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Post Oost: participatie nieuwe stijl 
IJsvogel vindt warm onthaal in broedwand
Oostveer verbindt Oosterlingen en Noordelingen



Mariska van der Linden, projectleider bij Post Oost, leidt me rond door het gebouw. Ze is 
zichtbaar trots op dit participatiecentrum nieuwe stijl. Wat opvalt zijn de verschillende 
soorten werkplekken, van heel open in de centrale ruimte tot afgesloten kamers. Alles 

zorgvuldig ontworpen, met prettige materialen en mooie kleuren. Het geheel ademt een laagdrem-
pelige sfeer. Of je nu hulp nodig hebt of juist iets te bieden, je bent welkom.

Een bundeling van de loketten op het gebied van vrijwilligerswerk en begeleiding naar betaald 
werk is wat het stadsdeel voor ogen stond toen het Dynamo, Civic en ViiA vroeg te gaan samenwer-
ken op één plek. Doordat verschillende organisaties en betrokken zelfstandige professionals samen 
in het pand werken, zijn de wegen naar de juiste plek kort en overzichtelijk. Zo hoeven mensen op 
zoek naar werk niet alle kastjes en alle muren te trotseren. De belangrijkste doelgroep: mensen die 
financieel krap zitten, moeite hebben met de Nederlandse taal of een lichamelijke of psychische 

Post Oost 
lage drempel, 
geen loketten
Vroeger kocht ik bij het postkantoor aan de Wijttenbachstraat 
postzegels, of ik haalde geld van mijn rekening met zo’n 
blauwe girokaart. Het was een nogal donker gebouw en op 
sommige dagen waren de rijen voor de balie niet te overzien. 
Als ik nu op een grijze ochtend het gebouw binnenkom, sta 
ik in een grote ruimte die baadt in het licht. Geen rij bij de 
ontvangstbalie, wel allerlei plekken om te zitten met een 
kopje koffie.

TEKST: NATANJA DEN BOEFT     FOTO’S: FLEUR VOS
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Oost lanceerde op 21 maart ART OOST. In het 
huisje en op het perron aan de Cruquiusweg 
vonden bijzondere performances plaats. Doel 
is een platform te bieden aan (internationaal) 
aanstormend kunsttalent.
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C O F F E E  TA K E  AWAY     E S P R E S S O

www.hairspray.nl

Openingstijden: dinsdag - vrijdag van 9 tot 18 uur
 zaterdag van 9 tot 16 uur

Sumatrakade 5 1019 BJ Amsterdam   Tel. 020 - 419 38 55

info@hairspray.nl

Recent gerenoveerd, met aandacht ingericht 
120 m2, 4 (5) pers., 2 slaapkamers, grote tuin 

Dichtbij strand, duinen, restaurants, theater, Spar 
Mooiste en levendigste dorp van het eiland 

www.huis-op-texel.nl

Te huur: Vakantiehuis in Den Hoorn (Texel)
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beperking hebben en mensen met een beperkt 
sociaal netwerk.

Waarom naar Post Oost? 
Stel, je zit thuis na ontslag of omdat je kinderen 
naar school gaan en de continue zorg minder 
wordt. Of je bent in de WIA terecht gekomen. Je 
wilt wel iets doen maar je weet niet wat en hoe. 
Of je hebt sollicitatieplicht en solliciteert je suf, 
maar wordt steeds afgewezen. Of je bent een 
jongere en zoekt een stage of werk.

Dan ben je bij Post Oost aan het juiste adres. 
Allereerst krijg je hier informatie en advies. Een 
Post Oost adviseur helpt je op weg naar een 
geschikte training en naar de juiste organisatie. 
En dat zonder lange wachttijden en ingewik-

kelde formulieren om in te vul-
len. Vervolgens is er een keur aan 
trainingen die kunnen helpen om 
je kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Een greep uit het aan-
bod:
•	 Nederlandse taallessen   
 (beginners, gevorderden,   
 vaktaal, hoger opgeleiden) 
•	 Sollicitatie- en presentatie- 
 trainingen 

•	 Computerlessen met praktische vaardig-
heden

•	 Loopbaanadvies
•	 Groepswandelingen als je letterlijk in bewe-

ging wilt komen
•	 Organisatieadvies voor (door)startende 

ondernemers en zzp’ers
•	 Beweegcoaching

Vrijwilligerswerk doen? 
Of je nu een opstap zoekt naar betaald werk, iets 
wilt doen naast bestaand werk of gewoon zinnig 
bezig wilt zijn, er is heel veel te doen. Er zijn veel 
organisaties die niet kunnen bestaan zonder het 
leger vrijwilligers dat nodig is om de participa-
tiesamenleving draaiende te houden. In Post 

Oost presenteren zij zich en ook in Post Oost zelf 
kun je als vrijwilliger aan de slag. Je kunt struc-
tureel iets doen of incidenteel. ViiA, het vrijwil-
ligersuitzendbureau dat tot voor kort alleen op 
IJburg actief was, koppelt nu in heel Oost vrijwil-
ligers aan mensen of organisaties met een inci-
dentele of langduriger hulpvraag. 

Website
Post Oost heeft uiteraard ook een digitaal loket: 
de website. Je vindt er een enorme hoeveelheid 
activiteiten voor de kleine beurs, zowel op het 
gebied van kansen op de arbeidsmarkt als sport, 
zorg en welzijn. Daarnaast staan op de website 
vrijwilligersvacatures, informatie over betaald 
werk en natuurlijk het laatste Post Oost nieuws 
en de contactgegevens. t

Wijttenbachstraat 36, tel. 460 93 80
www.postoost.nl

Nederlandse les in het computerlokaal

Ome Chris prijst zijn dansmiddag aan

Beschut werken kan in de ‘fietsenhokken’

Centrale hal

Op deze zonnige woensdagochtend 
is het goed toeven op het afvalpunt 
aan de Cruquiusweg. De lente is in de 

lucht, het is nog niet druk en beheerder Jaap 
van Pareen heeft tijd om te vertellen. En dat 
doet hij, honderduit. ‘Sinds 2000 is de Cruuk in 
bedrijf. Particulieren kunnen hier zowat al hun 
afval kwijt dat niet met het huisvuil meegaat. 
We scheiden het afval hier in steeds meer ver-
schillende afvalstromen. Zo vormen sinds kort 
matrassen een aparte afvalstroom. En dat geldt 
ook voor harde kunststoffen.’

Afvalstroom. Het is een woord dat vaak terug-
keert in de woordenstroom van de beheerder. 
Het zijn er inmiddels een stuk of dertig, die 
stromen. Door de jaren heen heeft Jaap gezien 
hoe steeds meer burgers de weg naar de Cruuk 
weten te vinden, ook als het maar om een bat-
terij of een spaarlamp gaat. Vaak komen zij met 
de fiets. ‘Maar soms komt er iemand in een heel 
dikke auto één fles frituurvet inleveren. Of dat 
nou milieubewust is?’

Geld
Jaap is wel blij met al dat frituurvet. Want dat 
levert flink geld op en wordt gebruikt om bio-
brandstof van te maken. Misschien reed die 
dikke auto daar wel op. Het in bedrijf houden 
van een afvalpunt kost uiteindelijk geld, maar 
er kan ook aan verdiend worden. Textiel bijvoor-
beeld brengt wel dertig tot veertig cent per kilo 
op.

In een informatiemap staat aangegeven wat er 
met het ingezamelde afval gebeurt. Burgers vra-
gen daar geregeld naar en de medewerkers van 
het afvalpunt kennen de inhoud uit hun hoofd. 
Textiel kan een tweede leven krijgen in een ont-
wikkelingsland en oude fietsbanden kunt u weer 

tegenkomen in de vorm van rubberen tegels op 
speelplaatsen.

Particulieren en bedrijven
Iedere Amsterdammer mag per keer 2000 kilo 
afval aanbieden. Je moet dan wel kunnen aan-
tonen dat je Amsterdammer bent en de mede-
werkers mogen naar een legitimatiedocument 
vragen. In het geval van asbest doen ze dat altijd. 
De zes mannen van het afvalpunt – er heeft ooit 
één vrouw gewerkt – accepteren ook afval van 
bedrijven, mits het geen chemisch afval is. Voor 
particulieren is het storten gratis, voor bedrij-
ven niet. ‘Er komen natuurlijk wel mensen met 
bedrijfsafval die zich voordoen als particulieren. 
Maar die halen wij er wel tussenuit.’ Zo scheiden 
ze op de Cruuk dus niet alleen afval maar ook 
bedrijven en particulieren. Tussen de particulie-
ren onderling is nog een scheiding aan te bren-
gen. Mensen die alles in één bak willen gooien 
en agressief worden als ze hier op worden aan-
gesproken. ‘Maar gelukkig zijn de meeste men-
sen heel vriendelijk.’

Reclame
Jaap vertelt dat je aan de verminderde aanvoer 
van sloop- en bouwafval kunt merken dat het 
crisis is. ‘Er wordt minder gebouwd. De laatste 
tijd zie je het aanbod wel weer iets toenemen. 
Het valt me op dat de mensen die sloopafval 
aanbieden vaak uit IJbug komen en zelden uit 
de Indische Buurt. Dat kan komen doordat er op 
IJburg meer verbouwd wordt, maar ik denk ook 
dat er in de Indische Buurt meer bouwafval aan 

de straat gezet wordt.’
De economische crisis is niet de enige externe 

ontwikkeling waarvan ze op het afvalpunt de 
gevolgen merken. ‘Als de MediaMarkt een actie 
heeft, zien wij een tijd later de stroom elektri-
sche apparaten toenemen.’

Toekomst
Het aantal afvalstromen zal naar verwachting 
blijven groeien. Maar of dat zich op de Cruqui-
usweg zal afspelen is de vraag. Vastgoedontwik-
kelaar Amvest heeft namelijk nieuwbouwplan-
nen voor dit deel van de stad. t

Afvalpunt Cruquius
Cruquiusweg 90
Open: ma t/m za 8-17 uur

Stromen afvalstromen
Matrassen, spaarlampen, frituurvet, radioactief materiaal: 
je kunt het zo gek niet verzinnen of je kan het kwijt bij het 
afvalpunt op de Cruquiusweg. Radioactief materiaal? Nee, 
dat mag niet. Maar dertig andere soorten afval mogen wel.

ADVERTENTIE

Er zijn veel organisaties die 
niet kunnen bestaan zonder 

een leger vrijwilligers

TEKST: MARK VAN DER LAAN     FOTO: FLEUR VOS
Na een reclamestunt  

neemt het aantal  
elektrische apparaten toe

u
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De stadsdelen zijn opgeheven. Dat is 
maar goed ook, want zo veel deden ze 
niet. Als je in het Stadsdeelhuis Oost 

voor een paspoort komt, moet je uren wachten 
omdat de ambtenaar die jij net moet hebben 
nog steeds zit te lunchen in de kantine. Als je 
een maand geleden via de Oostpoort naar de 
Watergraafsmeer wilde doorsteken, stond je 
opeens oog in oog met een verwarde wegwer-
ker, die vertelde dat je niet verder mocht. Had 
het ernaast gelegen Stadsdeelhuis niet ergens 
een omleidingsbord kunnen plaatsen? En wat 
ze wél doen, doen ze meestal fout. Neem het 
drama met MuzyQ. Dat heeft ons vele miljoe-
nen gekost.

Als overgangssituatie hebben ze de bestuurs-
commissie bedacht. Die heeft de helft minder 
zetels, dus ze maken ook twee keer zo weinig 
fouten. Wat ze precies gaan doen, dat weet nie-
mand nog. Territoriale gebieden met nader te 
bepalen bevoegdheden, las ik ergens. Betekent 
dat geen enkele bevoegdheid? Ergens anders 
stond dat ze het gemeentebeleid gaan uitvoe-
ren. Maar aangezien dat beleid erg onduidelijk 
is, bepaal ík maar wat het nieuwe Stadsdeel 
Oost – commissieleden én ambtenaren – gaan 
doen.

Wat gaan ze dan doen? Aangezien Zeeburg 
hét paradepaardje van Nederland en zéker van 
Amsterdam-Oost is, wordt er alleen voor Zee-
burg gewerkt. Ze gaan ook na de verkiezingen 
van 19 maart de straat op, verbazen zich over 
dingen die niet kloppen en lossen dat vervol-
gens op. Zoals de Javastraat met vrijwel uit-
sluitend vage belwinkels en groente buiten 

houdbaarheidsdatum, terwijl dat de mooiste 
winkelstraat van Nederland had kunnen zijn. 
Of het met het blote oog nauwelijks waar-
neembare kippenbruggetje op de Cruquius-
weg, waar ze een jaar over doen om dat te repa-
reren, terwijl het in een week kan. Of IJburg, 
waar men behalve een voetbalclub en een ten-
nisvereniging ook wel eens een professionele 
golfbaan wil. 

Ik zou zeggen: Bestuurscommissie, doe er wat 
aan! Sta in de maatschappij. Doe de dingen die 
belangrijk zijn. Geef de vele huizen met achter-
stallig onderhoud in de Indische Buurt een fris 
verfje. Op het nieuwe Oostveer naar Noord ont-
breekt nog iedere vorm van catering, serveer 
daar een sateetje. Ga voetballen met hangjon-
geren in het Diemerpark. Allemaal mooie en 
zinvolle taken voor de bestuurscommissie!

Ook de HEMA staat middenin de maatschap-
pij. Waar de HEMA vlakbij het Stadsdeelhuis 
compleet is vernieuwd, waarschijnlijk omdat 
die vlak bij dat politieke centrum staat, heeft 
Zeeburg nog steeds geen HEMA. Terwijl ieder-
een hier smacht naar HEMA-worst. Ja, er 
is heel even een HEMA-outlet geweest, een 
ramsj-winkel in de Javastraat. Het was daar de 
lelijkste winkel, wat voor de Javastraat een hele 
prestatie is. Het was een grove belediging voor 
de buurt!

Bestuurscommissie, laat ons niet wachten en 
zet eindelijk een volwaardige HEMA in winkel-
centrum Brazilië neer. Volledig gerund door 
jullie, want jullie staan middenin de maat-
schappij!

Bestuurscommissies
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

COLUMN
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S tralend opent Cynthia de deur van het 
nieuwe huis. Sinds een week woont het 
pioniersgezin op nummer 106 (kavel 53) 

van de Kea Boumanstraat in de Sportlieden-
buurt op Zeeburgereiland. Terwijl Max en Boaz 
in ‘de achtertuin’ oude bouwmaterialen verza-
melen, drinken wij koffie in de zonovergoten 
eetkeuken. ‘We wonen nu in een echt grote-
mensen-huis.’

