaal dat zij wil vertellen. 
Zingen is een van de dingen die zij goed kan. 
Ze wil echter niet alleen maar zangeres zijn. 
Door haar veelzijdigheid dienen zich meer 
aspecten aan waarmee zij haar verhaal kan 
vertellen, zoals theater maken, filmen, coa-
chen, presenteren en schrijven. Steeds weer 
een nieuw avontuur, waar ze ja tegen zegt.

Buitenbeetje
In de documentaire Eigen Volk kwam alles 

volgens Neske wel heel dichtbij. Zij wilde 
graag haar eigen familiegeschiedenis vertel-
len, die nogal complex in elkaar steekt. Zij 
ontdekte als jong meisje met een donkere 
huid plotseling dat ze donker was. Hierdoor 
voelde ze zich binnen het pleeggezin waar 
zij opgroeide een buitenbeentje. Helemaal 
toen bleek dat leden van dat gezin op het 
Vlaams Blok stemden. 

Neske over de documentaire: ‘Het punt is: 
waar begin je met je verhaal. Ga je chrono-
logisch te werk of juist niet. Vertel je alles 
of laat je dingen weg. In feite was er te veel 
materiaal en werd het verhaal juist door het 

Ik ben verhalenverteller
Wie Eigen Volk, de eerste 
documentaire van Neske 
Beks, heeft gezien zal het 
verhaal niet licht vergeten. 
Maar ook de verteller blijft 
in je hoofd hangen. Neske 
noemt zichzelf een verha-
lenverteller. Haar verhalen 
laten zich vertalen in een 
film, een documentaire, een 
toneelstuk en binnenkort 
een boek.

TEKST: LIDA GEERS    FOTO’S: ROBERT LAND

weglaten beter. Ook het filmen en monteren 
was voor mij essentieel. Ik weet dat hoe goed 
je iets ook uitlegt en hoe goed je editor ook 
is, het toch niet altijd precies wordt wat je 
wilt.’ 

Dat heeft ze ervaren met het maken van 
de videoclip ‘Sprokkeldagen’, samen met 
Typhoon. Ze geeft toe dat het een prach-
tige video is, maar sommige dingen werden 
ondanks haar duidelijke script toch niet 
helemaal hoe ze het wilde. Neske: ‘Daarom 
besloot ik het bij de documentaire zelf te 
doen. Dat maakte het er natuurlijk niet een-
voudiger op, omdat ik dat nog nooit had 
gedaan. Het was dus een groot avontuur.’ 
De documentaire is prachtig geworden. 
Neske brengt naast de interviews ook haar 
eigen gedachten en ervaringen onder woor-
den met een voice-over en zingt toepasse-
lijke, zelf geschreven songs. Hierdoor krijgt 
de film iets heel intiems, alsof je Neske na 
afloop kent.

Spreken en schrijven
‘Wat ik tijdens het maken van deze film heb 

geleerd, is dat je al heel vroeg moet begin-
nen met ideeën verzamelen. Weten welke 
richting je op wilt en met welk materiaal. 
Binnenkort krijg ik te horen of mijn aan-
vraag voor een tweede film, waarvoor ik 
nu al ideeën verzamel, wordt gehonoreerd. 
Komende dagen zijn voor mij dus heel span-
nend,’ vertelt Neske die op het punt staat 
een paar dagen op vakantie te gaan. Zij 
neemt haar debuutroman ‘De Kleenex Kro-
nieken’ die binnenkort van de pers rolt mee 
om in alle rust de ‘laatste schaafronde’ toe 
te passen. ‘Alles erin moet voor mij kloppen,’ 
zegt zij lachend. Dat leert zij ook de mensen 
die zij coacht. 

Toen zij verbonden was aan Frascati kreeg 
zij jong performancetalent onder haar hoede 
dat zij coachte op het gebied van performen 
en schrijven. Haar werd gevraagd dat ook 
voor ‘de gewone man’ te doen. ‘Zo ontstond 
mijn methode ‘Spreek ‘n’ Speech’, waarin 
gericht en duidelijk spreken in het openbaar 
wordt geleerd. Later kwamen daar nog bij 
‘Schrap en Schrijf’, een aantal bijeenkom-
sten om te leren schrijven, en ‘Los op Zon-
dag’, waarin zowel spreken als schrijven aan 
bod komen. In eerste instantie deed ik dat 
met kleine groepjes gewoon thuis. Onlangs 
heb ik een fantastische ruimte gevonden in 
Noord. Ik kan het zien liggen als ik uit mijn 
raam over het IJ kijk. Een mooie royale loca-
tie, waar ik met grotere groepen aan de slag 
kan. Fantastisch!’ Bij het schrijven krijgen 
de cursisten verschillende methoden aan-
gereikt. Voor Neske was een boek schrijven 
een volkomen nieuw avontuur en ook dit 
smaakt voor haar naar meer. t

www.neskebeks.nl
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VERF    SIKKENS    FLEXA    LAMINAAT    PARKET    HOUT    IJZERWAREN
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

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

E lk jaar rond eind april valt het voor-
stel voor de jaarlijkse huurhoging 
in de bus. Elke verhuurder mag vol-

gens de wet eens per jaar de huur verhogen, 
maar is wel aan een aantal regels gebonden. 
Een van die regels is dat de huurverhoging 
niet boven een bepaald percentage uit mag 
komen. Dat is dit jaar 2,3%. 

Over een extra percentage huurverhoging 
voor inkomens boven de € 43.000 bruto 
per jaar is dit jaar veel te doen geweest. De 
regering was van plan om verhuurders de 
mogelijkheid te bieden vanaf 1 juli aan deze 
groep 5% extra huurverhoging te vragen. 
Deze huurverhoging staat ook wel bekend 
als ‘gluurverhoging’, omdat – vooruitlopend 
op het aannemen van de nieuwe wet – aan 
verhuurders de mogelijkheid werd geboden 
inkomensgegevens van hun huurders op te 
vragen bij de belastingdienst. Hier werd ech-
ter een stokje voor gestoken door een aan-
tal huurders uit Amsterdam, die een proces 
aanspanden tegen de staat wegens schen-

ding van de privacy van huurders. Deze 
rechtszaak werd gewonnen en verhuurders 
moesten alle reeds opgevraagde gegevens 
vernietigen. 

Dat ze dat niet allemaal gedaan hebben, 
blijkt uit het feit dat sommige verhuurders 
toch 7,3% in plaats van 2,3% huurverhoging 
vragen aan huurders met een hoger inko-
men. Is dat bij u het geval, maak dan zeker 
bezwaar!

Andere redenen om bezwaar te maken 
kunnen zijn dat er onjuistheden in het voor-
stel staan, dat de huur boven de maximale 
huurprijs (gebaseerd op de puntentelling) 
uitkomt of dat u het voorstel voor huurver-
hoging minder dan twee maanden van tevo-
ren ontvangen heeft (dus later dan 1 mei, 
terwijl de verhoging op 1 juli in gaat). 

Ook onderhoudsgebreken kunnen een 
reden voor bezwaar zijn. Hiertegen bezwaar 
maken kan echter alleen als er al een onder-
houdsprocedure loopt bij de Huurcommis-
sie. Let erop dat u het bezwaar indient vóór 

de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs, 
anders bent u te laat!

Ontvangt u huurtoeslag en huurt u een 
woning met een huurprijs tegen de huurtoe-
slaggrens van € 664,66 aan? Dan kan het zo 
zijn dat uw huur na de huurverhoging boven 
deze grens uitkomt. Maar geen paniek: als u 
de maand voorafgaand aan de verhoging 
recht had op huurtoeslag dan behoudt u dat 
recht gewoon. U krijgt alleen geen toeslag 
over het stukje van het bedrag dat boven de 
grens ligt. 

Medewerkers van het Wijksteunpunt 
Wonen kunnen uw vragen beantwoorden 
en u assisteren bij het maken van bezwaar. t

Tel. 462 03 30
e-mail: oost@wswonen.nl
Wijttenbachstraat 34-H
Inloopspreekuur:  
maandagavond van 19 tot 20 uur  
woensdagochtend van 9 tot 12 uur 

Bezwaar tegen huurverhoging

Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

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

TENOR(EN) EN BAS GEZOCHT
Kamerkoor Ottava, een leuk buurtkoor in het Oos-
telijk Havengebied onder leiding van Ulrikke Reed 
Findenegg, heeft ruimte voor één of twee tenoren en 
voor één bas (bariton). Zij hebben een klassiek reper-
toire en repeteren om de week op donderdagavond in 
basisschool De Achthoek op Sporenburg.
Het koor is op zoek naar zangers die zich willen inzet-
ten voor het mooie repertoire, bij voorkeur met kennis 
van het notenschrift. Een stemtest kan deel uitmaken 
van de aanmelding. 
Bel voor informatie tel. 668 57 47
of stuur een e-mail naar: f.e.dijkstra@xs4all.nl



Voor een soepel lichaam 
en innerlijke kracht

bel voor proefles
06 - 25 47 16 15

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

W W W. Y O G A B E R . N L
uitgebreid rooster, zie site

KNSM-laan 303

M ijn moeder werkte vroeger in een 
Jordanees restaurant met een 
vissenkom op de bar. Er zaten 

twee goudvissen in: één oranje, Nemo, en 
één witte, Nobody. Daar hadden ze houten 
blokjes met een rond gat erin. En glaasjes 
met een steeltje in plaats van een voetje. Die 
pasten in het blokje. Zonder blokje kon het 
glaasje niet staan. Dus dronken ze het glas 
in één teug leeg. In het glaasje ging jenever. 
Hollandse sterke drank. Alcohol dus. Een 
keer gooide een klant voor de grap zijn laat-
ste beetje jenever in de kom. Nemo ging als 
een idioot rondjes zwemmen, maar de witte 
kwam met zijn buik omhoog boven drijven. 
Vermoord door een grapjas. Ik denk dat de 
man dat niet verwacht had. Grote mensen 
denken vaak dat drank geen kwaad kan. 
Maar je wordt er dronken van en gaat dan 
raar doen. Op Koninginnedag kun je dat 
altijd goed zien.

Iedereen vindt Koninginnedag leuk. Ik 
niet. Ik blijf liever binnen. Het is net of je 
overspoeld wordt door golven van mensen. 
Duwende mensen die schreeuwen en raar 
doen. De hele stad ruikt dan naar bier. En 
bier stinkt. Overal ligt troep. Dronken men-
sen ruimen niet op. Soms raak je vast in de 
menigte. Op het Leidseplein bijvoorbeeld. 
Of je wordt meegesleurd in een zijstraat 
waar je helemaal niet naartoe wilt. Alsof je 
niet meer de baas bent over je eigen voeten. 

Koninginnedag

Dan zie je honderden buiken, benen en bil-
len en hoor je alleen maar lawaai. Ik snap 
niet wat daar nou leuk aan is.