Enige vertraging 
Aanvankelijk hadden Sander en Cynthia al met 
kerst in hun huis willen wonen, het werd maart. 
Zoon Max ging wel al vanaf september naar de 
net geopende school achter het huis. Hij zit daar 
in een klas met 14 kinderen, de groepen 3, 4, 5 
en 6 bij elkaar. Reden voor de vertraging was de 
planning die uitliep en een aantal onwerkbare 
bouwdagen door regen of wind. Ze kunnen daar 
niet erg mee zitten. ‘Het loopt zoals het loopt.’

En nu wonen ze er, met de net gegoten giet-
vloer en de vers geplaatste keuken. Helemaal 
hoe ze het wilden. Er is water, er is inductie en er 
is zonlicht. Heel veel licht schijnt het huis bin-
nen door de immens grote ramen die de achter-
pui van onder tot boven beslaan. 

Rondleiding
Sander en Cynthia leiden mij rond. De karton-
nen dozen liggen nog op de trap. Cynthia heeft 
de werklui een paar dagen naar huis gestuurd. 
‘Even geen mensen om ons heen, we merken 
dat we daar nu echt aan toe zijn.’ De eerste ver-
dieping is gedeeltelijk vide, voor de rest woonka-
mer. Hier kan Max rustig TV kijken terwijl Cyn-
thia en Sander beneden koken of met vrienden 
borrelen. Vanuit de woonkamer is er een gewel-
dig uitzicht op Durgerdam en als je de deuren 
helemaal openslaat, voelt het bijna alsof je op 
het water zit. Grote schepen varen voorbij, in de 
verte het Vuurtoreneiland. Nog twee verdiepin-

Wonen op Zeeburgereiland

Op Zeeburgereiland 
wordt gebouwd. De 
IJopener volgt het 
pioniersgezin Sander, 
Cynthia en Max in een 
drieluik.  

TEKST: MEREL ANTEN     

FOTO: FRED VERMORKEN

Deel III

gen te gaan. Op de eerste de kamer van Max, een 
studeerkamer, inloopkast, badkamer en ouder-
slaapkamer. Daarboven nog een hele zolderver-
dieping, inclusief badkamer, een diep balkon 
en overal fraaie gietvloeren. Vanuit het balkon 
leidt een solide trap naar het dakterras. Dit voelt 
inderdaad als een grote-mensen-huis!

Maar één sleutel
Alhoewel dit huis aanvankelijk vooral de droom 
van Sander was – hij is degene die ooit nog eens 
vrij aan het water wilde wonen – is het door de 
tijd heen het project van hen alledrie geworden. 
Terwijl Sander bezig was met de bouwtekenin-
gen en overal bovenop zat, deed Cynthia de 
administratie. Max vermaakte zich ondertussen 
geweldig op de zandvlakte met alle oude bouw-
materialen en het steeds groeiend aantal buur-
kinderen. ‘Het is net een klein dorp hier’, aldus 
Sander. ‘Het schept zo’n band tussen de bewo-
ners om hier tegelijkertijd te komen en allemaal 
zelf een huis te bouwen. Niet alleen kennis maar 
ook materialen worden uitgewisseld. We let-
ten op elkaars kinderen en kopen gezamenlijk 
in. Nog niet alle huizen zijn bewoond maar het 
wordt steeds levendiger. Waar ik vroeger een 
hele bos sleutels had om mijn appartement, 
garage en berging mee te openen, heb ik er nu 
nog maar één – die van de voordeur! Dat voelt 

pas echt als rijkdom!’, zegt Sander lachend. 

Een echt dorp
‘Natuurlijk missen we nog wel het een en 
ander hier op het eiland. Voor de dagelijkse 
boodschappen ga ik bijvoorbeeld nog steeds 
naar winkelcentrum Brazilië. Het fietspad is 
nog niet voldoende verlicht en er is nog maar 
één ontsluiting met de IJburglaan waardoor je  
’s avonds niet makkelijk de stad in gaat. Ook de 
extra tramhalte moet nog aangelegd worden. De 
school met buitenschoolse opvang en crèche 
is sinds de zomer open; steeds meer kinderen 
uit onder meer Noord melden zich aan. Ook de 
woningen voor conservatoriumstudenten zijn 
bijna gereed. Restaurant Praq is vervangen door 
Magnetico. De grootste klimhal van Europa is 
van de baan, evenals sportcomplex Zeeburgia. 
Wat nu vooral op de planning staat, is de bouw 
van huurwoningen door onder meer de Allian-
tie. En als hier veel mensen wonen, moeten de 
voorzieningen wel komen.’

Sander en Cynthia zien Zeeburgereiland als 
een verlengstuk van de stad. ‘Een stukje natuur 
om te wonen, op steenworp afstand van Amster-
dam, met haar eindeloze culturele uitdagin-
gen, dat is toch een droom die werkelijkheid is 
geworden?’ t
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Rommelmarkt in Eltheto

Elke laatste zaterdag van de maand (behalve 
Koningsdag) is er van 12 tot 15 uur een rom-
melmarkt in de Eltheto, Javastraat 118.
Maandelijks hebben we nieuw aanbod: boe-
ken, platen, huisraad, speelgoed, enz. En een 
grabbelton voor de kinderen!
U kunt ook gezellig koffie met gebak nemen, 
of een pannenkoek, of een kop soep. 
Hartelijk welkom! 
www.facebook.com/elthetorommelmarkt

Haak In, de mooiste afvalbak!

Tot nu toe hebben 985 mensen tasjes inge-
leverd bij de Haak-In. Geweldig dat er zoveel 
mensen de moeite nemen om de tasjes bij de 
mooiste afvalbak van de buurt in te leveren!
Haak-In en volg een cursus, want samen 
maken we de buurt schoner!
www.haakin.nl

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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Met een klap trekt vader de deur van de 
herberg dicht. ‘Wat een wind! Geluk-
kig ligt ons Houtewaal achter de Sint 

Anthonisdijk. Als die ooit doorbreekt… Wie komt 
ons dan redden?’ Joris en Lieveke doen alsof, 
maar luisteren eigenlijk niet naar het gemopper. 
Ze zijn teveel bezig met wat ze ’s nachts hebben 
gehoord, vanaf hun slaapplek onder de hanen-
balken. Gefluister in een vreemde taal, Frans 
of zo. ‘Die daar aan het tafeltje bij het raam,’ 
knikt Joris, ‘dat moeten ze zijn. Die lui spreken 
ook Frans!’ Lieveke fluistert: ‘Het ging over fort 
Zeeburg en de zeedijk. Spionnen uit de Spaanse 
Nederlanden natuurlijk!’ Een van de mannen 
kijkt op en zegt iets tegen de ander. Die bekijkt 
de kinderen aandachtig, fronst zijn wenkbrau-
wen, maar eet verder. Na hun ontbijt rekenen de 
gasten af. Lieveke en Joris zijn ondertussen naar 
het venster geslopen. Buiten bukken de man-
nen, halen iets uit hun reistas… er blikkert iets…
glanzend metaal of zo... ‘Er achteraan’, zeggen 
broer en zus tegelijkertijd.

Al gauw laten ze hun dorpje achter zich en 
lopen oostwaarts. Er waait een stevige wind 
vanaf de Zuiderzee. In de verte, in de Bocht bij 
fort Zeeburg, buigt de dijk naar rechts en gaat 
langs het Nieuwe Diep verder. Links van hen ligt 
buitendijks land. Daarachter zien ze de schuim-
koppen van de Zuiderzee. Er lopen mensen over 

De spionnen van 
Houtewaal

het zomerdijkje. Van die rare kunstenaars uit de 
binnenstad, die de Zuiderzee komen tekenen? 
Een koets haalt hen in. De paarden snuiven en 
de voerman klapt met zijn zweep. Dagjesmen-
sen, op weg naar een café aan zee of passagiers 
voor Muiden? 

Plotseling staan de twee mannen stil. Verscho-
len achter een boom zien Lieveke en Joris dat 
eentje een opschrijfboekje tevoorschijn haalt. 
De ander vouwt een meetstok uit en meet de 
breedte van de dijk. Dat doen ze verschillende 
keren tot vlakbij fort Zeeburg. ‘Ze willen weten 
hoe zwaar de dijk is’, zegt Joris zachtjes, ‘Natuur-
lijk om hem op te blazen! Wat brutaal om dat zo 
open en bloot te doen. Kijkt daar, een Amster-
damse schoutsdienaar. Het is binnen de banpa-
len, dus hij mag!’ 

Als ze naast hem lopen beginnen ze te vertel-
len. Eerst kijkt hij ongelovig, dan fluistert hij 
zachtjes: ‘Wat een buitenkans!’ Vlak voor het 
fort kijken de vreemdelingen geschrokken om, 
halen hun scherpe dolken tevoorschijn, maar 
vergeefs: twee welgemikte tikken met de politie-
knuppel en ze storten bewusteloos neer.

‘Dat was mooi werk, schoutsdienaartje, jon-
gen en meisje!’, moppert de commandant van 
Zeeburg. ‘Jullie hebben de beroemdste kaarten-
makers van Europa gearresteerd! Als jullie snel 
bent, haal je hen nog in, om excuses te maken!’

Het Gemeenlandshuis lijkt op het bui-
tenhuis van een rijke koopman in de 
18e eeuw. Maar dat is het niet. Het 

pand werd gebouwd als onderkomen van het 
Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Die-
merdijk. Dat bestuurscollege hield zich bezig 
met het onderhoud en zo nodig het herstel van 
de zeedijk tussen Muiden en Amsterdam.

Toen de eerste bewoners zich rond de 12e eeuw 
vestigden in het veengebied tussen de Amstel en 
de Vecht, bestond Amsterdam nog niet. De twee 
rivieren mondden uit in een grote plas die men 
het Almere noemde. Die plas werd in de loop 
der jaren steeds groter. In de veertiende eeuw 
kreeg het water zo’n omvang dat het verbinding 
maakte met de Noordzee. De Zuiderzee was 
ontstaan.

De bewoners van het gebied begonnen het 
veen te ontwateren om het land bruikbaar te 
maken. Ze groeven greppels en sloten die hun 
water loosden op de veenrivieren. Maar door 
het opdrogen van het veen klonk de grond in 
en daalde de bodem. Dat het steeds groter wor-
dende Almere in combinatie met het steeds 
lager liggende land problemen opleverde, laat 
zich raden.

Al in 1307 wordt in officiële stukken melding 
gemaakt van een dijk, bij Diemen opgewor-
pen door boeren om zich tegen het water te 
beschermen. Hun boerderijen lagen aanvan-
kelijk op terpen, maar het boerenland stond 
steeds vaker onder water. De dijk moest al maar 
hoger en breder worden gemaakt. Bij schade 
en dijkdoorbraken waren het de boeren en de 
bezitters van land aan de dijk die voor herstel 
behoorden te zorgen. Dat was op de lange duur 

niet vol te houden en de overheid moest er zich 
steeds vaker mee bemoeien. Na de verschrikke-
lijke verwoestingen die de Sint-Elisabethsvloed 
in 1422 aanrichtte, was de maat vol. In 1437 
werd een instantie in het leven geroepen om de 
zaken voortaan goed te regelen. Het Hoogheem-
raadschap van den Zeeburg en Diemerdijk was 
geboren.

Aanvankelijk had dit bestuurscollege geen 
eigen onderkomen, het vergaderde in de her-
berg Daar den jaeger uithangt, die op de Die-
merdijk stond. Later liet het college de wrakke 
herberg verbouwen, maar het duurde tot 1726 
voor men besloot het hele gebouw te slopen en 
er een waardig onderkomen voor in de plaats te 
zetten. Het werd een statig landhuis, geheel in 
de stijl van die tijd: het Gemeenlandshuis. Vanaf 
1727 vergaderden de hoogheemraden daar. 

Op dijkhoogte was er een grote vergaderzaal, 
daarnaast de secretarie die men ook als eetzaal 
gebruikte. Erboven waren een paar vertrekken 

met bedsteden waar men kon overnachten als 
de vergaderingen of de eetfestijnen te veel uit-
liepen. Het geheel werd beheerd en bewoond 
door een kastelein die op de benedenverdieping 
woonde en kookte.

De maatregelen van het hoogheemraadschap, 
de fusies met aanliggende bestuursgebieden, de 
vorming van de waterschappen, alles werd in de 
loop der jaren in het Gemeenlandshuis geregeld. 

Het gebouw veranderde nauwelijks, het bleef 
in gebruik bij het Hoogheemraadschap van den 
Zeeburg en Diemerdijk totdat dit opging in het 
Hoogheemraadschap Amstelland. Maar ook 
daarna bleef het huis zijn functie behouden.

In de loop der jaren werd het echter duide-
lijk dat het pand moest worden gerestaureerd 
en dat het fundament om aandacht vroeg. Het 
Hoogheemraadschap, dat intussen was opge-
gaan in Waternet, besloot dat de renovatie niet 
zijn taak was. Na ruim 275 jaar werd het gebouw 
ontruimd en in 2008 overgedragen aan de Ver-
eniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging zet 
zich in voor het behoud van architectonisch of 
historisch belangrijke gebouwen en hun interi-
eur in Nederland. 

Het Gemeenlandshuis zal na de restauratie 
gebruikt worden als trouwlocatie. Het is te huur 
voor recepties en vergaderingen, de bovenver-
dieping zal worden verhuurd als kantoorruimte. 
Bovendien houdt het hoogheemraadschap het 
recht er een aantal keren per jaar te vergaderen.

Aan de buitenkant is al bijna driehonderd jaar 
niets veranderd. Het staat alleen niet meer een-
zaam en alleen aan de Diemerzeedijk. De dijk is 
er nog wel, maar eenzaam is het daar niet meer . 
En de zee is verdwenen. t

Het Gemeenlandshuis
Op de Diemerzeedijk, vlak bij 
de ringweg, staat een monu-
mentaal gebouw. Toen het 
pand in 1727 werd gebouwd, 
stond het daar eenzaam 
en alleen aan de rand van 
de Zuiderzee, ver buiten de 
stad. 

TEKST: GUUS DE MOL     FOTO: KEES  HOOGEVEEN
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Hoe was het echt?
In de 17e eeuw was Houtewaal een plattelands-
dorpje waar nu de Borneostraat en de Zeebur-
gerdijk elkaar kruisen. Nederland was in oorlog 
met Spanje. Nederlanders wilden vrij zijn van 
de Spaanse koning. In 1648 lukte dat. Lieveke en 
Joris waren bang voor spionnen uit de Spaanse 
Nederlanden, het huidige België. De mensen die 
zij zagen waren echter landmeters, bezig met 
landkaarten maken voor de stad. 