Meestal ga ik met mijn moeder alleen even 
naar het Vondelpark als het al wat rustiger is. 
Achterop de fiets zie ik dan groepjes mensen 
die over straat zwalken en vals zingen. Voor 
een feest ziet het er niet echt feestelijk uit. 
Ze lijken wel gek en gedragen zich als kleine 
kinderen. Mama zegt dat die mensen nor-
maal gesproken niet zo doen. Dat ze op een 
feestdag even los gaan en gek doen en dan 
weer braaf aan het werk gaan als het feest 
over is.

Ik snap sowieso niet waarom grote mensen 
drinken. Het is slecht voor je gezondheid en 
je gaat er anders van doen. Ik ga nooit drin-
ken later. En ook niet roken. Dat doen ook 
veel mensen. Mijn mama ook. Ze was heel 
lang gestopt en is toen weer begonnen. Daar 
ben ik echt boos over. Roken is gewoon dom. 
Je gaat er gelukkig niet mal van doen, maar 
het stinkt wel en van binnen worden je lon-
gen zwart. Dat heb ik bij Corpus in Leiden 
gezien. Daar kun je door een nagemaakt 
menselijk lichaam wandelen. Het is zeven 
verdiepingen hoog. Je begint in de knie en 
wandelt door de darmen, de baarmoeder, 
de longen en het hart naar de hersenen. Je 
kunt zien hoe de darmen werken als je een 
broodje kaas hebt gegeten. Of wat er gebeurt 
als je rookt. Van mooi roze worden ze pik-

zwart. Zo smerig is dat. En heel ongezond.
Soms gaan we op Koninginnedag naar Pur-

merend. Daar is het rustiger dan in Amster-
dam. En de vrijmarkt vind ik wel leuk. Op 
tafeltjes en kleedjes liggen allerlei spullen 
die mensen zelf niet meer willen. Die ver-
kopen ze dan. Voor heel weinig. Soms zien 
ze er nog als nieuw uit. Toen ik klein was, 
zag ik daar een keer een loopwagentje. In de 
vorm van een locomotief. Onder de zitting 
zat een bergvak. Ik ging er meteen op zitten. 
En wat mijn moeder ook zei of deed, ik ging 
er niet meer vanaf. Toen heeft ze hem maar 
gekocht.

Twee jaar lang ging het treintje overal mee 
naartoe. Het leek wel of ik eraan vastgegroeid 
zat. En in het opbergvak zaten al mijn auto-
tjes. Bij aankomst zette ik die op een rijtje. 
Strak naast elkaar, op kleur en grootte en 
altijd op dezelfde manier. Niemand mocht 
eraan komen. Alleen ik. Dan ging ik op de 
grond liggen en duwde er één de hele tijd 
heen en weer. Daar kreeg ik een fijn gevoel 
van. Ik deed hetzelfde met deuren. Op de 
grond liggen en open en dicht doen. Dan 
werd ik rustig. Door de repeterende bewe-
ging. Bijna iedereen vond dat raar.

Nu pak ik gewoon mijn Nintendo 3DS. Dat 
doen andere kinderen ook. En als ieder-
een iets doet, dan vindt niemand het meer 
vreemd. Zoals grote mensen die samen 
dronken worden op Koninginnedag. t

ADVERTENTIES

‘W ij zullen het allemaal gaan 
voelen’, zei een van onze 
vrouwelijke ministers naar 

aanleiding van het Kunduzakkoord. Ik 
en beetje meer dan jij, dacht ik.

‘We moeten allemaal wat inleveren’, 
zei een ander bewindspersoon over de 
bezuinigingen. Ik een beetje meer dan jij 
– zo is het.

Die 350 euro eigen risico voor de zorg-
verzekering, die moeten we allemaal 
betalen – we gaan het allemaal voelen, 
maar voor iemand met een bijstandsuit-
kering of AOW  is het vast beter te voelen 
dan voor iemand met een ministerieel 
inkomen van een ton of meer per jaar. 
En dan heb ik het nog niet eens over die 
‘ondernemende’ directeuren van woning-
bouwcorporaties en ziekenhuizen die 
meerdere tonnetjes per jaar incasseren 
plus een bonus als vertrekpremie als ze 
slecht presteren. Dat is andere koek dan 
de laan uitgestuurd worden in verband 
met versoepeling van het ontslagrecht. 
Ik bedoel maar. 

En de indirecte belastingen, de BTW, de 
verhoogde OV tarieven en brandstofprij-
zen zijn ook voor iedereen even zwaarwe-
gend, voor hen met vijftienduizend bruto 
per jaar bruto zal dat er harder inhakken 
dan bij de grootverdieners, toch? 

Waarom gaan lastenverzwaringen 
(zoals het eigen risicobedrag  in de zorg) 
altijd in ronde eurobedragen, terwijl ver-
hogingen altijd in percentages gaan? Zo 
worden de verschillen toch steeds groter, 
of ben ik nou gek? De vakbond eist altijd 
een percentage. Onlangs nog, toen de 
schoonmakers staakten. De eindejaars-
uitkering gaat in procenten. 

Voorlopig hoeven we op loonsverhoging 
niet te rekenen, neem ik aan. Maar voor 
het geval we ooit uit de crisis komen en 
de vakbonden weer eens looneisen gaan 
stellen, laten ze dan eens bedragen eisen 
die voor elke werknemer gelden, of die nu 
met het minimumloon naar huis gaat of 
met een inkomen boven de Balkenende-
norm.

Op het internet vond ik een artikel uit 
2001(!), waarin ABVA-kaboman  Rik Min  
al pleit voor loonsverhoging in centen, 
niet in procenten. Hij stelt vast dat in 
1999 topmanagers 326 keer zoveel ver-
dienen als de gemiddelde werknemer. In 
de jaren zestig was dat nog 44 keer. 

Kennelijk heeft niemand toen geluis-
terd naar deze Rik Min. Een citaat uit het 
artikel:

‘Als vakbondsleden en vakbondsonder-
handelaars kunnen we niet langer door-
gaan om maandsalarissen van 15.000 
per maand en die van 1500 per maand 
steeds met dezelfde percentages te verho-
gen. Dat is bij 3 procent ‘loonsverhoging’ 
in het ene geval al 450 gulden per maand 
erbij en in het andere geval slechts 45 gul-
den per maand; en dat maandelijks, jaar 
in jaar uit. Dat fenomeen van ‘procenten’ 
heeft de laatste dertig jaar tot een enorme 
scheefgroei geleid. De onderlaag van de 
samenleving voert de strijd en de boven-
kant van de samenleving profiteert. Sla-
pend!’

De schrijver van dit artikel wil hier wat 
aan doen. Geen nivellering maar wel de 
trend stoppen, afbuigen en/of ombuigen. 
Misschien inspiratie voor de nieuwe vak-
bond in oprichting? 

Ik een beetje meer dan jij
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

COLUMN
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Ross de Boss

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.

TEKST: SIMONE SLOTBOOM  ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

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

Jouw foto’s zijn
onze aandacht waard!

Iedere foto wordt bekeken en waar nodig aangepast; 
geen automatisch fabriekswerk! En al vanaf 15 cent!

Afdrukken 10x10 tot 20x40 cm, glans of mat, met 
of zonder witte rand, lijstmaat of het hele beeld; 
besteld via de website, morgen ophalen.

Vakafdrukken tot 100x250 cm, ook op bijv. canvas, 
aluminium, dibond, in lijst, u kiest en wij maken!

Probeer het vandaag nog; Verzend voor 1 juli 2012 
30 digitale foto’s via de website, vermeld de code 
“CY1206” en u kunt de 10x15 glans afdrukken de 
volgende dag GRATIS ophalen!



Beesten en boeken 
bijten elkaar niet
TEKST: TINEKE KALK FOTO: KEES HOOGEVEEN

Op zijn oude stek deed hij het erbij: 
de kinderboeken. Maar toen Rik 
Reerds, eigenaar van De Beesten-

winkel, naar een groter pand verhuisde, ging 
hij op zoek naar een echte boekhandelaar. 
Net zo’n gedreven zelfstandige ondernemer 
als hijzelf. Zo kwam hij uit bij Carel van Pam-
pus van boekwinkel Van Pampus. 

Carel: ‘IJburg heeft van het begin af aan in 
mijn hoofd gezeten. Ik heb een tijdje met 
het idee rondgelopen om een grote bus te 
kopen en zo als rijdende boekwinkel IJburg 
te bedienen. Maar ik kwam erachter dat er 
heel wat bij komt kijken en ik betwijfelde of 
het haalbaar was. Ik was meteen enthou-
siast toen Rik mij benaderde. Een shop-
in-shop formule wordt zoiets genoemd en 
deze is denk ik vrij uniek’. ‘Een win-win situ-
atie’, concludeer ik om mijn kennis van de 
moderne terminologie ten toon te spreiden.

Het assortiment in De Beestenwinkel is 
met name op kinderen gericht. Omdat 
Rik vijf jaar lang zelf kinderboeken heeft 
gekocht, heeft hij er verstand van en kan 
hij desgewenst ouders en kinderen bijstaan 
met advies. 

Maar er staan ook boeken over IJburg en 
omgeving in zijn schappen en een deel van 
een boekenkast is ingeruimd voor boeken 
voor volwassenen. Naast deze boekenkast 
hangt een prepaid mobieltje waarmee je via 
de hotline met boekhandel Van Pampus je 
boeken kan bestellen. 

Voor het aanschouwen van een levend 
knuffelbeest zal de IJburgse lezer echter nog 
naar de winkel aan de KNSM-zaal moeten 
afreizen. In het kader van de culturele avon-
den en middagen die Van Pampus regelma-
tig in de bovenzaal organiseert, zal op 22 
juni VPRO’s teddybeer Redmond O’Hanlon 
verslag komen doen van zijn avonturen. 
Reserveren is aanbevolen! t

ADVERTENTIES

ADVERTENTIE

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort orange slice

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort little tulip

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

e. jorgensen corona

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

gispen 412

gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

pastoe base

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr peel

gelderland gispen leolux montis pastoe artifort stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

martin visser spectrum

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr tok

INGEZONDEN

Zaterdag 23 juni 2012 van 14.30 tot 19.00 uur 
is het Samen Indische Buurtfestival op en 
rond het Javaplein.

Na een spetterende opening door onze 
nieuwe buurtbewoners, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, is er voor iedereen 
wat te doen op het festival. Sport en spel voor 
jong en oud, optredens van onder andere de 
Kids van Oost, Jav’ Art jongeren voeren een 
rap op en niet te vergeten een podium vol 
muziek en dansoptredens. Dit jaar een spet-
terend slotoptreden van Son 5. 

Op de informatiemarkt presenteren tal van 
organisaties uit de buurt zich en er is natuur-
lijk weer een ideeënmarkt waar bewoners 
hun buurtplan presenteren. 

Ook is er de Javacup, het voetbaltoernooi 
voor kinderen. Bijzonder is dat dit jaar een 
flink aantal bewoners meehelpt bij de orga-
nisatie. Kortom, het wordt een prachtig fes-
tival voor en door bewoners!

Kijk voor meer informatie op: 
www.sibf.nl of word vriend van het Samen 
Indische Buurtfestival op Facebook. 
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Roos Eelman is kunstenares. Ze schil-
dert bij voorkeur abstract. Momen-
teel heeft ze een expositie in Milaan. 

Dichter bij huis heeft ze een atelier in de 
Purperreiger. Wanneer hier nagenoeg gratis 
kunstonderwijs voor buurtbewoners plaats-
vindt, heet het Buurtatelier Indische Buurt. 

Workshops
Op dinsdagochtend geeft Roos workshops 
aan een vaste groep vrouwen. Met spullen 
die anders worden weggegooid, worden 
mooie dingen gemaakt. Op de kasten liggen 
versierde manden die tijdens de lessen zijn 
gemaakt. Op woensdagmiddag geeft ze kin-

Kunstonderwijs in buurtatelier
Een oud schoolgebouw met 
in de gang tandartsstoelen 
en als rekwisiet een siga-
rettenautomaat. Een grote, 
rommelige kamer met kunst 
en materialen, die aan alle 
kanten creativiteit uitstra-
len. ‘Roos is een topwijf’, 
zegt een juist vertrekkende 
dame. 
TEKST: RENÉ ARNOLDI    FOTO: FRED VERMORKEN

derworkshops tekenen en schilderen. ‘Het is 
de bedoeling dat de kinderen als ze het leuk 
vinden er zelf mee verder gaan,’ zegt Roos. 
Op tafel liggen mapjes met vrolijke collages 
gemaakt door kinderen. 
Op dinsdagmiddag geeft Bob, eveneens kun-
stenaar, collagelessen aan steeds wisselende 
groepen 5, 6 en 7 van basisscholen. Op dit 
moment is de Flevoparkschool aan de beurt.

De kinderen van het buurtatelier gaan mee-
doen met de Open Atelierroute. Ze maken 
schilderijen onder de titel Beestenbende. 
Het is goed dat er meer kunstenaars achter 
de hand zijn, zoals Titia en Sabine die ook 
een atelier in de Purperreiger hebben, want 
er zijn nog veel meer plannen. Zo wordt er 
gedacht aan een verbindend kunstwerk in 
de tunnels tussen de voormalig stadsdelen 
Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer. Ook zijn 
er plannen om iets met taal in combinatie 
met kunst te doen, twee belangrijke uitings-
vormen die elkaar kunnen verrijken.  Wan-
neer het atelier daar klaar voor is, zullen 
muzikanten uit de buurt worden ingescha-
keld voor muziekonderwijs voor kinderen. 
‘Dit is belangrijk, maar bij  sommige andere 
instellingen vaak erg duur,’ aldus Roos. Alsof 
dit nog niet genoeg is, zijn er plannen voor-
andere kunstvormen, zoals figuurzagen, 
boetseren en beeldhouwen.

Ontmoeten
Het atelier verricht de activiteiten onder 
de paraplu van Stichting Indische Buurt 
in Bloei. Deze stichting is onder meer ver-
antwoordelijk voor het jaarlijkse Indische 
Buurt-festival. Ook daar is het buurtatelier 
met creatieve activiteiten aanwezig. Dit keer 
een windmolenproject en nog een ander 
kunstwerk. Roos praat liever niet over een 
missie. ‘Nee, het is gewoon een heel leuk 
project. Op school wordt weinig aan kunst 
gedaan. Mensen kunnen het niet betalen. 
Op deze manier kunnen wij ons steentje bij-
dragen. Het is vooral leuk om te zien dat de 
kinderen met sprongen vooruit gaan.’ 
Roos vindt het belangrijk dat mensen elkaar 
ontmoeten, bij voorkeur mensen uit ver-
schillende culturen. Ze wil beslist geen kluit-
jesvorming. Om in de groepen zo veel moge-
lijk te mengen, bezoekt ze verschillende 
scholen en instellingen in het stadsdeel. 
De doelgroepen zijn nu kinderen en vrou-
wen, maar dat is geen wet van Meden en 
Perzen. Het blijkt alleen dat er weinig vraag 
is van mannen naar dit soort activiteiten. 
Wanneer dit verandert, zal het atelier hier 
zeker op inspelen.

Als we vertrekken, moet Roos ook weg 
voor een afspraak. In de bibliotheek op het 
Javaplein heeft ze een bespreking over een 
schilderij dat ze cursisten van het atelier wil 
laten maken voor in de bibliotheek bij het 
Stadsdeelhuis Oost. Het schilderij zelf zal 
gemaakt worden door de kinderen, de rand 
wordt verzorgd door de vrouwen. Even later 
belt ze. ‘Het is rond’, zegt ze enthousiast. t

Celebesstraat 80 (bij Muiderpoortstation)
mail@rooseelman.com



‘Er waren twintig jaar geleden bijna 
geen shoarma tenten in Amster-
dam-Oost’, zegt de huidige mana-

ger Salih Kara (25) van het tot restaurant 
uitgegroeide bedrijf. ‘Ze wilden de Turkse 
gerechten en de Turkse cultuur bekend 
maken in Nederland. Dat deden ze door een 
zaak op te zetten waar broodjes shoarma 
verkocht werden, maar ook unieke Turkse 
gerechten. Mensen kwamen speciaal hier-
heen voor patlıcan guvec (aubergine met 
lamsvlees en groenten) of kuru fasulye (witte 
bonen met lamsvlees en tomatensaus). Er 
waren 35 zitplaatsen. In het begin was het 
eigenlijk helemaal geen succes. Het res-
taurant was onbekend, niemand kende de 
gerechten en de mensen wisten natuurlijk 
ook niet of het wel lekker was klaargemaakt.’

Shoarma en juwelen
Anderhalf jaar later, rond 1995, ging het 
beter en begon de buurt de zaak te waarde-
ren. Er werd reclame gemaakt door folders 
van menu’s huis-aan-huis in de buurt te 
verspreiden en actieprijzen te introduceren. 
Met succes: de multiculturele buurtbewo-
ners van Amsterdam-Oost kwamen er eten. 
‘Het eten van vlees zit in de cultuur van de 
mensen die toen kwamen: Marokkanen, 
Turken en Pakistanen.’

In 1998 wilde Ali’s zwager terug naar Tur-
kije, waar hij een juwelierszaak begon. Salih: 
‘Ali nam het toen over en is sindsdien eige-
naar. Er is niet zo veel veranderd, behalve 
dat de werkplekken ander, ronder hout heb-
ben gekregen. De rest is zo gebleven. Ja, we 
hebben de menukaart uitgebreid. We heb-
ben specialiteiten en ‘kapsalon’ op de kaart 

Van shoarma tot patlıcan

Ali Beke Serceli groeide 
op in Turkije, maar kwam 
begin jaren negentig met 
zijn zwager naar Nederland 
om hun gezamelijke 
droom te verwezenlijken. 
In 1993 openden ze hun 
eerste shoarmazaak in 
Amsterdam-Oost: Mesken.
TEKST: COEN GEERTSEMA
FOTO: KEES HOOGEVEEN

Manager Salih Kara voor restaurant Mesken in de Sumatrastraat

gezet: een combinatie van patat, shoarma 
en gesmolten kaas. Ik eet het niet, maar het 
verkoopt erg goed. Ons concept werkt.’ 

Honderd gerechten
Dat het concept dat Mesken hanteert nog 
steeds werkt, is ook te merken aan het feit 
dat er een tweede Mesken is geopend, op 
IJburg. Vorig jaar werd een extra pand bij 
het huidige restaurant aan de Sumatrastraat 
getrokken. Een belwinkel ging daar weg en 
Mesken huurt ook deze ruimte. 

Het restaurant biedt plaats aan negen-
tig personen. ‘Ja, dat klopt,’ zegt Salih, ‘het 
ging zelfs zo goed dat er soms op zonda-
gen rijen voor de deur stonden. Daarom 
zijn we uitgebreid. Nu kunnen we families 
met kinderen ook een plek geven. Maar we 
gaan dit jaar nog een keer verbouwen. Ik 
heb de vergunningen al binnen. We krijgen 
een grotere bar, een grotere keuken en we 
halen de tussenmuur eruit zodat het één 
geheel wordt. Onze menukaart wordt uit-
gebreid van zeventig naar honderd gerech-
ten. Mooie Turkse gerechten, zoals iskender 
kebab (geroosterd brood met zelfgemaakt 
lamsgehakt, tomatensaus en yoghurt) en 
sac kavurma (stukjes lamsvlees gemengd 
met groente en kruiden) geserveerd op tra-

ditioneel Turkse wijze. We dienen het in een 
pan op.’

Thuis in Mesken
Salih Karma werd al jong manager. ‘Toen Ali 
me vroeg voor deze functie was ik 23 jaar. Ik 
had mijn studie bedrijfseconomie afgerond 
en even geen baan. Ik heb een week nage-
dacht. Nu doe ik de boekhouding, perso-
neelszaken, inkopen, verkopen, invallen bij 
ziekte en vergunningen regelen. Ik kwam 
hier vroeger als ik in Nederland op vakantie 
was. Ali is de achterneef van mijn vader en 
kwam net als wij uit Burhan, een dorpje in 
de provincie Karaman. Mijn ouders werkten 
in de jaren zestig als gastarbeiders in Neder-
land, maar gingen in de jaren tachtig terug 
en kwamen daarna vaak hier op vakantie. In 
1996 zijn ze definitief naar Nederland terug-
gekomen om mij te laten studeren, want de 
opleidingen in Turkije waren ronduit slecht. 
Nu is dat wel verbeterd. Maar ik zou niet 
terug willen naar Turkije, geen denken aan. 
Ik ben hier gewend, hier zit mijn familie, 
wonen mijn vrienden en ik vind het werk 
dat ik doe leuk. Ik werk vijf dagen van 17.00 
tot ongeveer 23.00 uur en als ik vrij ben, kom 
ik ook altijd even kijken. Ik woon toch in de 
buurt, bij het Flevopark.’ 

En wat de naam Mesken betekent? Salih 
bakent een stukje van de eettafel af met zijn 
armen, om aan te geven dat dit zijn ‘mes-
ken’ is. Het is op meerdere manieren uit te 
leggen. Maar het beste door aan te geven 
dat iedereen altijd welkom is in zijn tweede 
huis: restaurant Mesken. t

www.restaurantmesken.nl

‘Ik zou niet terug 
willen naar Turkije, 
geen denken aan'

Het is een druilerige donderdag en ik 
snel van A naar B, blik op de stoep, 
de tijd tussen nu en straks zoveel 

mogelijk uitgummend. Als ik langs de huis-
artsenpraktijk tegenover de AH kom, wordt 
mijn oog getrokken door foto’s voor de 
ramen. Nieuwsgierigheid wint het van haast 
en ik stop om te kijken. 