Het begin van de vroegere Sint-Anthonisdijk 
heet nu Zeedijk. Na de Nieuwmarkt gaat hij 
verder als Sint Anthoniesbreestraat en Joden-
breestraat. Een stuk verder heet hij Zeeburgerdijk. 
Bij de Bocht, vlakbij het inmiddels verdwenen 
fort Zeeburg, wordt zijn naam Diemerzeedijk. 
Op die dijk, vanaf IJburg gezien het oude land, 
vormde een paal de grens van het rechtsgebied 
van Amsterdam. Buiten de Sint Anthonisdijk en 
de Diemerzeedijk lag ‘voorland’, een buffer voor 
de eigenlijke zeedijk. Daarop liepen de ergste 
golven stuk als het stormde op de Zuiderzee. Om 
het voorland lag een ‘kade’ of ‘kadijk’, een laag 
zomerdijkje. Er graasde vee en het werd gebruikt 
als hooiland. Amsterdammers vonden het heer-
lijk om daar te wandelen. t

TEKST: IDZARD VAN MANEN     ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

8 9IJOPENERIJOPENER



ADVERTENTIEADVERTENTIES

Een zonnige woensdagmiddag. Aan de 
Van Eesterenlaan is er biologische markt. 
Kinderen verdringen zich bij de Spaken-

burgse viskraam voor kibbeling. De notenkraam 
geurt. Het versgebakken brood is zelfs voor 
een broodtwijfelaar als ik bijna onweerstaan-
baar. Op elke biologische markt zijn groenten, 
vleeswaren en kaas te vinden. De paddenstoe-
lenkraam van Dirk en Mieke de Vries is op deze 
markt een goede ‘extra’. Het overdonderende 
palet van kleuren en grillige vormen maakt van 
de kraam een feest voor de liefhebber. 

25 soorten
‘Van oorsprong ben ik champignonkweker,’ zegt 
Dirk de Vries, ‘maar de marges werden in de 27 
jaar dat ik dat heb gedaan steeds kleiner. Van de 
10.000 kilo die ik verkocht, konden we niet rond-
komen. We hadden moeten groeien naar zo’n 
40 tot 50 ton per week. Het is echt centenwerk. 
Dat is alleen lucratief als je werknemers uit het 
buitenland gaat uitbuiten. Ja, zo noem ik dat. 
Toen zijn we ermee gestopt. Terwijl onze zoon 
champignons ging kweken in Maleisië, gingen 
wij verder met deze paddenstoelenkraam. Dat 
is geweldig.’ De Vries heeft zowel gekweekte als 
bospaddenstoelen in de aanbieding, 25 ver-
schillende soorten in totaal. Ze zijn te koop op 
biologische markten. ‘Mijn vrouw doet hier in 
Amsterdam de Nieuwmarkt, op zaterdag. Ver-
der staan we in Wageningen, Roosendaal en ’s 
Hertogenbosch’, vertelt De Vries. ‘Op Zeeburg 
is het publiek fantastisch, een heel leuke sfeer. 

Paddenstoelenfeestkraam

Over het algemeen schrik-
ken Nederlanders ervoor 
terug om in het wild pad-
denstoelen te zoeken en 
die vervolgens te verwer-
ken in een maaltijd. Maar 
als je de drukte bij de 
kraam van Mieke en Dirk 
de Vries ziet, kan je er 
niet omheen dat er volop 
belangstelling voor de pad-
denstoel is.

TEKST EN FOTO’S: RONALD BOONSTRA

Ik kom uit Kerkdriel, maar het kost me geen 
enkele moeite hier contact te maken met de 
mensen. Iedereen is heel open, het is gezellig. 
In Wageningen bijvoorbeeld heb je weer een 
heel ander publiek. Veel Japanners en Chinezen, 
waarschijnlijk van de universiteit. Dat zijn echte 
paddenstoeleneters met kennis van zaken. Ze 
komen soms van veertig kilometer ver naar onze 
kraam.’

Truffel en morielje
Paddenstoelen waar De Vries nog geen ervaring 
mee heeft, test hij zelf uit in de keuken. ‘Ik moet 
advies kunnen geven over de bereiding. Dat is 
niet zo ingewikkeld want paddenstoelen heb-
ben allemaal dezelfde bereidingstijd: kort. Ha 
ha! Ze moeten natuurlijk wel bij de rest van je 
maaltijd passen. Als ik samen met mijn vrouw 
op de markt sta, bakken we ze vaak om mensen 
te laten proeven.’ De gekweekte paddenstoelen 

betrekt hij min of meer uit eigen kring. De bos-
paddenstoelen komen uit het buitenland. ‘In 
principe mag je die niet plukken in Nederland, 
ze zijn beschermd’, licht De Vries toe. ‘Van het 
Nederlandse paddenstoelenseizoen ben ik dus 
niet afhankelijk. Mijn grote trots is natuurlijk de 
truffel, die staat hier dan ook onder een stolp. 
Toch is de morielje voor mij het meest bijzon-
der.’ Bestrijdingsmiddelen worden bij padden-
stoelen nooit gebruikt. ‘In die zin zijn alle pad-
denstoelen biologisch’, licht de Vries toe. ‘Alleen 
de grondstof waarop ze worden gekweekt is al 
dan niet biologisch.’

Eten of niet
In Nederland komt het zelden voor dat iemand 
een vergiftigde paddenstoel eet. Dat komt door-
dat Nederlanders paddenstoelen een beetje eng 
vinden. Volken zijn in te delen in mycofoob en 
mycofiel. Als volk behoren de Nederlanders, 
evenals onder meer de Engelsen en Amerikanen, 

Bron van eiwit
Champignons bevatten veel eiwitten, zo’n 50% 
van de droge stof. Daarmee levert een hectare 
champignonnenteelt veel meer eiwit op dan 
een hectare weiland of visvijver.

Ingericht met 
bureau, tafel 
en kast. Wifi  
aanwezig. Eigen 
toilet. Uitzicht op 
binnentuin. Voor 
maandag t/m 
vrijdag 9-17 uur. 
Vriendelijke prijs 
voor een rustig 
persoon. 
T 06 11 22 44 23

Aangeboden: 
Rustige werkruimte 
van 3x4 meter 
aan de Sumatrakade

tot de mycofoben met een ingeboren angst voor 
paddenstoelen. Gek is dat niet. Van de 10.000 
verschillende soorten is maar een klein deel eet-
baar, een flink aantal is giftig. Helaas is er geen 
handige, universeel bruikbare methode om te 
bepalen of je een paddenstoel kunt eten of niet. 
Mycofiele volken zoals de Fransen, de Scandi-
naviërs en alle Zuid- en Oost-Europeanen, leren 
van huis uit welke soorten eetbaar en lekker zijn, 
hoe je ze moet plukken en verhandelen en welke 
je moet vermijden. Nederlanders beperken zich 
dus liever tot de reguliere paddenstoelenhandel. 
Wie op Zeeburg woont of er op woensdagmid-
dag heen gaat, boft! t

INGEZONDEN
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Guus Donker

Voor elke klus in en om ’t huis!

Verbouw  Reparatie  Onderhoud  Renovatie
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Elektra  Loodgieterswerk  Schilderen
Tuinonderhoud etc.

T 020 - 600 333 7      M 06 - 50 28 53 13

Ouderenopvang
Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik voor 
het eerst, vroeg in de ochtend, over de Nescio-
brug fietste. Het begon net licht te worden. Ik 
dacht bij mezelf: ik lijk wel gek om vrijwillig 
op dit tijdstip deze hindernis te nemen. Maar 
bovenop de brug zag ik IJburg, aangelicht door 
een prachtige rode zonsopkomst. Het was alsof 
ik een schilderij van  Bob Ross in fietste. Jonge 
boompjes die in zwart silhouet tegen de rode 
lucht afstaken. Op mijn werk aangekomen, 
kreeg ik mijn eerste looplijst – beter gezegd 
fietslijst – en ging de wijk in. Ik fietste de hele 
dag over IJburg, op zoek naar de mensen op 
mijn lijst. Al fietsend en zoekend viel me op 
dat IJburg een zeer jonge wijk is. Het groen was 
nog maar net geplant en bezig te wortelen. Op 
iedere straathoek een school of kinderopvang, 
speeltuintjes, binnenplaatsjes. Kortom een 
kinderparadijs. 

Vreemd was wel dat achter iedere voordeur 

waar ik naar binnen ging een oudere dame of 
heer woonde en ook nog alleen. Ik kom daar om 
zorg te verlenen, want als iemand ouder wordt 
en alleen woont, is het moeilijk om je steun-
kousen aan te trekken of je rug te wassen. De 
meeste ouderen die op IJburg zijn gaan wonen, 
wonen daar omdat zij een aangepaste woning 
nodig hebben. IJburg is nieuw, de woningen 
zijn nieuw en daardoor gemakkelijk aan te 
passen. Maar een woning met een beugel op de 
juiste plek maakt nog niet dat je je thuisvoelt 
in je huis en in je buurt. Overal kinderopvang... 
maar nergens opvang voor ouderen. Waar zijn 
de plekken, aangegeven met een mooie kleur-
rijke vlag, die zegt: ‘Ouderenopvang. Hier kunt 
u gezellig een kopje koffie drinken en een 
praatje maken. Hier is iedereen welkom. Het 
maakt geen verschil uit welke flat je komt, wij 
zijn altijd open.’

TEKST: KITTY SAAL, THUISZORG AMSTELRING

FOTO: FLEUR VOS

‘Paddenstoelen hebben  
allemaal dezelfde  

bereidingstijd: kort’
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Op zoek naar 
een boekhouder en belastingconsulent? 

Maak een afspraak voor een gratis gesprek.
Adres: Veembroederhof 105

C E A  F i s c a l e d i e n s t e n

Voor meer informatie bel:
020 - 623 39 32

 www.cea-fi scalediensten.nl
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Sedert 1950 is mevrouw Bos inwoonster 
van Nederland. Haar jeugd bracht ze door 
in ‘ons Indië’. Haar ouders waren van 

gemengd bloed. Moeder was Indisch en mos-
lima, vader Nederlander en protestant. Het was 
een welgesteld gezin, met drie bedienden. ‘Van 
mijn vader mochten ze bij ons aan tafel eten. Hij 
discrimineerde niet, maar de bedienden aten 
liever met elkaar, met hun handen.’ 

In de Tweede Wereldoorlog was het huis in de 
kampong met landbouwgrond dat haar familie 
bezat hun redding. Daar vluchtten ze heen tij-
dens de Japanse bezetting en ontkwamen zo aan 
het Jappenkamp. Haar vader stierf voor het eind 
van de politionele acties.

Mevrouw Bos was een nuchter meisje. Na de 
rijstoogst werd er geofferd aan de goden. Na de 
viering at zij het offer op. Ook was ze sceptisch 
over de ingehuurde klaagvrouw die huilde bij 
begrafenissen.

Toen haar moeder een oude 
rijke Chinese man voor haar 
had gevonden, weigerde ze 

met hem te trouwen

Toen haar moeder een oude rijke Chinese man 
voor haar had gevonden, weigerde ze met hem 

Indisch in de Indische Buurt
Een mooie kleine vrouw doet de deur open in de oude 
Indische Buurt. Ze woont er sinds 1954. Het is duidelijk 
dat mevrouw Bos geen Nederlandse roots heeft. Prachtige 
Indische tafels bepalen de sfeer in haar plezierige woning.

TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER     FOTO: FLEUR VOS

te trouwen. Mevrouw Bos vond zelf haar grote 
liefde. Een Nederlandse soldaat, die haar in 
de slechte tijd tijdens de oorlog een boterham 
bracht tijdens zijn rustuur. ‘Toen wist ik dat het 
een lieve jongen was.’ Haar broers accepteerden 
hem echter niet en haar moeder was woedend 
op haar. Ze hoorde met een Indische jongen te 
gaan.

Zonder toestemming trouwde ze haar Joop 
voor de rechter. Mevrouw Bos moest kiezen tus-
sen haar familie en haar man. Toen haar moeder 
haar sloeg om haar woorden kracht bij te zetten, 
stond haar besluit vast. 

Ze spaarde en spaarde, want ze moest haar 
eigen overtocht betalen. Ze kon niet mee op de 
boot waarmee haar man gerepatrieerd werd, 
want de commandant was tegen het huwelijk 
van een Nederlandse militair met een Indisch 
meisje. ‘Er zijn zoveel meisjes in Nederland die 
een man zoeken’, was zijn argument. Mevrouw 
Bos vertrok naar Nederland voor haar man 
terugkeerde. Ze werd opgehaald door haar 
zwager, aan wie ze geschreven had hoe haar 
jurk eruitzag, waaraan hij haar kon herkennen. 
Ze ging naar het huis van haar schoonmoeder, 
waar haar man zich na enkele maanden bij haar 
voegde.

Ze kwam in een wereld die ze niet kende. 
De huizen waren zo klein, het eten was haar 
vreemd. Maar dat wende na enige tijd. In 1954 
konden ze een huis krijgen in de Indische Buurt, 

het huis waarin ze nog steeds woont. 
In die eerste tijd duurde het boodschappen 

doen heel lang. Iedereen ging voor. Mevrouw 
Bos zei niets en wachtte af. Haar man vroeg zich 
af waarom ze zo lang wegbleef. Ze vertelde dat 
ze niet durfde zeggen dat ze aan de beurt was. 
Haar man stuurde haar terug. Zo leerde ze zich 
in Nederland aan te passen. Ze kende geen 
Nederlandse uitdrukkingen, ook die heeft ze 
moeten leren.

Ze vertelt: ‘De buurt is erg veranderd. Al die 
kleinere winkels zijn weg, Berkhout de delica-
tessenwinkel, de groenteboer in de Javastraat en 
de slager naast Berkhout. Toen we hier kwamen, 
wilde niemand in de Indische Buurt wonen. Dat 
is wel veranderd. Ik werkte eerst als huishoude-
lijke hulp op de Spiegelgracht, later bij de PTT. Ik 
moest geld verdienen om de studie van de kin-
deren te betalen.’