Het zijn prachtige foto’s, veelal van detail-
opnamen. Een ronde trap gefotografeerd 
door een rond gat, eindeloze herhalingen 
in de drakenbrug, een fietssleutel aan een 

TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: MELCHIOR FOLLENDER GROSSFELD EN BENJAMIN VAN BUIREN

hek, de bovenleiding van de tram tegen de 
wolkenlucht. De foto’s getuigen van een ver-
rassende manier van kijken. Ik ben dan ook 
tegelijkertijd verbaasd – vanwege de kwali-
teit, en niet verbaasd – vanwege de manier 
van kijken, als ik lees dat de foto’s gemaakt 
zijn door kinderen uit groep 3 van basis-
school de Achthoek. Ze hebben van een 
fotografe les gehad in kijken en zijn vervol-
gens de buurt in getrokken. 

Ook ik trek de buurt weer in, op weg naar 
B. Ondanks de regen kijk ik nu toch om me 

heen en natuurlijk voel ik me meteen min-
der druilerig. Zie de wereld en zelfs schoon-
heid. Zo simpel kan het zijn even uit de fut-
loze sleur te worden opgetild door iets moois 
en verrassends. De blik verschoven doordat 
iemand je even anders laat kijken. En wat ik 
was vergeten door alle crisissores, weet ik 
nu weer: kunst moet, overal en op allerlei 
niveaus. Juist niet alleen in de theaters en 
musea, maar op straat, in het onderwijs en 
daar waar je het net niet verwacht. t

ADVERTENTIES

Gratis inloopspreekuur
Vrijdag 9.00 - 10.00 uur

Panamalaan 112, Amsterdam

T 020 - 528 90 30   F 020 - 528 96 18

govers@amsteladvocaten.nl

www.amsteladvocaten.nl

Opgetild
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SENSOOR

Jolanda woont op IJburg en is vrijwil-
liger bij Sensoor Amsterdam, een con-
tinu bereikbare chat- en telefonische 

hulpdienst die al vijftig jaar actief is. De 
gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk 
en iedereen mag bellen. Jaarlijks voeren ze 
zo’n 20.000 gesprekken. Circa 95% van hun 
diensten wordt door de gemeente gesub-
sidieerd. De rest komt uit fondsen, kerken, 
bedrijfsleven en van particulieren. Vrijwilli-
gers krijgen hun onkosten vergoed, trainers/
begeleiders zijn in loondienst.

Jolanda werkte vroeger als maatschappe-
lijk werker. Nu haar kinderen groot zijn, wil 
zij weer aan de slag. Vrijwilligerswerk leek 
haar een goede manier om aansluiting te 
vinden bij de huidige arbeidsmarkt. Op tv 
zag ze een item over Sensoor. De betrokken-
heid van de vrijwilligers maakte indruk en 
ze meldde zich aan. Na een eerste gesprek 
en selectieavond volgden drie intensieve 
trainingsdagen. Aanvullend deed ze een 
suïcidepreventietraining. Daarna startte ze 
met snuffeldiensten: meeluisteren met een 
ervaren collega. De volgende stap was om de 
beurt een gesprek voeren en nabespreken. 

Nu werkt Jolanda zelfstandig en draait haar 
hand niet meer om voor een zwaar gesprek. 
Op een geheim adres in Amsterdam draait 
ze één dienst per week van vierenhalf uur. 
Ook late avonddiensten tot 3.00 ’s nachts 
of nachtdiensten tot 9.00 ’s ochtends horen 
erbij. Het belangrijkste vindt ze om aanslui-
ting te vinden bij de beller. Je gevoel tonen en 
dat van de ander bevestigen. Het doel is een 
gelijkwaardig gesprek van mens tot mens: ze 
zit niet als hulpverlener aan de telefoon.

De onderwerpen zijn divers: van angst en 
eenzaamheid tot relatie- of gezondheids-
problemen, rouw, bedreiging, somberheid 
en zelfmoordplannen.

Om de zes weken komen vrijwilligers in 
groepen bijeen om onder leiding van de trai-

ners/begeleiders de voortgang te bespreken.
De anonimiteit van de beller staat voorop. 

Namen en adressen zijn onbekend. Alleen 
als de beller hulp ter plaatse wil, bijvoor-
beeld bij drang tot zelfmoord, worden gege-
vens uitgewisseld. Maar ook dan blijft de 
informatie geheim.

Zelfdoding is ook voor Jolanda een pit-
tig onderwerp. De beller serieus nemen en 
specifiek doorvragen naar het waarom, hoe 
en waar, is belangrijk. Zo ontdek je hoe vast-
omlijnd iemand is in het plan. Het komt 
voor dat iemand het voornemen ook uit-
voert. Een jonge, ongeneeslijk zieke vrouw 
die niet langer wilde leven, belde regelmatig 
voor ondersteuning. Een vriendin nam later 
op verzoek van de vrouw contact op met 
Sensoor om te vertellen dat zij haar leven 
beëindigd had. Zoiets hakt er zwaar in bij de 
betrokken vrijwilligers. Gelukkig zijn de coa-
ches altijd bereikbaar als een vrijwilliger het 
zelf even moeilijk heeft. Soms is het nodig 
om na een heftig gesprek een blokje om te 
gaan om tot jezelf te komen. Dan schake-
len ze de telefoon door, zodat bellers wel 
gewoon te woord gestaan worden.

Per dienst voert Jolanda acht tot tien 
gesprekken. Zelf leert ze veel van haar werk. 
Zoals het afronden van een gesprek. Een 
natuurlijk moment benutten om af te slui-
ten. Het streven is om een gesprek maximaal 
een kwartier te laten duren, hoewel dit al 
snel meer wordt. Bij Sensoor vinden mensen 
de persoonlijke aandacht die in de professi-
onele hulpverlening ontbreekt. De meesten 
hebben weinig sociale contacten. Vaak ziet 
iemand het niet meer zitten als hij de tele-
foon pakt. Door rustig te luisteren naar het 
verhaal, wordt de beller zelf ook weer rustig. 
Het gehoord voelen is essentieel. Daarna 
kan iemand zelf weer verder.

Voor Jolanda levert het werk een schat aan 
ervaring op en hopelijk een opstap naar 
betaald werk.
www.amsterdam.sensoor.nl

HOME-START

Mascha woont met haar man en 
hun tweeënhalf jaar oude twee-
ling op IJburg. Na de geboorte 

kwam zij handen tekort om de tien weken 
te vroeg geboren Bastiaan en Lea goed te 
kunnen verzorgen. Haar familie woont in 
Zeeland en op de vriendenkring was al een 
beroep gedaan. Een verpleegkundige van 
het consultatiebureau wees haar op Home-
Start, een organisatie die ouders met kinde-
ren tot zeven jaar ondersteunt bij de opvoe-
ding. Ervaren vrijwilligers komen wekelijks 
aan huis. Zij worden getraind en begeleid 
door betaalde coördinatoren. 

Na Mascha’s aanmelding volgde een intake 
en een week later kwam Inge haar één och-
tend in de week helpen. Zij heeft een twee-
ling van inmiddels negentien plus een doch-
ter van zestien. Anderhalf jaar draaide ze 
mee in het gezin en nog spreekt en ziet ze 
Mascha regelmatig. Hun band is uitgegroeid 
tot een diepe vriendschap.

Destijds was Mascha ten einde raad. De 
gebruikelijke tips voor de verzorging van 
een tweeling hielpen niet. Liggend voeden 
was geen optie omdat de baby’s last hadden 
van reflux: de voeding kwam terug als ze niet 
tijdens en na de voeding rechtop gehouden 
werden. Bij één voor één voeden, krijste de 
ander het uit van de honger. En dit was maar 
een van de vele praktische zaken waar ze 
tegenaan liep.

Van de moeizame start van de tweeling is 
niets meer te zien. Bastiaan is een schattige 
ondeugd die het publiek graag voor zich 
wint. Tijdens het interview voert hij op de 
bank een hele show op. Lea moet even wen-
nen, maar doet al snel niet onder voor haar 
tweelingbroer. Inge volgt het schouwspel 
met een tevreden blik.

In maart 2010 kwam Inge bij Home-Start. 
Ze heeft iets met kinderen. De leeftijdscate-
gorie tot zeven jaar trekt haar bijzonder aan, 
omdat kinderen zich in die periode in korte 
tijd zo snel ontwikkelen. Na het succesvol 
afronden van de cursus was Inge gecerti-
ficeerd. Martine Stokvis, coördinator van 
Home-Start Amsterdam-Oost, matchte haar 
al snel met Mascha. 

Dat iedere moeder extra handen kan 

gebruiken, beseft Inge goed, maar om voor 
hulp van Home-Start in aanmerking te 
komen moet er sprake zijn van een drin-
gende situatie. Een gezin dat in de knel zit, 
kan een hulpvraag indienen. De coördina-
tor komt op huisbezoek om in te schatten of 
het gezin bij Home-Start past. Zo niet, dan 
verwijst de coördinator door of zoekt samen 
met het gezin een andere oplossing. De hulp 
is tijdelijk, het streven is dat de vrijwilliger 
zichzelf binnen een jaar ‘misbaar’ maakt. 

Inge heeft alweer een ander gezin met een 
compleet andere hulpvraag. De gevraagde 
ondersteuning verschilt sterk. In de Indi-
sche Buurt zijn bijvoorbeeld veel alloch-
tone gezinnen. Vaak ontbreekt een sociaal 
netwerk doordat familie in het buitenland 
woont en ouders geen vrienden hebben. De 
vrijwilliger gaat mee naar gesprekken, helpt 
met de post en administratie of leert hen 
het openbaar vervoer te gebruiken. Soms let 
ze op de kinderen, terwijl de moeder thuis 
Nederlands leert of taken afhandelt. Door 
voor te lezen of liedjes met hen te zingen, 
introduceert ze deze vaak niet vanzelfspre-
kende zaken in het gezin en stimuleert en 
passant ook de taalontwikkeling van de kin-
deren. 

Inge dwingt zichzelf zo veel mogelijk op de 
handen te zitten. Het is zaak om niets over 
te pakken wat een ouder zelf kan doen. Zelf-
redzaamheid stimuleren is belangrijk. Alleen 
doen wat men vraagt. En hun manier van 
doen respecteren. Je moet niet ongevraagd 
je eigen mening of kritiek geven. Luisteren, 
ondersteunen en doorvragen zijn belang-
rijk. Kijken wat de flow is in een gezin en 
daarin meegaan. Je kunt iets aanreiken en 
dan is het aan de ander. En als er zaken spe-
len die je als vrijwilliger boven de pet gaan, 
dan kun je dat melden bij de coördinator, 
die daar dan verder mee aan de slag gaat. 

Een vrijwilliger komt minimaal twee uur 
per week langs, maar Inge blijft vaak het 
dubbele. En ook dan vindt zij het wel eens 
moeilijk om het gezin weer alleen achter te 
laten. Als ze zich zorgen maakt, kan ze altijd 
rekenen op de steun van coördinator Mar-
tine. Die gaat dan zelf langs om te kijken hoe 
het gaat.