‘Mijn moeder was een 
mevrouw’

Mevrouw Bos is nog vaak terug geweest naar 
Indonesië, samen met haar man. Maar met haar 
moeder is het nooit meer goed gekomen. ‘Ik 
hield niet van mijn moeder. We werden opge-
voed door de bedienden. Mijn moeder was een 
mevrouw.’ t
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Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar 
psychiatrische klachten heeft zij weinig vrienden om zich heen. Hierdoor 
komt zij nauwelijks nog de deur uit. Ze zou het heerlijk vinden om weer 
eens een wandeling te maken of naar een goed restaurant te gaan. 

Ga jij samen met Hanneke op pad?
De Regenboog Groep heeft naast Hanneke nog vele andere kwetsbare 
Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger 
en vecht met ons mee tegen eenzaamheid. Mail naar: 
vrijwilligerswerk@deregenboog.org of meld je aan via www.deregenboog.org

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

KNSM-laan 303  |  020-419 30 23  |  open van dinsdag t/m zondag  |  info@boekhandelvanpampus.nl
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A ls je Amsterdam Verbouwd Verbeeld 
van Sigrid van Essel ter hand neemt, 
kom je al snel tot de conclusie dat het 

in alle opzichten een bijzonder boek is. Het is in 
eigen beheer uitgegeven, een kostbare en vaak 
moeilijk te bewandelen weg. Het is zeker een 
‘hebben’-boek, omdat de manier waarop de ver-
anderingen die rond het IJ plaatsvonden divers 
en mooi zijn weergegeven.
De kaft is al opmerkelijk. De coverafbeelding laat 
een deel zien van een abstracte grafische pano-
ramaschildering van de noordelijke IJ-oever. Er 
zijn glanzende vlakken op aangebracht, die de 
maatvoering van de verschillende schilderijen 
in het boek verbeelden. De satijnglans van het 
papier in combinatie met de glanzende vlakken 
geeft een extra kleurschakering. 

Als je het boek openslaat, valt de fraaie kleu-
rendruk meteen op. Volgens Sigrid komen ze 
precies overeen met haar schilderijen. Het ste-
vige, fluweelachtige papier geeft alles een fraaie 
uitstraling en ondanks dat het papier licht 

gekleurd is, zijn de witten in haar schilderijen 
toch echt wit.  De lay-out is strak, maar ook 
speels, getuige een uitklappagina waarop de 
noordelijke IJ-oever vanaf de Silodam in beeld is 
gebracht. Heel verrassend. Bij ieder opgenomen 
verhaal staat een deel van de grafische vertaling 
van de IJ-oevers als ‘landmark’. Ook hier wordt 
weer gespeeld met vlakken.
Sigrid kreeg in 2008 de opdracht van Amster-
dam-Noord om tot 2012 de transformatie van dat 
stadsdeel in schilderijen vast te leggen. Eigenlijk 
zoals dat vroeger ook gebeurde, las ik in een van 
de verhalen in het boek. Als je alle schilderingen, 
houtskooltekeningen en aquarellen aandachtig 
bekijkt, valt de veelzijdigheid van Sigrids werk 
op. Het maakt het soms wat ongemakkelijk dat 
dit varieert van realistisch naar abstract. Tussen 
alle abstracte schilderijen staat daar plotseling 
een realistische schildering van een glasinstru-
mentmaker, die te maken heeft met het Shell 
Technology Centre Amsterdam. Een bladzijde 
eerder dan het verhaal erover naast een bijna 
monochrome afbeelding van Durgerdam. 

Al met al maakte Sigrid zo’n vijftig schilde-
rijen, waaraan de nodige studies vooraf gingen, 
bestaand uit foto’s, kleine aquarellen, houtskool-
tekeningen en soms ook verschillende schilde-
rijen met hetzelfde onderwerp. Dankzij afbeel-
dingen van deze zoektocht begrijp je dat goed 
kunnen schilderen één is, maar dat de manier 
waarop je een dergelijk groot project moet aan-
pakken een heel ander verhaal is. 
De abstract weergegeven gebouwen spreken 
mij het meeste aan. Weinig extra’s, mooie kleu-
ren, die vaak alleen de contouren van de gebou-
wen laten zien. Allerlei tierelantijntjes en zelfs 
de Hollandse luchten zijn hier niet meer van 
toepassing. Favorieten heb ik zeker. Zoals het 

vijfluik van Eye. IJburg boven Amsterdam. De 
verschillende vogelvluchten. De kleine compo-
sitieschetsen. Het uiteindelijke resultaat van de 
NDSM-werf. En niet te vergeten de bushokjes bij 
het Waddenwegviaduct. Bij deze voorstudie lijkt 
het alsof je door een beslagen raam kijkt waarop 
met een viltstift de contouren zijn getekend. 
Door het boek heen dwarrelen kleine en grote 
verhalen die meestal over Sigrids werk gaan. 
Hoewel ze informatief en goed geschreven zijn, 
wekken ze vaak de indruk van  boekbesprekin-
gen in het boek waarin ze staan. 

Het boek is de aanschaf zeker waard – om 
regelmatig in te bladeren. 

Amsterdam Verbouwd Verbeeld 
ISBN 978-94-6228-383-1 
117 pagina’s
€ 39,95. 
Verkrijgbaar via sigridvanessel.nl en de betere 
boekhandel

A f en toe kom ik Gebrand Bakker tegen, 
de schrijver van Boven is het Stil. Als ik 
een eeuw eerder geleefd had en heel 

vroeg was opgestaan, dan had ik Nescio, de 
schrijver van De Titaantjes, welgemoed richting 
het huidige IJburg zien stappen. En zag ik daar 
net niet Slauerhoff  ontschepen? Terug van een 
van zijn vele zeereizen? Met in zijn hutkoffer 
nieuwe gedichten?

De uitgave van Schrijvers uit Oost heet daarom 
niet voor niets Oost, het literaire centrum van 
Amsterdam. Het boek staat boordevol mooie 
korte verhalen van al bekende schrijvers zoals 
Wanda Reissel, Maartje Wortel, Hans Aarsman 
en Gustaaf Peek, maar ook van  debutanten.  

Teuntje Klinkenberg, een van de initiatief-
neemsters van Schrijvers uit Oost, maakte vijf 
jaar geleden met de onlangs overleden Mar-
jan Boyer een literair programma in het Lloyd 
Hotel. ‘Ziek, zwak en misselijk, de verwerking 
van ziekte in de literatuur’ was het thema. Niet 
alleen de opkomst, maar ook de samenwer-
king beviel zo goed, dat de twee besloten door 
te gaan. ‘We moeten iets doen met de schrijvers 
in onze omgeving’, bedachten ze. En eigenlijk 
met iedereen die ervan houdt om te schrijven. 

Bovendien, liggen in deze wijk de verhalen niet 
op straat en voor het oprapen? 

Er werd een wedstrijd uitgeschreven – Schrijf je 
Straat – waarbij elke keer een andere invalshoek 
werd gekozen: van Water in Oost tot Buren in 
Oost. Iedereen, amateur en professioneel, kon 
meedoen. De wedstrijd liep parallel met de zes 
tweemaandelijkse literaire programma’s die in 
2012 en 2013 werden gepresenteerd op verschil-
lende locaties in Oost. 

De eerste live zondagmiddag vond plaats 
in Canvas. Zouden er wel voldoende mensen 
komen? Maar de twee hadden zich voor niets 
zenuwachtig gemaakt. De formule was toen, en 
trouwens nog steeds, een mix van debutanten 
en bekende schrijvers of performers, zoals Huub 
van der Lubbe. 

Uit de inzendingen van Schrijf je Straat werden 
steeds drie teksten gekozen en de schrijver die 
als winnaar tevoorschijn kwam mocht tijdens de 
literaire middag zijn of haar verhaal voorlezen. 
Dat twee van die verhalen vervolgens gepubli- Dit voorjaar roept Schrijf je Straat in samen-

werking met Open Joodse Huizen de Schrijf je 
Straat-deelnemers van het eerste uur op om een 
verhaal in te sturen van maximaal 1000 woor-
den waarin het leven in Amsterdam-Oost rond 
de Tweede Wereldoorlog een rol speelt. 
Het gaat om verhalen in de breedste betekenis 
van het woord: van persoonlijke herinneringen 
of verhalen die je van anderen hebt gehoord tot 
associaties bij plekken in de wijk. Maar ook hoe 
je tegenover herdenken nu staat. Speelt  de oor-
log nog een rol in je leven?  Hoe ervaar je dat als 
je een niet-Nederlandse achtergrond hebt? 
Het is deze keer geen wedstrijd. Na een kleine 
redactionele ronde mag iedereen haar of zijn 
eigen verhaal voorlezen in de bibliotheek. 
Op 4 mei van 15 tot 17 uur worden de verhalen 
voorgelezen in de bibliotheek op het Javaplein.
www.schrijversuitoost/schrijfwedstrijd

Schrijvers uit Oost

TEKST: TINEKE KALK

Sigrid van Essel abstraheert de IJ-oevers

TEKST: LIDA GEERS

ceerd werden in literaire tijdschriften zegt wel 
iets over het hoogstaande peil van de inzendin-
gen.

Per wedstrijd krijgt Schrijvers uit Oost zo tus-
sen dertig en vijftig inzendingen, zowel van 
mensen die voor het eerst iets op papier zetten 
als mensen die al wat meer ervaring hebben. 
Een voorwaarde om mee te kunnen doen is dat 
de schrijver zelf in Oost woont. 

De jury wordt gevormd door Jessica Swinkels, 
ex-conservator en nu (literair) filmmaker, en 
Maaike Bergstra, schrijver en docent creatief 
schrijven. Daarbij gaat het om meer dan alleen 
goed taalgebruik. Zo wordt een eigenzinnige kijk 
op prijs gesteld. 

In 2014 staan er bijeenkomsten gepland in het 
Lloyd Hotel met Herman Koch en Basje Boer, 
in het Pleintheater met toneelauteurs Magne 
van den Berg en Frans Strijards, terwijl in Vrij-
burcht Judith Koelmeier en Henk Hofstede hun 
opwachting maken. 

Oost, verhalen uit het literaire centrum van 
Amsterdam
Samengesteld door Maaike Bergstra, Marian 
Boyer, Claartje van de Broek en Teuntje Klinken-
berg
Uitgeverij Babel & Voss, Amsterdam 2013
ISBN 978-94-9095-007-1
160 pagina’s
€ 10,00
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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



Met blokfluiten en emmers 
kreeg Monique Udo zowel 
Indiase als Ugandese kin-
deren enthousiast om zelf 
muziek te maken. De groep 
Five Stars uit Uganda is 
van 29 april tot 18 mei in 
Amsterdam voor een uitwis-
seling met hun Nederlandse 
muziekmaatjes. De jonge 
musici bezoeken onder meer 
scholen in Zeeburg en er 
staan enkele optredens op 
de agenda.

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: MONIQUE UDO

Monique Udo is saxofoniste en muziek-
docente. Ze geeft niet alleen les 
op verschillende scholen en bij 

haar thuis, maar reist ook de wereld over voor 
muziekprojecten met kinderen in tehuizen. Het 
begon in 2009 met een bezoek aan Tulip Garden, 
een tehuis voor HIV-positieve weeskinderen in 
India. Haar moeder was daar penningmeester. 
‘Goedkoop, makkelijk en afwasbaar’, zegt Udo 
over de tien plastic blokfluiten die ze in haar 
koffer stopte. Haar gitaar ging ook mee, een 
ideaal begeleidingsinstrument. Emmers wer-
den als trommels ingezet. Stralende ogen waren 
het resultaat. ‘Dat raakte me enorm. Op zo’n 
moment doen de omstandigheden er even niet 
meer toe, de kinderen zijn dan in hun kracht 
en stralen levensvreugde uit. Enkelen bleken 
ook talentvol. Het inspireerde me zo dat ik het 
onmogelijk bij een eenmalig bezoek kon laten.’

Talentvol
Terug in Nederland richtte Monique de Stich-
ting Muziek voor Kinderen op. De insteek is kin-
deren in een kansarme omgeving met muziek 

meer plezier in het leven te geven en zo mogelijk 
toekomstperspectief te bieden. Via deze stich-
ting krijgen ze nu wekelijks les van plaatselijke 
docenten. Samen met haar Amsterdamse leer-
lingen organiseerde Udo een benefietconcert 
om de aanschaf van de nodige muziekinstru-
menten te bekostigen. ‘Minimaal  één keer per 
jaar ga ik naar India. Dan treden we op met 
een door mij geformeerd groepje in scholen en 
tehuizen. Zo beleven steeds meer kinderen ple-
zier aan muziek’, aldus de muziekdocente. 

Via het blog van de Amerikaanse fotografe 
Gloria Feinstein  kwam ze in 2011 in aanraking 
met het  Ugandese kindertehuis St. Mary Kevin. 
‘Een talentvol groepje speelde al trombone en 
trompet. Daar voegde het graag een saxofoon 
aan toe. Drie weken aan een stuk waren we van 
negen tot zes in de weer. Toen konden die drie 
jongens én noten lezen én sax spelen’, zegt Udo 
met gepaste trots. ‘Maar daar bleef het niet bij. 
Want wat ik erin heb gestopt, gaven zij weer door 
aan twee meisjes. Gevolg? Binnen een jaar stond 
er een saxofoonkwintet op het podium met een 
enorme uitstraling. Hun zelfgekozen naam Five 
Stars is zeer toepasselijk want het talent, de pas-
sie en de teamspirit knallen er vanaf.’ 

‘Ga er maar van uit  
dat het hele concert  
verrassend zal zijn’

Adungu
Het idee om Ugandese en Nederlandse musice-
rende  jongens en meiden met elkaar in contact 
te brengen, kreeg in 2012 gestalte in het Muziek-
maatjesproject.  Monique Udo: ‘Vier kinderen 
van de Muziekschool Amsterdam correspon-
deren nu niet alleen met de Five Stars, ze wis-
selen ook filmpjes uit en houden skypesessies 
waarin ze voor en met elkaar spelen. Daarnaast 
organiseren we Muziekmaatjesconcerten. Met 
de opbrengst dragen we bij aan schoolkosten 
en muzieklessen. Zo krijgen kinderen een red-
dingsboei waaraan ze zich kunnen optrekken. 
We reiken hen een instrument aan voor een 
betere toekomst.’ Ook heeft de voorbereiding op 
de komst van de Five Stars naar Nederland een 
enorme boost gegeven aan de muzikale acti-
viteiten in het kindertehuis in Uganda. Simon 
Lutz, trompettist en muziekdocent bij het 
Muziekpakhuis, zamelde niet alleen geld in voor 
extra instrumenten en lessen, hij reisde tevens 
naar Uganda om daar les te geven. Eenmaal in 
Nederland zullen de Five Stars samen met hun 
Nederlandse Muziekmaatjes lessen volgen en 
gezamenlijk optreden. ‘Ooit van een adungu 
gehoord?’, vraagt Udo. ‘Het is een tiensnarige 
boogharp, een traditioneel Ugandees muziekin-
strument. De Five Stars zullen er zeker ook op 
spelen en ga er maar van uit dat het hele concert 
verrassend zal zijn.’  