Dit is typerend voor Home-Start: de betrok-
kenheid en de warme, professionele samen-
werking. Inge is duidelijk trots op ‘haar’ 
organisatie. ‘Was die hulp er maar geweest 
toen ik jong was,’ verzucht ze uit de grond 
van haar hart.
www.home-start.nl

AMSTERDAMS 
BUURVROUWEN CONTACT

ABC heeft haar kantoor op het Begijn-
hof in hartje Amsterdam. Directeur 
Miriam Meijs en Barbara de Groot, 

coördinator voor Amsterdam-Oost, vertel-
len enthousiast over de organisatie die al elf 
jaar actief is.

ABC heeft rond de 300 actieve vrijwilligers. 
Hiervan geven er zo’n 250 les ‘in het veld’. De 
overigen verzorgen zaken als administratie, 
boekhouding, fondsenwerving en PR. Of ze 
werken mee aan de ABC-academie, waar de 
lesgevers getraind worden. Ook het bestuur 
bestaat geheel uit vrijwilligers. Miriam 
en Barbara zijn twee van de in totaal zes 
betaalde parttime krachten die de organi-
satie draaiende houden. In principe werken 
vrijwilligers één dagdeel per week, maar er 
zijn ook vrijwilligers die bijna fulltime actief 
zijn.

ABC geeft anderstalige vrouwen Neder-
landse les aan huis. Eén op één. Daarnaast 
stimuleren ze hen om buitenshuis activitei-
ten te ontplooien. Naar een buurthuis gaan, 
een cursus doen, 
vrijwilligerswerk of 
sport. In 2011 kwam 
ABC bij 368 vrouwen 
over de vloer. 

De vrijwilligers 
geven twee uur per 
week les. Hiervoor 
betaalt de cursist 
vijf euro per tien 
lessen. Een traject 
duurt gemiddeld een 
jaar. Voorwaarde is 
wel dat er sprake is 
van groei. De voor-
ziening is tijdelijk 
en bedoeld als een 
opstapje of aanvul-
ling, bijvoorbeeld op 
een inburgerings-
traject. Doordat de 
lessen aan huis gege-
ven worden, zijn ze 
laagdrempelig. Vrouwen die jonge kinderen 
hebben, mantelzorger zijn of wegens ziekte 
of handicap aan huis gebonden, kunnen zo 
toch les volgen. 

Miriam benadrukt het belang van taal, net-
werk en sociale vaardigheden voor de vrou-
wen. Doordat ze zelfredzamer worden, kun-
nen ze hun eigen gezin draaiende houden 
en ook economisch zelfstandig worden. Het 
netwerk is nodig om na de cursus niet in een 
gat te vallen. Door het blijven spreken van 
de taal verleren ze de stof niet en ontwikke-
len zich.

Miriam spreekt haar zorg uit over het hui-
dige bezuinigingsklimaat. Laagdrempelige 
collectieve voorzieningen worden wegbe-
zuinigd, eigen verantwoordelijkheid is het 
nieuwe toverwoord. Maar om eigen verant-
woordelijkheid te kunnen nemen, moet je 
over de benodigde instrumenten beschik-
ken. Zoals het beheersen van de taal.

ABC draait voor 50% op overheidssubsi-

die. De rest komt uit het Europees Integra-
tiefonds, particuliere fondsen en van een 
aantal donateurs. Elk jaar moeten subsi-
dies opnieuw aangevraagd worden. Op zich 
natuurlijk een heel inefficiënte manier van 
werken, zo stelt Miriam. En het zorgt elk jaar 
weer voor grote onzekerheid over het voort-
bestaan. 

Om continuïteit te bieden en lesgevers 
vakkundig te begeleiden, heb je professio-
nals nodig. ABC is zuinig. Vrijwilligers krij-
gen alleen reis- en kleine onkosten vergoed. 
De kantoorhuur is laag en met lesmateriaal 
wordt zorgvuldig omgesprongen. Ook de 
ABC-academie draait bijna volledig op vrij-
willige krachten. De begroting van ABC is 
bijna vier ton.

Barbara licht toe aan welke eisen lesge-
vers moeten voldoen: een dagdeel per week 
beschikbaar zijn, geduldig zijn en zelfstan-
dig kunnen werken. Ook goed kunnen 
overleggen, een open houding hebben en 
het eigen oordeel op kunnen schorten zijn 
voorwaarden. Daarnaast moeten zij natuur-
lijk het Nederlands goed beheersen. Na aan-
melding volgt een introductiecursus van viif 

dagdelen. Daarin komen allerlei aspecten 
van het lesgeven en aan huis komen aan 
bod. Een lesgever en een lesnemer vormen 
samen een taalkoppel. Leerdoelen worden 
geformuleerd en na elk lesblok van tien les-
sen geëvalueerd. 

Vaak wordt onderschat wat een klus het is 
om vanuit het buitenland hier een bestaan 
op te bouwen. De maatschappij is erg com-
plex en als je hier niemand kent en de taal 
niet spreekt, is het moeilijk om je weg te vin-
den. De vrijwilligers van ABC maken echt 
een verschil. Het mooiste vindt Barbara 
dat vrouwen van verschillende achtergron-
den elkaar ontmoeten en ontdekken dat ze 
dezelfde dromen en verlangens hebben. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten: kansarme 
allochtone vrouwen worden uit hun sociaal 
isolement gehaald en vrijwilligers raken ver-
trouwd met andere culturen. 
www.abcamsterdam.org t

Vrijwilligerswerk

Een taalkoppel van Amsterdams Buurvrouwen Contact

Inge (r) van Home-Start met Mascha en haar tweeling.

Vrijwilligerswerk kost tijd en energie en 
levert geen geld op. De verantwoorde-
lijkheid is, evenals de voldoening, vaak 
groot. Vrijwilligersorganisaties kunnen 
het verschil maken in een buurt. Deson-
danks is hun voortbestaan in deze tijd 
van bezuinigingen onzeker. Wij namen 
een kijkje bij drie succesvolle non-profit–
organisaties in onze buurt.
TEKST: SIMONE SLOTBOOM  
FOTO DEZE PAGINA: FRED VERMORKEN    FOTO VOLGENDE PAGINA: ABC

Sensoor start in het najaar met drie 
nieuwe trainingen en zoekt vrijwilligers 
uit heel Amsterdam.
Ook Home-Start heeft vrijwilligers nodig, 
vooral voor de groeiende wijk IJburg. 
Rechtstreeks aanmelden kan bij Martine 
Stokvis, coördinator van Amsterdam-
Oost, op 06-51422622.
ABC heeft een wachtlijst voor lesnemers 
en is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers.
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De groenteman van de C1000 is 
er niet meer. Hij heeft Brazi-
lië verlaten voor Purmerend. 

Vanaf de opening was hij een vertrouwd 
gezicht. Iedereen kende hem. Die kleine 
Amsterdammer met krulhaar en blauwe 
pretoogjes. In de buurt viel zijn naam 
vaak. Moeders die het leuk vonden hoe 
hij met kinderen omging. Mannen die 
hem een toffe peer vonden. Klanten die 
blij waren met adviezen die hij gaf over 
producten. Of de bereiding ervan. Aar-
dige man, hoorde ik veel. Of: harde wer-
ker. En: een man met hart voor zijn vak.

‘Ja, die ken ik wel’, zei ik altijd als hij ter 
sprake kwam. En dat was vaak. Sommi-
gen dronken wel eens een biertje met 
hem in de Cantine. Dan hadden ze een 
goed gesprek over het werk, het leven, 
de kinderen en voetbal. Want naast zijn 
liefde voor groente en fruit had hij nog 
een passie: de voetbalclub. Zo lang als hij 
in het groentevak zat, zo lang was hij ook 
actief voor zijn club. Eerst als leider van 
een elftal, daarna als jeugdvoorzitter en 
al snel als voorzitter. Minstens drie keer 
per week was hij daar te vinden, uren zat 
hij aan de telefoon. Jaar in jaar uit. Som-
mige leden winkelen ook bij de C1000. Zij 
weten hoe goed ik hem zelf ken. ‘Ik zag 
je vader laatst nog’, zeiden ze dan als ik 
ze tegenkwam. Trots was ik elke keer als 
iemand nietsvermoedend positief over 
hem sprak. En wat vond ik het leuk om 
dan te zeggen: ‘Dat is mijn pa.’

Hij is van de oude stempel. Werk, fami-
lie en vrijwilligerswerk. Dat is belang-
rijk. Daar vind je geluk. Hij doet niet 
mee met sociale media. Dat hoeft hij ook 
niet, hij is een wandelend Facebook. Als 
we samen op pad zijn, wordt hij steevast 
staande gehouden door bekenden. Twit-
teren doet hij live. Met bondige uitspra-
ken als: ‘De tijd achterhaalt de waarheid 
wel’, gevolgd door een grappend: ‘al kan 
het wel even duren.’ Of: ‘Een week is zo 
om als je van elkaar houdt’ en ‘Wat je erin 
steekt, komt er altijd uit.’ Een rasoptimist 
ook. Criticasters stuurt hij het bos in met 
uitspraken als: ‘Dat is omgekeerd evenre-
dig hetzelfde’ of: ‘Nee, jij trekt volle zalen.’ 
Voor doemdenkers heeft hij simpelweg 
geen geduld. Die snoert hij de mond met: 
‘Wel positief blijven!’

Nu is hij officieel gepensioneerd. AT5 
kwam op zijn laatste werkdag langs met 
een cameraploeg. Lachend verklaarde 
hij er nog niet aan toe te zijn. Werken, 
het liefst met jongeren, houdt hem jong. 
In de supermarkt en op het voetbalveld. 

Groenteman
TEKST: SIMONE SLOTBOOM  
FOTO: FRED VERMORKEN

Altijd liefdevol coachend. Met een knip-
oog, maar ook recht voor zijn raap. Heel 
wat jonge mensen heeft hij zijn normen 
en waarden, kennis en arbeidsethos mee-
gegeven, dan wel door de strot geduwd. 
Hij kan niet anders. Veel van hen sprak ik 
bij zijn afscheid in de Cantine of op zijn 
verjaardagsfeest op de club. Jongeren 
uit probleemgezinnen die hij afhaalde 
van het politiebureau of boekengeld gaf 
zodat ze toch naar school konden. Nu 
mannen met een eigen gezin, baan of 
bedrijf, die iets gemaakt hebben van hun 
leven, tegen alle verwachtingen in. En 
weer was ik trots. En ook een beetje nos-
talgisch.

Dat oude elan van zijn generatie sterft 
uit. Jongeren zijn assertief en komen 
goed voor zichzelf en hun belangen op. 
Meteen vragen wat iets schuift. Afspra-
ken verschuiven. Taken en verantwoor-
delijkheden doorschuiven. Schuiven 
met werk, vrienden, familie en taken. Zo 
vanzelfsprekend als ‘schuiven’ nu is, zo 
ondenkbaar was dat vroeger. ‘Afspraak 
is afspraak.’ Ik hoor het mijn vader nog 
altijd zeggen. Onzichtbaar en belange-
loos werk staat niet meer zo hoog op de 
agenda als in de jaren zeventig. Succes 
wordt nu afgemeten naar salaris, aanzien 
en bezit. En alles moet snel. Wie inves-
teert nu nog veertig jaar in iets wat alleen 
voor anderen rendement oplevert? Wat 
jou alleen maar tijd en geld kost? Dan 
ben je toch gek? Of op zijn minst niet ver-
standig bezig?