Donderdag 8 mei 19.30 uur:
concert in Vrijburcht, IJburg
Zaterdag 10 mei 17.30 uur
huisconcert met buffet, Verteltheater, IJburg. 
www.muziekvoorkinderen.org

W ie de armste man of vrouw van 
Nederland is, weet Annemiek niet. 
Maar de kans is groot dat hij of zij 

illegaal is. Annemiek woont in Zeeburg en als 
ik haar vraag wie de armste persoon is die zij 
in onze buurt is tegengekomen, vertelt zij over 
een ontmoeting met een oudere man. Hij kwam 
oorspronkelijk uit Marokko, een creatieve man 
die in de journalistiek had gewerkt en regisseur 
was geweest, totdat hij last kreeg van psychische 
problemen. Nu leeft hij met zijn twee adoles-
cente kinderen van zeven euro per dag in een 
woning die slecht onderhouden is. ‘Laat meneer 
Rutte eens bij mij langskomen, dan ziet hij wat 
armoede is’, zei hij. Voor hem en al de beslissers 
in dit land is haar Qracht500 verplichte kost. 

Annemiek zat in de politiek voordat zij free-
lance journalist werd. Eerst als beleidsmede-
werker van de Groene Fractie in het Europese 
parlement en later als Groen Links raadslid in de 
Amsterdamse gemeenteraad. Vandaar dat zij in 
haar boek naast de verhalen aandacht besteed 
aan beleid. Zo komt uit de verhalen naar voren 
dat werkstress psychiatrische stoornissen trig-
gert. Maar aan de andere kant kan niets doen, 
werkloos zijn, een oorzaak zijn van depressie. Is 
het wel reëel om te veronderstellen dat in deze 
veranderende economie iedereen een fulltime 
baan krijgt? Is het niet wenselijker om veel meer 
in te zetten op banen delen? Een sharing eco-
nomy, waarin je niet alleen auto’s deelt of boot-
jes maar ook werk? 

Het zijn allemaal profiteurs
Hoe zit het met het eigen initiatief dat deze 
regering zo aanmoedigt? Sommige mensen pro-
beren er wat bij te scharrelen als aanvulling op 
hun uitkering. Eigenlijk zijn dat ondernemende 
mensen, die hun handen uit de mouwen steken. 
Annemiek is geen voorstander van zwartwer-

Sommige mensen houden 
ervan om te lezen over rijke 
mensen, mensen die in de 
top 500 van de Quote staan. 
Toch hebben ook arme men-
sen een verhaal te vertellen 
en dat doen ze in Qracht500. 
Hun verhalen, opgetekend 
door Annemiek Onstenk, zijn 
minstens zo indrukwekkend 
en – hoe vreemd het ook 
klinkt -  inspirerend als die 
van hun rijke tegenpolen.
TEKST EN FOTO: TINEKE KALK

ken, maar signaleert wel de dubbele boodschap 
die deze regering uitzendt. Dat geldt trouwens 
ook voor de activering van werkelozen. Er wordt 
beweerd dat vrijwilligerswerk het betaalde werk 
niet mag verdringen. Maar dat gebeurt wel als je 
bijvoorbeeld in de ouderenzorg verplicht vrijwil-
ligerswerk moet doen. Een andere dubbelheid is 
dat de overheid mensen erg achter de vodden zit 
om werk te vinden. Maar wie wil deze mensen? 
Ja, wel als ze er een subsidie voor krijgen. Maar 
als die ophoudt houdt het contract ook vaak 
op. ‘It takes two to participate’, zegt Annemiek, 
‘maar werkgevers blijven bij deze dans liever 
aan de kant te staan’.  

Wat is het ergste als je werkloos bent? Anne-
miek: ‘Het verlies van zelfrespect. Ook als je niet 
bijverdient, word je weggezet als profiteur. De 
meeste arme mensen klagen weinig over het 
gebrek aan geld. Zij incasseren hun armoede, 
hebben veerkracht en proberen er het beste van 
te maken. Terwijl ik denk, om maar eens iets te 
noemen, dat voor veel mensen in het Oostelijk 

Qracht 500 is een multimediaal 
project dat eraan bijdraagt om op 
een positieve manier aandacht aan 
armoede te besteden. 
Na de site www.qracht500.nl en het 
eenmalige magazine Qracht 500, 
volgt op 17 april een Qrachtmeeting 
over armoede. Deze conferentie staat 
onder leiding van Agnes Jongerius. 
Geportretteerden in Qracht 500 gaan 
in debat met bestuurders uit politiek, 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. 
Het Grand Debat over armoede 
vindt plaats in de oude Amster-
damse raadszaal in hotel The Grand 
Amsterdam en begint om 16:45 uur. 
Qomt dat horen!
Aanmelden: aonstenk@xs4all.nl

BOEKEN

Annemiek Onstenk

Qracht500

Havengebied het idee dat je nooit op vakantie 
gaat, jaar in jaar uit, heel moeilijk zou zijn.’ 

Dat er tot haar verbazing zoveel mensen wel 
hun verhaal wilden vertellen, heeft te maken 
met hun behoefte om gehoord en gezien te wor-
den. Want armoede kan iedereen overkomen. 
Een te hoge hypotheek gevolgd door werkloos-
heid kan er de oorzaak van zijn dat je binnen de 
kortste keren wezenloos naar je breedbeeldtele-
visie zit te staren. 

Qracht500
Maker en uitgever: Annemiek Onstenk, Amster-
dam 2014
ISBN 9789090281001 
72 pagina’s
€ 6,50

Instrument voor een betere toekomst

Monique Udo met de blokfluitgroep van het tehuis in Uganda

De Five Stars, vlnr Rose, Tony, Claire, Emison en Oscar
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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

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

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

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

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

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

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

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

Aanmelden via www.civicamsterdam.nl 

Woont u in de  
Indische Buurt of het Oostelijk Havengebied?  
Dan kunt u zich voor onderstaande cursussen  

aanmelden via: www.civicamsterdam.nl, 
info@civicamsterdam.nl  

of tel. 020 - 665 80 01

Workshops en trainingen bij Civic Amsterdam

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

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

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

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

Energiebedrijven
Wilt u wel eens geld terug krij-
gen in plaats van moeten bijbe-
talen op de jaarrekening? Snapt 
u het verschil niet tussen ener-
gieleverancier en netbeheerder 
niet? Voor antwoord op boven-
staande vragen en meer kunt u 
zich nu opgeven voor de energie 
workshop. 

Internetbankieren
Steeds meer zaken worden digi-
taal geregeld. Papieren bankaf-
schriften zijn iets uit het verle-
den. In deze workshop leert u 
hoe u internetbankieren kunt 
gebruiken en hoe u uw digitale 
bankafschriften moet lezen. Dit 
alles om meer inzicht te krijgen 
in uw financiën. 

Zorgverzekeringen
Waar moet u rekening mee hou-
den bij het kiezen van een zorg-
verzekering? Wat is het verschil 
tussen eigen risico en eigen bij-
drage? En wat is handig om te 
doen met eigen risico en even-
tueel aanvullende verzekerin-
gen? Tijdens de workshop leert 
u alles over uw zorgverzekering.

Belastingworkshop
Maak belastingaangifte leuk! 
Niemand doet graag de jaar-
lijkse aangifte van de belastin-
gen, toch moet het gebeuren. 
Om u meer wegwijs te maken 
in het woud van de belastingen 
kunt u nu deze workshop vol-
gen. 

In de periode dat Lilian begon met vilten, ging 
haar belangstelling wel uit naar wol, maar 
niet zozeer naar de vacht van een schaap. 

Op dit moment kan ze zich bijna niet voorstellen 
dat ze niét op zoek is naar een bijzondere vacht. 
Haar droom is ooit alle bijzondere rassen gevan-
gen te hebben in een ‘vacht met een randje’. Hoe 
is die passie begonnen? Lilian vertelt dat een 
vriendin op een viltatelier werkte en dacht dat 
dit ook wel iets was voor Lilian, die altijd al geïn-
teresseerd was in textiel. Vroeger waren zelfs de 
lakens van haar moeder niet veilig. Daar werd 
op gezeefdrukt, waarna Lilian er haar eigen kle-
ding van maakte. Lilian studeerde dans en dans-
improvisatie, maar ze was ook altijd bezig met 

Een 
Blauwe 
Swifter 
kruiste 

haar pad

Schapen zijn wit en lopen 
in de wei. Dat denken de 
meeste mensen. Schapen-
gek Lilian Janssen vertelt 
dat er in Nederland veel ver-
schillende schapenrassen 
rondlopen, met heel uiteenlo-
pende vachten qua kleur en 
samenstelling. Lilian geeft de 
geschoren vacht een nieuwe 
huid. De schapen lopen zon-
der hun jas in de wei en heb-
ben het volgende jaar weer 
een nieuwe vacht.

TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

textiele werkvormen. Het viltatelier bleek een 
schot in de roos. Met merinowol en zijde maakte 
zij de prachtigste dingen, waaronder bijzondere 
sjaals, die een tijdlang werden verkocht in Thin-
king of Holland, de souvenirwinkel bij de Pas-
senger Terminal aan de Piet Heinkade. Lilian: 
‘Fiets ik daarlangs, zie ik plotseling een dame in 
een witte jas met mijn prachtige rode sjaal naar 
buiten komen. Fantastisch! Ik was natuurlijk 
supertrots en ben glowing de brug opgefietst.’

Steeds een andere vacht
Na een paar jaar ging ze op zoek naar een 
nieuwe uitdaging en ontdekte dat je ook de 
ruwe vacht van schapen kunt vilten. Ze was daar 
zo door gefascineerd dat ze geld voor haar ver-
jaardag vroeg om een workshop te kunnen vol-
gen. En  dan is het ene schaap het andere niet 
meer. In augustus was de workshop afgerond 
en ging Lilian op zoek naar mooie vachten om 
te vilten. Maar schapen worden in het voorjaar 
geschoren. Hier gemaild en daar gebeld. Op een 
avond werd ze gebeld door iemand die zo zwaar 
dialect sprak, dat ze in eerste instantie geen 
idee had wat de man te vertellen had. Bleek hij 
een oom te hebben die een verzamelpunt had 
voor schapenvachten. Als hij er genoeg verza-
meld heeft, worden ze verkocht. Meestal wor-
den ze naar China verscheept om er dekbedden 
van te maken. Lilian belde de dag erop naar de 
bewuste oom, die in plat Puttens zei dat ze net 
op tijd was: de vachten zouden een paar weken 
later naar China gaan. Daar haalde ze haar eer-
ste vachten weg en voorzag ze van een nieuwe 
gevilte huid: ‘vachten met een randje’ zoals ze 
zelf zegt. Het is duidelijk dat veel schapenvach-
ten prachtige kleuren hebben en niet alleen 
maar het alternatieve-truien-wit, lichtbruin en 
donkerbruin. Haar grootste verbazing was wel 
de Blauwe Swifter. Uit witte stamboek-Swifters 
wordt af en toe een Blauwe Swifter geboren. 
De blauwe ooien hebben een vacht die bij het 
openen of scheren een mooie staalblauwe kleur 
laat zien. Zo’n vacht kreeg Lilian te pakken en 

zij maakte er is een mooi wandkleed van. Op de 
stadsboerderij van Zunderdorp, waar zij haar 
kleden maakt, lopen twee Blauwe Swifters rond. 

Intensief werk
In eerste instantie lijkt de vacht met een randje 
op een schapenhuid, die op verschillende plaat-
sen geschoren is om er een mooi contrast in 
aan te brengen. Het is echter wol dat een vilten 
ondergrond heeft gekregen. 

Eerst doorzoekt Lilian op tafel de vacht op onge-
rechtigheden en minder mooie stukken. Soms 
haalt ze er zelfs grote, dode kevers uit. Daarna 
wordt de wol gerangschikt en omgedraaid zodat 
de geschoren kant boven ligt. Dunne lagen wol 
(vlies) worden in verschillende richtingen over 
de vacht gelegd. Wol kan door warm water, zeep 
en wrijving vervilten. Als je de wol in deze toe-
stand gaat rollen, haken de schubben van de 
wol in elkaar en ontstaat vilt. De belangrijkste 
benodigdheden zijn dan ook warm water, zeep 
en beweging. Dat bewegen, rollen en wrijven is 
voor een kleed van de afmeting van een normale 
schapenvacht heel intensief. 

Nadat de wol gevilt is en de vacht verbonden 
met zijn nieuwe huid moet er heel veel gespoeld 
worden om alle zeepresten te verwijderen. Ook 
al het vuil dat het schaap in de loop der tijd in 
zijn vacht heeft gekregen, wordt eruit gespoeld. 

In principe maakt Lilian haar fraaie kleden om 
op de grond of de bank te leggen. Er zijn ech-
ter vachten die zó mooi zijn dat ze erover denkt 
daarmee monumentaal werk te maken. ‘Som-
mige vachten zijn als je het goed beschouwt 
alleen om naar te kijken. Monumentaal werk is 
dus mijn volgende uitdaging.’ t

www.vachtenvilt.nl
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Nieuwe paden in het Flevopark
foto: Fleur Vos
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uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR
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Heeft u al een inboedelverzekering? Zo’n 
verzekering kan een hoop problemen 
voorkomen in geval van inbraak en 

brand, maar ook bij schade na lekkage. Het is 
niet altijd meteen duidelijk wie schuldig is aan 
een lekkage. Is de oorzaak achterstallig onder-
houd of een bouwtechnisch gebrek? Is de lek-
kage veroorzaakt door de bewoners zelf of mis-
schien door de buren? Daarom wordt soms lang 
gewacht met het verhelpen van die schade. Als 
de schuldige niet duidelijk is, is het immers 
ook niet duidelijk of de kosten op de verhuur-
der verhaald kunnen worden. Het gaat vaak om 
behoorlijke kosten: schade aan goederen, her-
stel van de inrichting, inhuren van een profes-
sioneel schoonmaakbedrijf of zelfs het regelen 
van tijdelijk vervangend verblijf. Als de gevolg-
schade van een lekkage niet snel aangepakt 
wordt kan dat flinke schimmelontwikkeling tot 
gevolg hebben.