Mijn pa denkt daar totaal niet over na. 
Als het goed is voor de club of voor de 
zaak, dan is het gewoon goed. Punt. Het 
algemeen belang dient allen, is zijn rots-
vaste overtuiging. En al is zijn leefwijze 
klassiek, zijn geest blijft jong en enthousi-
ast. Gevoed doordat hij een functie heeft. 
Iets betekenen voor anderen. Nuttig zijn. 
Een ouderwets begrip, maar wel een om 
te onthouden. Zijn generatie hoeft niet 
naar een psycholoog om uit te zoeken 
waar hun lege gevoel vandaan komt. Dat 
is volgens mij wat iedereen zo leuk vindt 
aan deze groenteman. Zijn vermogen om 
oprecht gelukkig te zijn met wat hij doet 
en tevreden te zijn met wie hij is.

COLUMN

ADVERTENTIES

2012 is het Jaar van de Bij. Daarom heeft Stadsdeel 
Oost het Convenant Bijvriendelijk onder-
tekend. Als dank ontving het Stadsdeel van 

de vereniging Landschap Noord-Holland een bijenhotel, dat is 
geplaatst op het talud aan de Panamalaan.

In dit Jaar van de Bij vragen belangenorganisaties aandacht voor 
deze nuttige diertjes, aangezien de sterfte onder bijen de laatste 
jaren hoger is dan normaal. Afname van het aantal bijen bedreigt 
veel plantensoorten in hun bestaan. Bijen zijn erg belangrijk voor de 
voedselproductie: 60-70% van ons voedsel komt van gewassen, die 
door bijen worden bestoven.  

Wilde bijen zoeken hun voedsel binnen een straal van enkele hon-
derden meters van het nest. Op het talud aan de Panamalaan groeit 
een rijke variatie aan kruiden en bloemen, zoals brem, die erg aan-
trekkelijk is voor wilde bijen. Het Stadsdeel zorgt er bij het onder-
houd van deze groenstrook dan ook voor dat deze planten volop de 
ruimte krijgen.

Bijen zorgen voor ons voedsel
TEKST EN FOTO’S: FRED VERMORKEN

Beste lezer,

U heeft het natuurlijk al gemerkt: de 
IJopener is gladder en groter. De 
foto’s komen beter tot hun recht 

en ook de leesbaarheid is geholpen met dit 
mooie nieuwe papier, dat bovendien het 
FSC-keurmerk draagt. We zijn er trots op!

Ook de inhoud van uw buurtblad heeft een 
paar kleine wijzigingen ondergaan. Zo is 
er vanaf heden ruimte voor gastschrijvers. 
Voor dit nummer schreef Lieneke Koornstra 
een artikel over de kraamkamer van IJburg. 
Mocht u schrijven en heeft u een verhaal dat 
past bij waar de IJopener voor staat – infor-
meren over wat er speelt, leeft en te doen is 
in de buurt, achtergronden leveren bij het 
nieuws en verhalen vertellen over bijzondere 
mensen, projecten en gebeurtenissen – laat 
het ons dan weten via redactie@ijopener.nl. 
De voorwaarden sturen wij u graag toe.

Verder zult u zien dat er meer advertenties 
zijn. De ondernemers van de Czaar Peter-
straat adverteren gezamenlijk. Mocht u 
hierin geïnteresseerd zijn – met een groep 
ondernemers uit dezelfde straat adverteren 
tegen gereduceerd tarief – neemt u dan con-
tact op via info@ijopener.nl.

Voor de rest hebben wij weer ons uiterste 
best gedaan er een mooi blad van te maken, 
serieus én met een kwinkslag. Wij wensen u 
veel leesplezier, succes met de puzzel en het 
maken van een heerlijke maaltijd.

En bent u op Facebook? Wij ook, en we vin-
den het leuk als u reageert of ons ‘liket’! U 
vindt ons op: www.facebook.com/IJopener.

namens de redactie, 
Natanja den Boeft

Nieuw!
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T ja, die sportvisserij, ik begrijp het 
niet. Als mensen een dag of een 
paar uur naar het water willen sta-

ren, hebben ze daar toch geen alibi voor 
nodig in de vorm van een hengel? Zoals ik 
al zei, ik begrijp het niet. En als ze dan iets 
gevangen hebben, dan halen ze dat akelige 
scherpe haakje uit de gevoelige vissenlippen 
en gooien het dier met wond en al terug... 
Niet doen!
Ik heb twee recepten voor u om ze klaar te 
maken nadat u ze dood gemaakt hebt op 
een door de dierenbescherming aanbevolen 
wijze. Vis kun je niet verser krijgen! 

Vlaamse waterzooi. 
Ja, ik weet wel, die wordt meestal met kip 
gemaakt dezer dagen. Maar de oorspron-
kelijke Gentse waterzooi werd gemaakt met 
zoetwatervis. Zoetwatervis is lastig bij het 
koken en eten omdat hij vaak erg veel graten 
bevat, maar de smaak maakt veel goed.

Nodig: 
ongeveer 1 kilo zoetwatervis (snoek, karper, 
baars of paling of een combinatie van deze 
vissen)
3 preien
3 uien
1 bleekselderijstruik
1 teentje knoflook
3 tomaten, geschild en ontpit 
halve fles droge witte wijn
boter of olijfolie
tijm, laurier, puntje geelwortel (of andere 
gele voedselverf), peper en zout

De prei, uien, wortelen en selderij fijnsnij-
den en aanfruiten in boter of olijfolie met 
een teentje knoflook. Laat even fruiten en 
doe er nu de in stukken gesneden vis bij. 
Roer alles door elkaar en giet de wijn erbij. 
Voeg er water bij tot alles onderstaat. Doe 

Koken met Neeltje

Sportvis

er nu tijm, laurier, geelwortel en de tomaten 
bij. 
Een kwartier pocheren op een heel laag 
vuurtje. Laat nog tien minuten trekken om 
de vissmaak goed te laten doordringen. Op 
smaak brengen met zout en peper.
Geef er geraspte kaas en geroosterd brood 
bij.

Gefillte Fisch
Het bekendste joodse recept, denk ik. Vroe-
ger werd het visgehakt teruggestopt in de 
huid van de vis, daar komt de naam vandaan, 
maar dat doet bijna niemand meer. Het zijn 
visballen die je gaart in een visbouillon, die 
van koppen en graten wordt getrokken.

Voor de bouillon:
2 wortels, in plakken
2 vissenkoppen
1 ui
2 theelepels suiker
6 peperkorrels 

Doe de ingrediënten in een pan met twee 
liter water. Trek hiervan een bouillon in een 
half uur op zacht vuur.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Voor de visballen:
1 ui
2 eieren
1 theelepel zout
1 theelepel suiker
witte peper
75 gram matzenmeel
1 kilo visfilets

Pureer ui, eieren, zout suiker en peper in de 
keukenmachine tot er een romige substan-
tie is ontstaan.
Snijd de vis in stukken en maal ze vijf secon-
den in de keukenmachine (het mag geen 
pasta worden).
Vermeng vis, matzenmeel en eierspul en zet 
dit een half uur in de koelkast.
Zeef de bouillon. Vorm ballen van de vis-
farce en laat ze neer in de bouillon. Laat ze 
op zacht vuur in een half uur gaar worden. 
Laat afkoelen. Leg de ballen in een diepe 
pan en giet er wat bouillon overheen. Redu-
ceer nu de rest van de bouillon tot ongeveer 
de helft en giet het over de visballen. Zet de 
schotel een nacht in de koelkast. Dan is er 
een stevige aspic gevormd. 
Geef er mierikswortelsaus bij. t

The Harbour Club Amsterdam is de 
derde vestiging van horecamannen 
John de Jong en Richard van Leeu-

wen, na Scheveningen en Rotterdam. Een 
tijd leek het erop dat het hen niet zou luk-
ken een pand van zeer grote afmetingen te 
vinden in Amsterdam. Oppervlaktemeters 
maken is namelijk een sport voor John de 
Jong, in navolging van de door hem bewon-
derde grote horecagelegenheden in New 
York. De andere twee voorwaarden waren: 
ligging vlakbij de Ring en gratis parkeren 
voor gasten. De voormalige wijnterminal 
Roders aan het begin van de Cruquiusweg 
bleek aan al deze voorwaarden te voldoen. 

Op een zomerse avond in mei – zou John de 
Jong dat mooie weer ook bij de deal bedon-
gen hebben? – zit ik op het terras: 1500 m2 en 
goed voor 300 gasten. Met houten banken, 
robuuste fauteuils, houten vlonders, schel-
penpad, parasols en uitzicht op het water 
heeft het iets weg van een hippe strandtent. 

Krakers, kunstenaars en 
creatieve bedrijven zijn 
al neergestreken in het 
Cruquius Industriegebied. 
Zoals overal in Amsterdam 
zijn dat de vooruitgeschoven 
posten als een industrie-
gebied verschuift naar 
woon- en leefgebied. De 
betoncentrale heeft een 
nieuwe buurman gekregen: 
The Harbour Club.

TEKST: TINEKE KALK  FOTO: FRED VERMORKEN

De menukaart is klassiek: veel vis en vlees 
– al het vlees is duurzaam – en een paar 
vegetarische gerechten. We nemen zeebaars 
en een paddenstoelentartaar. En natuurlijk 
dikke frieten: De Jong is zijn horecabestaan 
begonnen met een frietkot. 

Mijn tafelgenote, die eigenlijk niet van rosé 
houdt, maar ja, rode wijn bij vis is ook zoiets, 
probeert in voor mij vage termen aan de ober 
de rosé te omschrijven waar zij wel van zou 
kunnen houden. Ik kan mij niet voorstellen 
dat de jongeman er iets mee kan, maar hij 
knikt begrijpend, beent weg en komt terug 
met een fles rosé. Mijn tafeldame kijkt eerst 
nog sceptisch maar als ze een slokje proeft 
is ze blij verrast: ‘Precies de smaak die ik 
bedoel’. 

Later op de avond, als het wat frisser wordt, 
vertrekken wij naar binnen. Het restaurant 
kan 350 gasten herbergen. Door de indeling 
is het ruimtelijke aspect van de voormalige 
wijnhal behouden gebleven. Tegelijkertijd 
is er een sfeer van intimiteit gecreëerd door 
de opstelling van de diverse zitjes, een open 
haard, de plaatsing van de wijnkasten als 
scheidingswand, de prachtige bloemstuk-
ken en het aanbrengen van wandversiering. 
Ook de open keuken – het is of je neefjes 
gezellig een maaltijd voor je aan het berei-
den zijn – draagt bij tot het gevoel van onge-

dwongenheid. Nu maar hopen dat als ‘oom 
Johannes’ langskomt hij geen vernietigend 
oordeel uitspreekt over de kookkunsten van 
die aardige jongens. 