Ook al is de schuldvraag niet meteen duidelijk, 
een inboedelverzekering is in dit soort gevallen 
toch veelal dekkend. Zo niet, dan wil de verhuur-
der vaak een bewijs van de inboedelverzekering 

hebben met uitspraak dat de verzekeringsmaat-
schappij niet gaat uitkeren. Vaak wil de verhuur-
der alleen in dat geval opnieuw bekijken of hij 
toch nog gaat vergoeden aan bewoners. Zonder 
inboedelverzekering is het sowieso onmoge-
lijk aan dit bewijs van ‘afwijzing vergoeding’ te 
komen. Je kunt dan als bewoner nog proberen 
een juridische weg in te slaan, maar daar is veel 
tijd mee gemoeid, terwijl juist bij lekkages een 
snelle aanpak vereist is. Nat materiaal moet zo 
snel mogelijk drogen of, indien te erg aangetast 
door lekkagewater, meteen verwijderd worden. 
Dit om te voorkomen dat de boel gaat schim-
melen en de schimmel zich vervolgens uitbreidt 
in de woning. Schimmel brengt gezondheids-
risico’s met zich mee. Daarom raden wij kopers 
en huurders altijd aan een inboedelverzekering 
af te sluiten. 

Inloopspreekuur woningnet
Sinds een aantal weken is het Wijksteunpunt 
Wonen weer terugverhuisd naar de oude locatie 
aan de Wijttenbachstraat 34-H. Het pand is gere-
noveerd en samengevoegd met 36-H. Omdat 

Inboedelverzekering
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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

INGEZONDEN

wij nu veel meer ruimte tot onze beschikking 
hebben, vindt het inloopspreekuur woningnet 
in ons vernieuwde gebouw plaats, Post Oost 
genaamd. Dag en tijdstip blijven gelijk: woens-
dagmiddag van 14 tot 16.30 uur. Het spreekuur 
aan de Pretoriusstraat is daarmee komen te ver-
vallen.

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een 
woning op woningnet en kunt u zelf wel enigs-
zins met computers overweg, dan bent u wel-
kom in PostOost! Als u geen enkele ervaring 
heeft met computers kunt u bij de balie van een 
corporatie terecht voor hulp en een uitdraai van 
de beschikbare woningen op papier. t

Noodkreet over de Nescio-fietsbrug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal

Regelmatig fiets ik over deze brug van 
Amsterdam-Oost/Diemen naar IJburg en 
vice versa. Bij droog zonnig weer is het genie-
ten geblazen van dit architectonische hoog-
standje. Echter tijdens de spitsuren van de 
middelbare scholen is het spitsroeden lopen, 
er komen dan van beide kanten veel scho-
lieren op de fiets. Natuurlijk fietsen zij in 
groepjes en slingeren, elkaar bij de schouder 
vasthoudend, van links naar rechts. Er tus-
sendoor laveren dan de overige fietsers, snor-
fietsers, scooters, Canta’s en niet te vergeten 
de wielrenners op hun racefietsen. Je houdt 
je hart vast dat er een keer een aanrijding 
plaatsvindt op de brug en een kind over zijn 
stuur vliegt en over de balustrade, die naar 
mijn idee te laag is voor zo’n hoge brug! 
Zijn er meer mensen die mijn zorg delen en 
ook vinden dat de balustrade hoger had moe-
ten zijn? Bij storm is het trouwens ook zeer 
gevaarlijk, alleen kan je dan tijdig voor een 
andere route kiezen. Uw mening over deze 
voor mij brandende kwestie zou ik zeer op 
prijs stellen. 

Luus Paternotte
Reageren: info@ijopener.nl

Blauwe Loper Cultuurfestival
14 juni, 12 - 21 uur

Het Blauwe Loper Cultuurfestival is een 
jaarlijks terugkerend festival in het Ooste-
lijk Havengebied, georganiseerd door Cul-
tuurgroep Brazilië. Verbinden en ontmoeten 
staan centraal. Op een informele manier 
brengen wij buurtbewoners in contact met 
elkaar en met het brede scala aan culturele 
uitingen die het Oostelijk Havengebied rijk is. 
Het festival wordt voor, door en met de 
gebiedsbewoners en -gebruikers georga-
niseerd, waarbij we gebruik maken van de 
positieve krachten van iedereen: jong, oud, 
bewoner en ondernemer uit het gebied. Het 
festival is gratis toegankelijk. 
Het festival vindt plaats op het grasveld van 
De Bogortuin en de IJhaven, het watergebied 
voor de Bogortuin. Geplande activiteiten: o.a. 
waterspelen (kanoën, suppen, zeilen, roeien), 
zweefmolen, circustent met muziek-, dans- 
en theateroptredens en diverse presentaties 
van buurtinitiatieven en buurtondernemers.
www.facebook.com/Blauweloperfestival 

Oproep
Zoals gezegd gaat het in het festival vooral 
om verbinden. We willen laten zien hoe rijk 
het Oostelijk Havengebied is aan buurton-
dernemers en buurtinitiatieven. 
Heeft u een goed idee en wilt u zich tijdens 
het festival presenteren? Stuur dan een mail 
naar info@blauweloperfestival.nl. 
Ook als u als vrijwilliger wilt meewerken aan 
(de totstandkoming van) het festival, bent u 
van harte welkom.

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
Inloopspreekuur: woensdag 14 - 16.30 uur
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Vanaf het water van het Lozingskanaal 
waait op deze warme lentemiddag een 
koele wind het kleine keukentje binnen. 

Op het vuur staan grote pannen met kip te dam-
pen. De kok is druk in de weer met verse groen-
ten. Het is vier uur en over ruim twee uur moet 
voor dertig mensen het eten op tafel staan. Wel-
kom in de Instroomkeuken. 

Initiatief van een buurtbewoner
Elke derde donderdag van de maand is het raak. 
Dan kookt een aantal buurtbewoners voor de 
tijdelijke bewoners van het Instroomhuis. In 
dit pand aan de Zeeburgerdijk vangen de orga-
nisaties die in het Instroomhuis samenwerken 
(zie kader) daklozen op en begeleiden hen naar 
diverse vormen van hulpverlening.

Op initiatief van een buurtbewoner is in 2011 
gestart met de Instroomkeuken. Vrijwilligers 
doen boodschappen, koken en dienen een 
3-gangen maaltijd op voor de bewoners van 
het Instroomhuis die hiervan gebruik willen 
maken. Dat zijn meestal zo’n vijfendertig van de 
in totaal vijftig bewoners. Tegen betaling van € 
7,50 zijn ook ander buurtbewoners welkom. Van 
deze mogelijkheid maakt een klein aantal men-
sen gebruik. Er zijn nog wel een paar plekken 
aan tafel over.

Succesnummer
Volgens teamleider Ynse de Vries van het 
Instroomhuis is de Instroomkeuken een succes. 
‘Je ziet aan de bewoners dat ze het waarderen. 

Aan tafel!
‘Voor bewoners 
door bewoners’. 
Dat is de slogan 
van de IJopener. 
Het is bij uitstek 
van toepassing 
op wat eens in 
de maand op de 
Zeeburgerdijk 
215 gebeurt. Dan 
koken buurtbe-
woners voor de 
bewoners van het 
Instroomhuis.

TEKST: MARK VAN DER LAAN    

FOTO: KEES HOOGEVEEN

genoeg om te horen dat iemand ‘bedankt’ zegt. 
‘En je kunt ook je contacten verbreden.’ 

De Amerikaanse bewoner Julian zegt over de 
Instroomkeuken: ‘It’s a blessing’. Wat hij vooral 
een zegen vindt, is dat het eten vers is en niet 
uit de magnetron komt. Vervolgens begint hij 
een discussie over religie met zijn tafelgenoot 
Michael. Deze geeft aan dat het Instroomhuis 
de bewoners de mogelijkheid biedt om zelf te 
koken. Of zoals hij het zegt: ‘Je kan voor een tien-
tje wiet gaan halen, je kan ook voor een tientje 
eten bij de Albert Heijn halen.’

Spoedig is al het eten in de magen verdwenen. 
De bewoners gaan van tafel, de vrijwilligers rui-
men op en doen de afwas. Om acht uur is de rust 
weergekeerd. t

Instroomkeuken: iedere 3e donderdag van de 
maand van 18 tot 20 uur. 
Kosten: € 7,50.
Zeeburgerdijk 215
Tel. 462 63 60
www.buurtproject.nl/instroomkeuken.html

Het Instroomhuis is een samenwerking van 
het Leger des Heils met HVO Querido, Arkin, de 
GGD en de Dienst Werk en Inkomen. 
Zie ook www.instroomhuis.nl 
Of lees het artikel ‘Een dak boven je hoofd’ in de 
IJopener van december 2010. U vindt het in het 
archief op onze website www.ijopener.nl

Als er vrijwilligers komen koken, eten er meer 
mensen mee dan normaal. Ik denk dat de men-
sen behoefte hebben aan de gezelligheid en aan 
een versbereide maaltijd.’ 

Meestal wordt de maaltijd verzorgd door vier 
of vijf vrijwilligers. Als er te weinig vrijwilligers 
zijn, helpen de bewoners mee. Welzijnsorga-
nisatie CIVIC verzorgt de coördinatie. Ynse de 
Vries: ‘Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Ik 
ben ook benieuwd of er in de buurt nog meer 
ideeën leven die een link tussen het Instroom-
huis en de buurt kunnen opleveren. Sommige 
vrijwilligers helpen incidenteel, andere structu-
reel. Dat is allebei prima. Hun reacties zijn altijd 
positief. Ze hebben vaak een vooroordeel over 
onze cliënten. En dan blijken het gewone men-
sen te zijn.’

Nasi of bami, kip en garnaal
De tafels zijn gedekt, een bloemetje ontbreekt 
niet en om kwart over zes hebben zo’n vijfen-
twintig bewoners hun plek aan tafel gevonden. 
De vrijwilligers serveren de maaltijd uit. De kok, 
eveneens een vrijwilliger, is van Maleis-Chinese 
afkomst en de maaltijd is dan ook Aziatisch. 
De aanwezigen kunnen kiezen uit nasi of bami 
en krijgen daarbij kip, gamba’s en geroerbakte 
verse groenten. 

Bewoner Turgut is enthousiast. ‘Van mij zou 
het elke dag mogen. Leuk ook, zo’n bloemetje 
op tafel. Ik geef voor het voorgerecht al een acht. 
En straks geef ik een tien.’ 

Voor vrijwilligster Zaineb is het beloning 

Java-eiland bewoners Yvette en Etienne kwa-
men elkaar tegen in de duurzaamheidscom-
missie van huurdersvereniging JR Java. Met 

die duurzaamheid ging het naar hun zin veel te 
langzaam. Ze vroegen zich af of de andere huur-
ders dat ook vonden en wat zij onder duurzaam 
verstonden. Op de jaarvergadering van 2013 
organiseerde hun commissie over dit thema een 
workshop. Omdat de belangstelling daarvoor 
groot was, besloten Yvette, Etienne en Olaf, die 
zich inmiddels bij hen had aangesloten, een ver-
gadering uit te schrijven voor alle bewoners van 
het Java-eiland. 

Op de poster die ze over het eiland verspreid-
den, stond de slogan ‘Visie op Java’. Daaronder 
hadden ze een aantal prikkelende vragen gefor-
muleerd zoals: hoe ziet het Java-eiland er over 
twee jaar uit? Wat ligt er op de daken? Wat is er te 
doen? Wat vindt u belangrijk? 

Dat er aan het begin van dit jaar, in Bistro 
Grandpa’s, 65 bewoners op af zouden komen, 
hadden ze niet verwacht. Van het geplande 
voorstelrondje zagen ze maar af. 

Van begin af aan was de rol van de initiatief-
nemers om allereerst een podium te scheppen 

Keurig samen barbecuen
voor alle mogelijke 
wensen, ideeën en 
klachten. Dat podium 
kwam er op die avond. 
Er was behoefte aan 
meer onderling con-
tact. Want ja, er werd 
geklaagd dat iedereen 
soms wel erg langs 
elkaar heen leefde. 

Dus was de wens: meer mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten en elkaar tegen te komen. 
Misschien moesten er op het eiland ook wat 
winkeltjes komen en zeker meer voorzieningen 
voor kinderen. En o ja, moestuintjes. Er waren 
tenslotte binnentuinen. En een drijvend zwem-
bad. Want er is water zat. Was het niet een idee 
om gereedschap te delen? En bootjes? 

Actie
Na die succesvolle eerste avond kreeg de ini-
tiatiefgroep versterking van Bart en Anke. 
Met z’n vijven organiseerden ze in maart een 
tweede avond. De slogan luidde deze keer ‘Van 
Visie naar Actie op Java’. Ook deze keer was de 
opkomst groot. Alleen waren het lang niet alle-
maal dezelfde bewoners als de eerste keer. Waar 
waren de enthousiastelingen die een drijvend 
zwembad hadden gepromoot? Er was immers 
– zo stond in de krant – een drijvend zwembad 
te koop: het voormalige drijvend zwembad in de 
Amstel.

Ook deze bijeenkomst kreeg iedereen weer de 
kans om anderen warm te maken voor haar of 
zijn plannetje. Zo was er iemand die iets voor 

JavAarde is een bewonersinitiatief dat 
tot doel heeft het Java-eiland duurzamer, 
socialer en leuker te maken. Plannen hebben 
de bewoners genoeg. Nu nog uitvoeren!

TEKST EN FOTO: TINEKE KALK

ouderen wilde organiseren. Later, bij de slot-
ronde, bleek dat hijzelf al voortvarend te werk 
was gegaan en met de gemeente en met CIVIC 
had overlegd. In de toekomst zou er drie ochten-
den in de week een oudereninloop op het Java-
eiland komen. Ook op het gebied van zonne-
panelen op daken was al het nodige uitgezocht 
door enkele huurders. Het was taaie materie en 
een kwestie van lange adem, zo begreep ik toen 
ik naar de verhalen van het subgroepje luisterde. 
En hoe kwam je van elkaar te weten of jouw 
VVE of huurdersvereniging hier ook mee bezig 
was, zodat je niet steeds hetzelfde wiel moest 
uitvinden? Een barbecueplek organiseren leek 
heel wat eenvoudiger. Maar toen de jongeman 
aan het begin van de avond met dit idee kwam, 
voelde ik een lichte huiver bij de rest van de 
aanwezigen: o jee, als ons eiland op zomerse 
dagen maar geen Vondelpark wordt. Gelukkig 
hadden de twee jongemannen van een twee-
mansgroepje het keurig over een vaste plek en 
handhaving opdat eventuele overlast binnen de 
perken zou blijven. 

Er waren ook plannen om van het Java-eiland 
het eerste e-eiland te maken waarop iedereen 
elektrisch rijdt, om gezellig met elkaar te pitch-
ballen en om te starten met een maandelijks 
buurtcafé. Want mondelinge communicatie is 
naast een digitaal platform erg belangrijk. t

De eerste buurtcafébijeenkomst vindt plaats op 
vrijdag 4 april vanaf 20 uur in Bistro Grandpa’s. 
Wie belangstelling heeft voor deze intiatieven of 
contact zoekt, kan dit doen via javaarde@gmail.
com of op facebook onder dezelfde naam: javaarde. 
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Java-eiland 

Sumatrakade 377 - 379   |   1019 PM  Amsterdam

Openingstijden

ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur

wo. 13.00 - 19.00 uur

do. 09.00 - 17.00 uur

Behandeling volgens afspraak

tel. (020) 41 93 583

Edwin Huisman heeft al van jongs af aan 
een creatieve inslag. Na zijn opleiding 
aan de kunstacademie in Utrecht richtte 

hij interieurs van grote warenhuizen in. Voor 
zijn werk bezoekt hij veel internationale beur-
zen, waar hij exclusieve voorwerpen ontdekt 
en vervolgens introduceert in het interieur van 
klanten die prijs stellen op exclusiviteit. Naast 
zelfstandig interieurontwerper was Huisman al 
eigenaar van de webwinkel Luxury by Nature 
(‘luxe uit de natuur’, maar ook ‘vanzelfspre-
kende luxe’). Enkele jaren geleden ontstond het 
idee om een showroom te openen als verleng-
stuk van de webwinkel. 

Spraakmakende interieurs
‘Door middel van een showroom kan ik klanten 
persoonlijk adviseren’, vertelt Huisman. ‘Som-
mige mensen zitten niet te wachten op een stan-
daardinterieur uit de populaire woonbladen. 
Mensen willen iets anders: spannend, bijzonder, 
exotisch. Ook is het nu mogelijk je aankopen 
eerst te zien en te voelen.’ Binnen valt direct op 
dat Huisman zijn wortels heeft in het stileren van 
interieurs. Waar je ook staat, word je omringd 
door zorgvuldig uitgelichte, kleurrijke wanden 
gevuld met opvallende sier- en gebruiksvoor-
werpen uit alle delen van de wereld. 

Bewuste keuze
Het prijsniveau ligt aanzienlijker hoger dan bij  
de meeste winkels op IJburg en zelfs de meeste 
woonwinkels in andere steden. Het is dan ook 
de vraag of er wel een markt is voor dit soort 
producten op IJburg. Huisman: ‘Wij richten ons 
op klanten die echt iets bijzonders in huis willen 
hebben. Doorgaans particulieren, alhoewel het 
bedrijfsleven ons ook weet te vinden. Onze klan-
ten wonen niet alleen op IJburg, maar ook voor 
een groot deel buiten Amsterdam. Zelfs klanten 
uit Duitsland, België en Luxemburg komen spe-
ciaal voor ons hierheen. Voor die klanten doet de 
afstand er niet toe. Ze combineren hun bezoek 
met een wandeling door IJburg om de architec-
tuur te bewonderen. IJburg is een ontzettend 
mooie wijk met een enorme concentratie cre-
atieve mensen, die een heel andere, bijzondere 

kijk op het leven hebben. Voor die mensen wil ik 
graag iets moois, iets nieuws toevoegen. En als 
inwoner van IJburg kan ik zeggen dat het licht 
hier gewoon prachtig is. Daar wordt een mens 
gelukkig van.’ 

Exotisch en realistisch
‘De meubels van Nederlandse, Belgische en Ita-
liaanse makelij zijn op maat te maken en hoeven 
niet eens zoveel duurder te zijn dan een kant-
en-klaar exemplaar’, aldus Huisman. ‘Handig 
voor wie net iets meer comfort wil.’ 

Ook zijn er bepaalde thema’s, zoals de arts & 
crafts-serie, siervoorwerpen en schaalmodellen 
van steen en hout. Die categorie zal vermoede-
lijk in de smaak vallen bij architecten, tekenaars 
en schilders. Of eigenlijk bij iedereen die houdt 
van mooi gemaakte spullen. In de serie ethnic 
chic vind je voorwerpen uit alle windstreken, 
bijvoorbeeld Tibetaanse en Indiaanse sieraden, 
gongen uit Indonesië, houten tribal-maskers. 
En de serie oceanisch heeft betrekking op voor-
werpen met een nautisch tintje, zoals schelpen-
kettingen, maar ook schedels en skeletten van 
vissen en krokodillen.

Opgezette dieren
De meest opvallende voorwerpen zijn echter de 
opgezette dieren. Vlinders en insecten, vogels 
van klein tot groot en zelfs roofdieren, afkom-
stig van wildparken, dierentuinen, fokkers en 
kwekers. Huisman: ‘Voordat actiegroepen zich 
beginnen te roeren: het betreft hier legaal ver-
kregen dieren die een natuurlijke dood zijn 
gestorven, of dieren die zijn verkregen in het 
kader van wildbeheer. Conform overheidsbeleid 
mogen kuddes worden uitgedund om inteelt te 
voorkomen en zo hun voortbestaan te garan-
deren. Dit beleid kent voor- en tegenstanders 
en dat zal wel altijd zo blijven ook. Is een dier 
eenmaal overleden, dan is het opzetten ervan 
toch duurzamer en eerbiedwaardiger dan het 
tot veevoer te vermalen. Wij werken overigens 
alleen samen met door het ministerie erkende 
preparateurs. De handel in producten van oli-
fanten, neushoorns of mensapen is voor ons uit 
den boze.’ 

Tryfosa Können, kenner van opgezette dieren 
en docente Biologie aan het IJburg-college, kijkt 
haar ogen uit in de winkel. Haar reactie: ‘In oude 
schoolgebouwen, die van oudsher hun eigen 
collectie hebben opgebouwd, zie je nog weleens 
opgezette dieren. Maar in de meeste scholen is 
dat niet het geval als gevolg van een invoerver-
bod op koralen en dieren. In educatief opzicht is 
dat erg jammer.’ t

www.luxurybynature.nl

Woonaccessoires en 
opgezette dieren

Luxury by Nature opende op 21 maart de deuren. Het is niet 
zozeer een nieuwe winkel als wel een showroom voor de 
bestaande webwinkel. Je vindt er de gebruikelijke interieur-
verfraaiingen zoals behang, gordijnstoffen, meubels tot en 
met kristallen en koralen. Maar ook opgezette dieren.

 
TEKST: SANDRA LAU     FOTO: KEES HOOGEVEEN

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr
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artifort orange slice
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4 mei : Dodenherdenking op IJburg

Dit jaar zal het dagelijks leven in Amsterdam 
in de oorlogstijd centraal staan bij de doden-
herdenking op 4 mei. 
IJburg is de enige plek in Amsterdam waar 
geen monument of plaquette is als herinne-
ring aan de Tweede Wereldoorlog. We maken 
daarom een eigen, mobiel monument met 
foto’s van fotografen die in de oorlog lid 
waren van het illegale fotografencollectief 
De ondergedoken camera. Veel van IJburgs 
straten op het Haveneiland zijn naar deze 
fotografen vernoemd, zoals Cas Oorthuys en 
Emmy Andriesse.
Ook zullen fragmenten van brieven worden 
voorgelezen van joodse mensen die in de 
Hollandsche Schouwburg waren verzameld 
maar nog niet konden weten dat ze naar ver-
nietigingskampen gedeporteerd zouden wor-
den.
De IJburgfanfare, het IJburgkoor en een cel-
lospeler zullen de plechtigheid muzikaal 
onderstrepen.
De herdenking begint om 19.30 uur. Zoals 
overal in het land herdenken we om 20 uur 
de doden met twee minuten stilte. Daarna 
zingen we samen met het IJburgkoor het Wil-
helmus. Ieder kan daarna een losse bloem in 
het monument steken.  Ook is er ruimte voor 
een krans.
Na afloop is er in de Binnenwaai koffie en 
thee, gevolgd door een kort concert met twee 
koren.
De plaats van de herdenking is niet meer het 
Joris Ivensplein maar het Ed Pelsterpark ter 
hoogte van de nrs. 4 en 2 (de Binnenwaai).

INGEZONDEN

5 mei: Vrijheidmaaltijd, kolenverhalen 
en concert op Perron Oost

Ter nagedachtenis aan de vele kolenpikkers 
uit de oorlog, wordt op 5 mei een vrijheids-
maaltijd geserveerd, bereid op kolen. Het 
Vondelkwartet verzorgt de muziek. Iedereen 
is welkom om mee te eten. 
Wel even reserveren:  
info@museumperronoost.nl

Perron Oost, Cruquiusweg 11

INGEZONDEN

Stand up paddle Strand Blijburg

Stand up paddle is dé manier om te genieten 
van ons waterrijke gebied en een heel goede 
work out. Al je spieren moeten hard werken 
om in balans te blijven. Door het paddlen 
ontwikkel je kracht en spieren in je bovenli-
chaam. 
M&M geeft sup-lessen vanaf strand  Blijburg 
op IJburg van april t/m oktober. 
www.mm-sup.com

INGEZONDEN

Trapveldje wordt 
woonlocatie
Medio mei worden de 
plannen van de drie 
partijen gepresenteerd 
die op dit trapveldje op 
de Ertskade een woon-
gebouw willen realiseren 
met zo’n 100 woningen. 
Bewoners van Sporen-
burg, de Levantkade 
en de Verbindingsdam 
kunnen dan stemmen op 
hun favoriete ontwerp. 
Op www.oost.amster-
dam.nl komt binnenkort 
een projectpagina met 
het laatste nieuws en 
alle informatie over het 
stemproces. Meedenken 
kan ook nog via www.
facebook.com/buurttan-
kertskade (Wonam) en  
www.nieuwbouwerts-
kade.nl (VolkerWessels). 
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Praktijk voor stressbehandeling 
en psychosociale therapie
- coachen en counselen met mindfulness
- lichaamsgerichte therapie
- focussen
- homospecifieke hulpverlening
www.stressbehandelingamsterdam.nl 
info@stressbehandelingamsterdam.nl

Hélène van Bijnen
JF van Hengelstraat 30
1019 DC Amsterdam
06-40556196
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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

De kapperszaak aan de Sumatrakade 
is geschilderd in frisse pastelkleuren. 
In het oog springt een kleurige muur-

schildering. De koffiecorner, waar een prachtig 
en opvallend kapperssymbool hangt, is gloed-
nieuw. De sfeer van de salon past bij Mario: hij 
streeft perfectie na. Behalve je haar laten ver-
zorgen en koffie drinken, kun je bij Hairspray 
ook een zonnebank nemen. Afgeschermd voor 
nieuwsgierige blikken staan achterin de zaak 
twee moderne zonnebanken. Na afloop kun je 
zelfs een douche nemen.

Mooi maken
Het ondernemen zit bij Mario in de familie. 
‘Mensen mooi maken in combinatie met praten 

vind met hen ik het leukste wat er is’, zegt hij. Het 
is dan ook logisch dat hij kapper werd. Hij begon 
in loondienst. Tijdens Sail 1995 liep hij met zijn 
partner langs een loods in het net opgeleverde 
gebouw Wladiwostok van waaruit Martinair de 
catering voor het evenement verzorgde. ‘Huur 
nu je bedrijfsruimte’, stond er op de gevel. Een 
klein jaar later zat Mario erin, hoewel er nog 
bijna niets op het Java-eiland was en het KNSM-
eiland nog maar enigszins bebouwd was. Hij 
nam klanten mee vanuit zijn vorige zaak. Het 
hele gebied werd bebouwd en de zaak liep goed. 
‘Er zijn mensen die al vanaf het begin komen. 
Dat zijn intussen vrienden. Ze blijven komen, 
ook als ze inmiddels verhuisd zijn. Ze namen 
hun kinderen mee. Nu komen die kinderen zelf, 
op hun scooter’, lacht hij. 

Haar is hoofdzaak
Mario werkt uitsluitend met de beste merken. 
Zijn specialiteit, behalve knippen, is de per-
soonlijke benadering, en vooral adviseren. Hij 
kan alle kapsels maken, maar neemt vaak klan-
ten tegen zichzelf in bescherming. ‘Stel dat jij 
veel haar hebt’, zegt hij, ‘en jij wil het kapsel van 
Cristiano Ronaldo, dan adviseer ik je dat niet te 
doen. Dat past niet bij je.’ Mario legt uit dat haar 
erg belangrijk is, mensen voelen zich prettig 
als hun haar goed zit. ‘Haar is hoofdzaak’, zegt 
hij. Zoals het een goede kapper betaamt, is zijn 
hondje ook keurig geknipt. 

Knippen
pontje

koffie

Mario Oosting van 
kapsalon Hairspray 
heeft op het Oostveer 
geanticipeerd door een 
koffiecorner in zijn zaak te 
openen. 

TEKST: RENÉ ARNOLDI     

FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

Het Oostveer werd op 15 maart met toespraken en feestelijkheden in gebruik genomen. Het vaart 
één keer per twintig minuten van het Azartplein naar de Zamenhofstraat aan de noordkant en vice 
versa. De oversteek duurt zo’n acht minuten. 
De initiator van het pontje is Groen Links. ‘De missende schakel over het IJ’, vinden zij. Een onder-
nemer van de Oostkant verwacht klanten vanuit de Vogelbuurt aan de andere kant. ‘Je bent er nu 
zo’, zegt hij. ‘Het scheelt een heel stuk fietsen.’ Mensen uit Noord zijn snel bij de leuke dingen aan de 
Oostkant ,zoals de biologische markt op woensdag. Bewoners van de Oostkant zijn in een mum van 
tijd in het prachtige Vliegenbos, waar een mevrouw van de Noordkant reclame voor maakt.
Het veer vaart nog maar net, maar nu al hebben de passagiers de stangen op de boot als fitness-
apparatuur ontdekt. Het pontje is een proef: na een jaar wordt besloten of het in de vaart blijft.