Als ik een paar dagen later in een interview 
met PR-verantwoordelijke Marloes van Wil-
ligenburg vraag wie die geweldige binnen-
huisarchitect is die deze metamorfose tot 
stand heeft gebracht, antwoordt zij: ‘O, John 
de Jong zelf. En de bloemstukken zijn van 
Monique, zijn vrouw’.

The Harbour Club biedt zijn gasten een 
geheel verzorgde avond aan. Eerst een 
drankje buiten op het terras of binnen 
aan de bar, dan de maaltijd – er is ook een 
sushibar – en afsluitend weer de bar. Op 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond is er 
een dj. De muziek is niet te hard, het is geen 
disco. Bovendien wordt rekening gehouden 
met de buren aan de overkant van het water. 

Naast valet parking kunnen gasten ook 
gebruik maken van een exclusieve thuis-
brengservice. 

Het Gooi heeft The Harbour Club al ont-
dekt. Het zou echter zonde zijn om zo’n 
geweldige tent over te laten aan die Gooi-
enaren. IJopenaren, pak de boot – er is een 
aanlegmogelijkheid –  de benenwagen, fiets, 
bus 22 of als het echt niet anders kan de auto 
en ga genieten. t

Ongedwongen luxe

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN

Z e i l s c h o o l
Z a a l v e r h u u r

Jachthaven Piet Hein
Veemkade 267      020 - 419 30 05

WWW.NAUTIEK.COM

34 35

365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM
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De leerlingen van de saxofoonschool presenteren zich  
aan familie, bekenden en bezoekers van de Open Dag. 

Wil je zelf fluit, klarinet of saxofoon spelen?  
Uitproberen mag. Tot dan!

Theater Vrijburcht       J.O. Vaillantlaan 143       1086 XZ Amsterdam
Meer info op:  www.saxofoonschoolijburg.nl

Open Dag Saxofoonschool IJburg     17 juni     14-17 uur 
ADVERTENTIE

MUZIEK
BIMHUIS, Piet Heinkade 3
Vrijdag 15 juni, 20.30 uur
Sekten, Table Music (Holland Festival)
Muziek en performance in een muzikaal 
landschap dat varieert van uitgesponnen 
soundscapes tot gefluisterde verhalen en 
van gezongen liedjes tot rauwe muziek met 
slagwerk en experimentele gitaren.
€ 22
Zaterdag 16 juni, 20.30 uur
Gary Lucas, Captain Beefheart symposium /  
I Have A Cat 
Gary Lucas was gitarist in de band van de 
legendarische zanger, componist en beel-
dend kunstenaar Captain Beefheart. Lucas 
illustreert het leven van zijn leermeester met 
obscure opnames, films en dia’s. De aanslui-
tende muzikale voorstelling I Have A Cat is 
een samenwerking met radiomaker Co de 
Kloet, die fragmenten mixt van zijn tele-
foongesprek met Beefheart, waarschijnlijk 
diens laatste lange interview.
€ 20
Donderdag 21 juni, 22.30 uur 
The African Connection
De Spaans-Marokkaanse zangeres Sinna 
Casita en ‘voice of Senegal’ Mola Sylla zijn 
de smaakmakers van The African Connec-
tion, het project van pianist/producer Thijs 
Borsten. Zij worden ondersteund door afro-
beats en soulvolle blazers. 
€ 18
Vrijdag 6 juli, 23.30 uur (Amsterdam Roots 
Festival)
The Ex & Getatchew Mekuria & friends
The Ex heeft het opnieuw voor elkaar gekre-
gen om de legendarische Ethiopische saxo-
fonist Getatchew Mekuria naar Nederland te 
halen. Rauw spel meets verleidelijke melo-
dieën om lekker te dansen. Na afloop dj’s 
Andy & Terrie.
€ 20

CAFÉ PAKHUIS WILHELMINA
Veemkade 576
Vrijdag 29 juni, 22 uur, deur open 20 uur
Bevel Emboss
Filmische muziek. Met afterparty en cadeau-
tje.
€ 7,50

CRUISE-INN, Zuiderzeeweg 29
Zaterdag 30 juni, 21 uur
Beach Party 
Met The Dawn Patrol, surf-rock uit Neder-
land, The Montesas, rockabilly-beat-surf uit 
Duitsland en dj GoGoMania.
€ 15

Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

FUNEN CONCERTS, Funenpark 125
Zondag 24 juni, 15 uur
Saskia Plagge - viool, Ewoud Mahler - cello, 
Gerben Uilenbroek - piano
Muziek van Beethoven, Grieg en Debussy.
€ 12

OBA, Oosterdokskade 143
Maandag 18 juni 19.30-21.30 uur & zondag 24 
juni, 15-17 uur, Harry Mulischzaal
Luistersessie met Brechtje Roos
Tips & tricks om nog meer van muziek te 
kunnen genieten. Via thema’s verbindt Roos 
op inventieve wijze fragmenten uit de oude 
muziek, jazz en wereldmuziek.
€ 15 / met OBA-pas € 7,50 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
KINDERVREUGD, Kramatweg 31a
Woensdag 27 juni, 14 uur
Zomers Operetteconcert
55-plus koor ‘Zeeburg Zingt’ o.l.v. Catharina 
Bonsel. Het concert wordt tevens opgeluis-
terd met een muzikaal intermezzo door het 
Westerdok ensemble.
€ 3

OOSTERPARK
Maandag 25 juni, 
17.30 uur
Opera in het 
park: Parsifal 
(Holland 
Festival)
Picknickman-
den mee voor 
een ontspan-
nen avond met 
‘hoge’ kunst in 
het lommerrijke 
park!
gratis

Zondag 8 juli, 12-21 uur
Roots Open Air
Wereldmuziek op vijf podia, kinderactivitei-
ten en de populaire Roots Bazaar.
gratis

STUDIO/K, Timorplein 62
Vrijdag 15 juni, 21-04 uur 
Dox Family Night
Baby Boom Bij Dox! Deze editie: Cirque 
Valentin, Koffie Bizonkid en Eindbaas. 
€ 7,50

THEATER EN DANS
MUIDERPOORTTHEATER
Tweede van Swindenstraat 26
Zaterdag 30 juni, 20.30 uur

Samadhi Dance Company, Mohini
Mohini is geïnspireerd op de poëzie van de 
Perzische dichter Rumi. Een intiem en speels 
avontuur waarin de hoofdpersoon wordt 
meegenomen naar alle hoeken van haar 
onderbewustzijn. Samadhi Dance Company 
wordt geroemd om zijn organische samen-
smelting van westerse en oosterse muziek 
en danstechnieken. 
€ 11 / € 9 / studenten podiumkunsten € 5

PLEINTHEATER, Sajetplein 39
Dinsdag 23 juni, 20.30 uur
Hors Sec, een verrassend Frans toneelstuk
Rond Kerstmis overvalt een natuurramp een 
aantal ontevreden werknemers op hun kan-
toor. Zes lange, koude dagen en barre nach-
ten in het grote kantoorpand brengen hun 
echte karakter naar boven met liefde, waan-
zin en vrees. In het Frans! 
€ 15 / € 10, reserveren via: resagest@gmail.com

VRIJBURCHT, Jan Olphert Vaillantlaan 143
Zondag 24 juni, 16 uur
Maranza, familietheater
Improvisatietheater voor de hele familie. 
Een waar gebeurd verhaal van een kind uit 
het publiek wordt omgezet in een muzikaal 
fantasieverhaal.
€ 7,50 

ZOUTHAVEN (bij Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
Piet Heinkade 1) 
Zaterdag 16, dinsdag 19, woensdag 20, 
donderdag 21 juni, 20 uur, zondag 17 juni,  
05 uur
Emio Greco en Pieter C. Scholten, Addio alla 
fine (Holland Festival)
Locatieproject, gebaseerd op Fellini’s film ‘E 
la nave va’. Het publiek gaat aan boord voor 
een reis langs zeven haltes, op weg naar een 
dreigend einde en een nieuw, hoopvol begin.
€ 25 / € 15

FILM
STUDIO/K, Timorplein 62
Maandag 18 juni, 15 uur 
Hair
Hippies, LSD en hallucinaties, met kleren 
die nu overal in vintagewinkels hangen. Uit 
1979.
€ 6,50 / € 5, gratis kopje koffie/thee

VRIJBURCHT, Jan Olphert Vaillantlaan 143
Vrijdag 29 juni, 20.30 uur
Alles van waarde
Documentaire van filmmaker Frans Bromet, 
waarin hij zijn boosheid uit over de mana-
gerscultuur. Uit 2011.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

BEELDENDE KUNST
CBK, Oranje-Vrijstaatkade 71
Donderdag 21 juni-zaterdag 14 juli, dinsdag-
zaterdag, 11-17 uur
Urban Art EFX
Internationale tentoonstelling door sleu-
telfiguren van de hedendaagse Urban Art 
beweging. Met veel extra activiteiten, waar-
onder zaterdag 23 juni, 11-17 uur: familiedag 
met workshops voor kinderen en om 13 en 
15 uur rondleidingen door de kunstenaars.

KIT BIBLIOTHEEK, Mauritskade 63

Tot en met eind juli, maandag-donderdag  
10-17 uur
Frank Creton
Schilderen is voor Creton zijn leven en 
omgekeerd; een dag zonder schilderen is 
voor hem een niet doorleefde dag.
gratis

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ,  
Piet Heinkade 1
Tot en met 28 juni, 9-02 uur
Marina Abramovic
Abramovic – de grootmoeder van de perfor-
mancekunst – toont vier videowerken. Duur, 
uithoudingsvermogen, fysieke grenzen en 
ethische kwesties spelen een prominente rol 
in al haar werk.
gratis

PERSMUSEUM, Zeeburgerkade 10

Donderdag 28 juni - zondag 23 september, 
dinsdag-vrijdag, 10-17 uur, zondag 12-17 uur
Peter van Straaten & Jo Spier, Virtuoze 
Tekenaars van het Nederlandse Leven
De expositie geeft een uniek beeld van het 

werk van deze Nederlandse tekenboegbeel-
den. 
€ 4,50 / € 3,25

TROPENMUSEUM, Linnaeusstraat 2
Tot en met 26 juni, dinsdag-zondag, 10-17 uur 
Cultuur Couture
26 januari t/m 26 juni 
Jong modetalent uit Antwerpen toont een 
selectie van hun meest bijzondere creaties, 
geïnspireerd op kledingstijlen uit verschil-
lende culturen. 
€ 10 / € 6

WIJNTERMINAL, Cruquiusweg 67 
Tot en met zondag 1 juli, dagelijks 12-18 uur
Grid & Off Grid
De internationale fotografiebiënnale Grid 
staat in het teken van de hedendaagse beeld-
cultuur. Er zijn vele exposities op vele plek-
ken. De wijnterminal in het Cruquiusgebied 
is hoofdlocatie.
€ 5 / passe-partout € 12,50 

TAAL
OBA, Oosterdokskade 143
Donderdag 28 juni, 20-22 uur, Theater van ‘t 
Woord 
Dwars op de Tijdgeest, lezing door journaliste 
Froukje Santing
Froukje Santing verbleef zeventien jaar in 
Turkije als correspondent voor NRC Han-
delsblad. Zij laat zien dat het beeld dat van 
migranten heerst in de Nederlandse media 
onnodig negatief is: het is tijd dat de heer-
sende, conservatieve tijdsgeest wordt aan-
gepakt. Organisatie in samenwerking met 
Peritus Network Amsterdam en uitgeverij 
De Geus. 
€ 5,00

VRIJBURCHT, Jan Olphert Vaillantlaan 143
Zondag 24 juni, 19 uur
Poëziewandeling met theatrale afsluiting
Onder leiding van Albert Hogendijk van de 
Dromenfabriek verandert het Diemerpark 
in een poëtische droomwereld die – wie 
weet – een nieuwe lichting intuïtieve dich-
ters inspireert tot mooie vondsten. 
€ 10

JEUGD

ANGORAMUIS, Tidorestraat 172
Zondag 1 & woensdag 4 juli, 10.30-11.30 uur
Hoe ’n rups een vlinder wordt
Voor kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun ouders. 
€ 7

OBA, Oosterdokskade 143
Zondag 24 juni, 15 uur, jeugdetage
Toelichting op Het Muizenhuis door Karina 
Schaapman
Op veler verzoek: het hoe en waarom van 
Het Muizenhuis.
gratis

TROPENTHEATER, Linnaeusstraat 2 
Donderdag 21 Juni, 19 uur
Studio 52nd, Superhelden
Kinderen tussen 10 en 12 jaar uit Amster-
dam-Oost hebben toneelstukken geschre-
ven over superhelden. Helden die het milieu 
redden, opkomen voor kleine zusjes, strij-
den tegen de armoede en helden die soms 
stoer wapperen met hun rode cape. 
Studio 52nd helpt kinderen hun verborgen 
creatieve talenten te ontwikkelen en hun 
zelfvertrouwen te vergroten door ze samen 
te brengen met professionele kunstenaars 
met wie ze theater- en filmvoorstellingen 
maken. 
Reserveren via tel. 331 91 39 /  
reserveren@studio52nd.nl 

VARIA
PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinkade 179
Woensdag 20 juni, 20 uur
Urban Art in een MetroLab
Wat kan kunst doen in de stad? Mooi maken? 
Veranderen? Het begrijpen van de stad is het 
onderwerp van een brainstorm. Als expe-
riment worden de stations van de toekom-
stige Noord-Zuidlijn geannexeerd om te kij-
ken hoe deze kunnen dienen als periscoop 
van het stuk stad eromheen. 
gratis
Maandag 25 juni, 18-20 uur
Zelfbouwcafé #7
Zelfbouw slaat aan. De volgende zelfbouw-
markt vindt 7 en 8 juli plaats, maar in het 
Zelfbouwcafé worden de locaties al gepre-
senteerd. Ook: aan de slag met architecten, 
die laten zien wat er mogelijk is op de aan-
gewezen kavels en op welke manier je jouw 
huis unieker en duurzamer kunt laten zijn.
gratis, aanmelden via www.dezwijger.nl/
page/52458/nl
Vrijdag 29 juni, 20-22 uur
De Zwijger Cultquiz
Gezellig avondje quizzen met pizza in 
het café van De Zwijger. Stel je eigen team 
samen en doe mee.
gratis, reserveer je tafel via tel. 788 44 33

STUDIO/K, Timorplein 62
Woensdag 20 juni, 20.30 uur 
Pub/Kwiss
Nog meer quizplezier! Met vragen over van 
alles en nog wat en het nodige gerstennat 
voor inspiratie. 
€ 2,50, opgeven in groepen van max. 5 personen 
via: pubquiz@studio-k.nu 
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w w w . t h e p h o t o f a c t o r y . n l
C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

De 3 winnaars krijgen naar keuze een shirt, beker, 

romper, Ipad-hoes of kussen met eigen tekst en/of foto.

De leukste dingen bedenk je  zel f !

En de drie winnaars krijgen...
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TARIEVEN
Tarief per cm2 € 1,95
Toeslag vaste plaats 10%
Toeslag achterpagina 25%
Korting minimaal 5 nummers aaneen 10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte  variabel

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Op aanvraag

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

Telefoonnummers en gratis spreekuren

Adverteren

Bezorging

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

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,	Javaplein	2
•	 De	Meevaart,	Balistraat	48A

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

IJburg: 
•	 Bloem	en	Zee,	IJburglaan	444
•	 Gezondheidscentrum	Haveneiland 
 IJburglaan 727
•	 Sportschool	Life	and	Kicking 
	 Eva	Besnyöstraat	29
Oost:
•	 Stadsdeelkantoor	Oost, 
 Oranje-Vrijstaatplein 2

Klachten 
over de 

bezorging 
kunt u melden via 
het formulier op 

onze website 
www.ijopener.nl

ADVOCATEN

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

VAN	DOORN	CS	ADVOCATEN
Zeeburgerdijk 50, tel. 693 55 44
Gratis spreekuur: elke maandag 
16.00 - 17.00 uur

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

VEEM	ADVOCATEN
Pedro de Medinalaan 12, Gebouw HVO Querido,  
tel.	664	08	48
Gratis juridisch spreekuur:  
elke vrijdag van 16.00 - 17.00 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

CONFLICTBEMIDDELING

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

MEDIATIONBUREAU.NET
Bemiddeling bij arbeidsconflicten, echtscheiding, 
zakelijke geschillen e.d. 
Gratis spreekuur op afspraak: 
dinsdag 9.00-10.00 uur,  
Tel.	820	22	07	
e-mail: info@mediationbureau.net

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

MELDPUNTEN

OVERLAST	HORECA
tel. 421 45 67

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

WONEN EN BUREN

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

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

• Wilt u dichtbij huis een ruime, rustige en betaalbare FLEX
 werkplek huren om prettig te werken?
• Wilt u klanten of zakenrelaties in een representatieve ruimte 
 kunnen ontvangen?

Voor informatie mail naar info@tanarboconsultant.nl of bel op 
dinsdag, woensdag of donderdag op telefoonnummer 020-8202207
Website: www.denieuwevaart.info

ADVERTENTIE

Deze puzzel heeft als onderwerp vogels die niet meer zo algemeen voorkomen als ooit 
het geval was. Ze zijn op de rode lijst opgenomen en zullen u misschien ook niet zo 
bekend voorkomen. Heeft u echter eenmaal een paar herkend, dan kunt u met behulp 
van de cijfers  vast ook de overige invullen: elk cijfer staat namelijk voor een letter.
De (Nederlandse) namen van alle acht vogels vormen samen de oplossing.

Stuur uw oplossing vóór 2 oktober a.s. per e-mail naar info@ijopener.nl of per post 
naar IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.

Ook deze puzzel is gemaakt door Erik Haan.

Vogels van de rode lijstpuzzel

1
1 3 6 6 7

2
2 9 1 4 10 2

3
3 5 8 3 10 10

4
4 9 6 6 4 10 10

5
5 10 10

6
6 7 6 6 2 4 6 5 9

7
5 2 8 8 3

8
2 9 1 2 1

1

4 53

6

8

7

2

De winnaar van de variapuzzel in de 
aprileditie van de IJopener is Erica van ‘t 
Leven. Zij wint de Canon A2200 digitale 
camera die The Photo Factory ter beschikking 
heeft gesteld. 
De oplossing van die variapuzzel is: De buurt 
heeft altijd nieuwe verrassingen.



 

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

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

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

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl

www.thorwaldbrouwer.nl

makelaars 

Stokerkade 126
Perfect gezinshuis met daktuin

Ca. 150 m2

Vraagprijs: € 649.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 95
Fantastisch woonhuis met inpandige 

garage. Ca. 108 m2

Vraagprijs: € 449.000 k.k.

R.J.H. Fortuynplein 11
Uniek 4-kamer appartement 

met tuin. Ca. 95 m2

Vraagprijs: € 415.000 k.k.

D.L. Hudigstraat 64
Mooi appartement met dakterras en 

gemeenschappelijke patio. Ca. 75 m2
Vraagprijs: € 279.000 k.k.

Zeeburgerkade 676
Schitterend pakhuis 3-kamer apparte-

ment aan de Entrepothaven. Ca. 102 m2

Vraagprijs: € 299.000 k.k.

Hildo Kropplein 9
3-kamer appartement aan de Nieuwe 
Vaart, met balkon op het zuiden. Ca. 70 m2

Vraagprijs: € 213.000 k.k.

Venetiëhof 104
3-kamer appartement met balkon op 

het KSNM-eiland. Ca. 85 m2

Huurprijs: € 1.195 per maand

Johan van der Keukenstraat 26
Licht, sfeervol 3-kamer hoekapparte-
ment met weids uitzicht. Ca. 80 m2

Vraagprijs: € 209.500 k.k.

Zwanebloemlaan 106
3-kamer appartement met eigen opgang 

en royaal dakterras op ZW. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

IJburglaan 518
Licht design appartement met fantastisch 

uitzicht over Diemerpark. Ca. 215 m2

Vraagprijs: € 679.000 k.k.

Cas Oorthuyskade 270
3-kamer appartement op de 6e etage met 
fantastisch uitzicht over het IJ. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 239.000 k.k.

Johan van der Keukenstraat 206
Ruim en licht appartement met groot 

balkon op het noordwesten. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 206.000 k.k.

Jan Vrijmanstraat 54
Gezinshuis met tuin op het zuidwesten. 

Ca. 130 m2

Vraagprijs: € 410.000 k.k.

Eva Besnyöstraat 99
Mooi verbouwde eensgezinswoning 

met 3 slaapkamers en tuin. Ca. 100 m2

Vraagprijs: € 299.000 k.k.

IJburglaan 502
Unieke loft, gelijkvloers. 
Ca. 235 m2 incl. terras

Vraagprijs: € 575.000 k.k.

Maria Austriastraat 77
Fantastisch nieuw appartement.  

Koffers pakken en verhuizen. Ca. 90 m2

Vraagprijs: € 239.000 k.k.

Cas Oorthuyskade 238
3-kamer appartement met zonnig bal-

kon en prachtig uitzicht. Ca. 85 m2

Vraagprijs: € 209.000 k.k.

Newtonstraat 47-1
4-kamer bovenhuis met eigen opgang 

en vrij uitzicht. Ca. 103 m2

Vraagprijs: € 430.000 k.k.

Scheepstimmermanstraat 80
Wonen direct aan het water met eigen 
aanlegsteiger voor boot. Ca. 106 m2

Vraagprijs: € 399.000 k.k.

Venetiëhof 49
Uniek penthouse met uitzicht  

over het IJ. Ca. 125 m2

Vraagprijs: € 525.000 k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

VERHUURD

VERKOCHT


	Bladwijzer