Leve de 
Pont, leve de 
Noorderlingen
TEKST: TINEKE KALK

Nu er eindelijk een verbinding is tus-
sen Noord en Oost, het Oostveer, 
willen we daar natuurlijk zo veel 

mogelijk gebruik van maken. Niet alleen 
omdat we hopen dat ook na dit proefjaar 
het Oostveer blijft bestaan, maar ook omdat 
het een uitgelezen kans is om de Overkant te 
leren kennen. Want weet iedere Oosterling 
dat op een steenworp afstand van de pont 
het M-lab staat, waar geweldige theaterpro-
ducties worden vertoond? Of dat je voor een 
bos niet helemaal meer naar het Amster-
damse Bos hoeft? Je kunt nu dwalen door 
het Vliegenbos. Er is nog veel meer in Noord 
waar wij Oosterlingen geen weet van hebben. 
Omgekeerd hebben wij van onze kant ook het 
nodige te bieden aan de Noordelingen, zoals 
het Blauwe Loper Cultuurfestival op 14 juni. 

Om de wederzijdse kennismaking te ver-
soepelen, hebben buurtbewoners uit Oost 
een groepje gevormd om allerlei activiteiten 
rond en op de pont te organiseren. Bijvoor-
beeld een muurkrant op beide oevers waarin 
nieuwtjes en wetenswaardigheden staan over 
de andere kant. Zou het niet leuk zijn om tij-
dens de overtocht naar verhalen over Noord 
en Oost te luisteren? En wie wil er nu niet 
eens gluren bij de buren in hun huis of ate-
lier?

Wie zin heeft om mee te denken en/of te 
organiseren is welkom. 

Meld je aan via info@ijopener.nl

Sabrina is met acht jaar dienst een vaste waarde 
in de zaak. Terwijl Mario kaal is, heeft zij elke 
maand een andere kleur haar. ‘We hebben alle-
bei onze eigen specialiteiten en bepalen samen 
wie welke klant doet’, zegt ze. Samen met Mario 
gaat ze regelmatig naar bijscholingscursussen, 
want het kappersvak evolueert. Hairspray is een 
erkend leerbedrijf. Zo werkt Mario samen met 
het ROC, leidt hij zelf de leerlingen op en is er 
altijd een stagiair in de kapsalon. Momenteel is 
dat Valerie, een leergierig talent.

Koffiecorner
Op de dag dat het pontje ging varen, werd de 
koffiecorner geopend met een feestelijke recep-
tie voor klanten en vrienden. Mario is behalve 
om commerciële redenen ook persoonlijk blij 
met het pontje. ‘Het Vliegenbos is nu vlakbij, 
daar kun je heerlijk wandelen.’ Dat je bij Hair-

spray tegenwoordig koffie kunt drinken en mee-
nemen, is al te zien vanaf het varende pontje. 

Evenals in zijn kapsalon gebruikt Mario in de 
koffiecorner alleen eersteklas producten. Hoe-
wel hij een Zwitsers merk gebruikt, hebben 
zowel de kaart als de corner een Italiaanse uit-
straling: hij heet niet voor niets Mario. Behalve 
koffie kan hij er ook wat lekkers bij serveren, 
zoals cupcakes, muffins, bonbons en taart. 
Aan de tafels kunnen klanten wat praten of een 
krantje lezen. In het voorjaar en de zomer meren 
er veel rondvaart- en fietsboten aan de kade 
aan. ‘Ik verheug me nu al op de gezellige Duitse 
dames die Kuchen komen eten’, lacht Mario. 

Er komt een dame binnen, gewapend met Nor-
dic walking-stokken. Ze bestelt een cappuccino 
en neemt vervolgens het pontje naar Noord. t

 
www.hairspray.nl

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

Vergaderruimte nodig?!

Het  Borneo  Architectuur  Centrum 
verhuurt  haar  prachtige  locatie 
op het Borneo eiland voor (VVE) 
vergaderingen,  workshops  en 
bijvoorbeeld aan zzp’ers.!
!
Slechts €100,- per avond inclusief 
koffie en thee. Overdag zijn er 
ook mogelijkheden.!
!
!

Kijk voor meer informatie op: !
!

www.bac-amsterdam.nl!
!

verhuur@bac-amsterdam.nl!
R.J.H. Fortuynplein 4 Amsterdam!

!
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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

WWW.IYENGARYOGAZEEBURG.NL
uitgebreid rooster, zie site

KNSM-laan 303
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Ruimte voor 
tropisch ogende 
verschijning

Aan de naam zou je niet zeggen dat de 
ijsvogel een gloeiende hekel heeft aan 
ijskoude winters. Als er geen open water 
is, is zijn belangrijkste voedsel – vis – 
onbereikbaar. Nu het broedseizoen er 
weer aankomt, is zijn behoefte aan een 
nestplaats groot. Op steeds meer plaatsen 
kan dit kleurrijke diertje een warm welkom 
tegemoet zien. Ook in het Diemerpark. 

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA

FOTO’S: MARGA RONHAAR, KEES HOOGEVEEN & LEEN PAUWELS

Ze zijn erop gekleed, de vijf ijsvogelliefhebbers die de klus klaren. 
Kaplaarzen. Werkhandschoenen. Oude gewatteerde jacks. Wollen 
truien eronder. Bovendien zijn ze uitgerust met een schep. Want 

er moet gegraven en gespit worden. ‘In 1990 ben ik gestart met acties om 
broedwanden aan te leggen voor ijsvogels’, vertelt Jelle Harder van de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, die de werkzaamheden coör-
dineert. ‘Eerst deed ik het allemaal solo, maar steeds meer mensen zijn 
in om te helpen. In de Gooi en Vechtstreek staan intussen 130 wanden. 
Normaal gesproken graaft de ijsvogel nestgangen in oevers en in stevige 
wortelkluiten van omgevallen bomen. Maar de oevers zijn dikwijls te 
laag. Dan biedt een wand uitkomst.’ De vrijwillige inzet van Harder werd 
in 2006 beloond met de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuur-
prijs ter waarde van € 25.000. Deze prijs werd vijf jaar lang uitgereikt aan 
particulieren die een onderscheidende prestatie hebben verricht voor de 
bescherming of de ontwikkeling van de natuur in Nederland. De geldprijs 
is besteed aan voorlichting over het aanbrengen van broedwanden voor 
ijsvogels, onder meer in de vorm van een instructieve dvd.

Veel werk
Eind januari ging Jelle Harder met een klein groepje vogelaars in het Die-
merpark op zoek naar geschikte plaatsen voor een ijsvogelwand. Rob Baars 
van de Vogelwerkgroep Amsterdam was erbij. ‘De plek moet rustig zijn en 
ontoegankelijk voor mensen’, vertelt hij. ‘De wand moet aan het water lig-
gen. Daardoor is hij minder bereikbaar voor vossen en kleine roofdiertjes 
zoals hermelijn of bunzing. Overhangende takken boven het water zijn 
nodig als uitkijkpost om patrouillerende reigers in de gaten te houden en 
direct toe te slaan als zich een vishapje aandient. Tegen diezelfde tak slaat 
de ijsvogel het gevangen visje dood. De jongen worden meteen met vis 
gevoed. Onverteerbare graten en schubben braken ze uit. Poepen doen ze 
natuurlijk ook. In het nest is het een stank van jewelste. De ouders werken 
al die troep naar buiten, maar het blijft er gewoon stinken.’ 

‘We hebben een prima plek gevonden’, zegt Leen Pauwels van de Vrienden 
van het Diemerpark. ‘Alleen houden we die stil. Jonge ijsvogels overleven 
de verstoring door mensen doorgaans niet. Maar met de oprichting van 
een ijsvogelwerkgroep willen we geïnteresseerden er natuurlijk wel actief 
bij betrekken. Er is nog veel werk te doen. Bedoeling is jaarlijks de wanden 
in januari of februari te controleren op begroeiing en die er zo nodig vanaf 

te schrapen. Verder houden we het broedgedrag 
in de gaten. Als het meezit zijn er drie nesten per 
jaar. In april, mei zullen we kijken of er sporen 
van jongen zijn, en in juli en september nog een 
keer.’ Ze voegt zich weer bij de harde werkers die 
druk doende zijn met gaten in de grond boren 
en palen in de grond slaan. Dat er nog geen 
gaten in de plaat van betonplex zijn gemaakt, is 
een zorg voor later op de dag.

Blauwe flits
Stadsecoloog Els Corporaal is intussen ook gear-
riveerd. ‘We benutten graag de kansen die er in 
potentie liggen’, zegt ze. ‘De ijsvogel zit hier, een 
prachtige verschijning die haast tropisch aan-
doet. Daar zijn we uiteraard zuinig op. Al eerder 
heeft de gemeente zelf wandjes gemaakt. De 
betrokkenheid die er nu is vanuit IJburgse par-
ticulieren is fantastisch. Reden genoeg dit initia-
tief te ondersteunen.’ Niet alleen de grondboor, 
het heiblok en een shovel zijn daarom tijdelijk 
beschikbaar gesteld door Stadsdeel Oost, ook 
de kosten voor het benodigde materiaal heeft 
zij voor haar rekening genomen. ‘De oostkant 
van het park wordt steeds natuurlijker en ruiger. 
Insteek is hier zoveel mogelijk biodiversiteit te 
creëren. Nee, niet als compensatie voor de ont-
wikkelingen van het sportpark aan de westkant.’

‘Kijk, daar gaat een ijsvogel’, merkt Jelle Harder 
op. De blauwe flits floept voorbij in een seconde. 
‘Als je het geluid herkent, een schrille piep, weet 
je waar je moet kijken en zie je tien keer vaker 
een ijsvogel’, is de ervaring van Rob Baars. 
‘Opvallend genoeg is het beestje erg onopval-
lend. Maar als je geluk hebt, zie je er eentje op 
een tak. Je herkent hem meteen aan zijn kleu-
renpracht. De borst is knaloranje. De rug ijs-
blauw met in het midden een lichtblauwe, bijna 
fluorescerende streep. De vleugels en de kop zijn 

donkerblauw gespikkeld. De stuit is ijsblauw. Of 
zijn Nederlandse naam daarvan is afgeleid, is 
onduidelijk. De naam kan evengoed een verbas-
tering zijn van het Germaanse Eisenvogel. Ook 
in dit geval slaat de naam op het uiterlijk, op zijn 
metaalachtig glanzende blauwe verenkleed. Een 
andere verklaring voor de naam is nog dat hij als 
er ijs ligt, vissen vangt uit een wak. Of je met een 
hij of een zij hebt te maken, kan je zien aan de 
snavel. Bij hem is die helemaal zwart, bij haar is 
alleen de bovensnavel zwart, de ondersnavel is 
oranje.’ 

Een visje
De aandacht van Harder verplaatst zich naar de 
inmiddels aangekomen groenaannemer. Die 
regelt dat de betonplexplaat alsnog van gaten 
wordt voorzien. De middag is al een heel eind 
voorbij als het totale karwei is geklaard. ‘Het is 
geweldig dat de ijsvogel nu meer keuzes heeft’, 
aldus Harder. ‘Vaak zijn twee nestgangen tege-
lijk in gebruik. In de ene voert het mannetje de 
jongen, in het andere broedt het vrouwtje. Met 
deze overlapping haalt een koppeltje de tijd als 
het ware in.’ 

Maar geen jongen zonder paring. Baars: ‘Net 
als eerder tijdens de balts biedt het mannetje 
het vrouwtje tijdens het voorspel een visje aan. 
Nadat het paartje eventjes zachtjes naar elkaar 
heeft gefloten, landt hij bij haar op de rug voor 
de bevruchting.’ En dat allemaal op een tak voor 
de nestgang en niet, zoals een mythe vertelt, in 
een op zee drijvend nest, terwijl Aelos, de god 
der winden, alle winden vasthoudt opdat de zee 
stil en vlak is. t

De grond wordt geschikt gemaakt voor het plaatsen van palen.

Machinaal worden de palen de grond in geslagen.

Plaatsing van de broedwand.
13 april Kledingruilmarkt

Het kledingruilmarkt-concept de Waslijn, 
organiseert op zondag 13 april van 13 tot 16 
uur een kledingruilmarkt voor dames- en 
kinderkleding in het Flevopark.
De Waslijn verbindt mensen met een bewuste 
levensstijl in hun lokale omgeving door het 
ruilen van kleding. De Waslijn staat symbool 
voor het duurzaam drogen van de was aan de 
lijn en ondersteunt met de overgebleven kle-
ding het lokale goede doel dress for success. 
De waslijnen worden gespannen bij de 
hoofdingang van het Flevopark, dichtbij de 
speeltuin en lunchroom Flevor
Flevopark 15, Amsterdam-Oost
Kijk voor deelname en meer informatie op 
facebook/deWaslijn

INGEZONDEN
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Vroeger was het eenvoudig. Maar nu, nu 
heb ik er opeens moeite mee. Wat eerst 
een fluitje van een cent was, is tegen-

woordig een zware bevalling: kiezen.
Het overviel me vlak voor de verkiezingen. 

Die toch niet geheel en al onbelangrijk zijn. 
Een dubbele keuze ook. Voor de gemeenteraad 
en de nieuw te vormen bestuurscommissies. 
Alhoewel nieuw? Bij nadere beschouwing is het 
meer een verkapte voortzetting van de oude 
deelraden, compleet met algemeen bestuur, 
dagelijks bestuur en een voorzitter. Hooguit 
zijn de bevoegdheden wat ingeperkt, maar 
deze kunnen per mandaat alsnog toegekend 
worden of worden in de vorm van advies aan 
de centrale stad gegoten. Oude wijn in nieuwe 
zakken dus.

Om de standpunten goed op een rij te krijgen, 
had ik ook nog wat uurtjes gestoken in de par-
tijprogramma’s en de individuele kandidaten 
even gegoogled. Toch kwam mijn gebruike-
lijke ‘ja, die wordt het’ maar niet. De vaagheid 
van de verkondigde idealen irriteerde me. Hoe 
dan?, was de vraag die zich telkens aan me 
opdrong. Wat een gelul, kwam ook regelmatig 
bij me op. En dan met name bij thema’s waar 
al zwaar op geblunderd is in het verleden. De 
nadruk op zelfredzaamheid, eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van de burger zat me al 
langer dwars, maar nu bleek dat werkelijk alle 
partijen de participatiemaatschappij als een 
vaststaand gegeven accepteren. Het onder-
brengen van zorg bij de gemeente lijkt ook 
geen punt van discussie. Voor mij toch zaken 
waar ik ernstige vragen bij heb qua haalbaar-
heid en uitvoerbaarheid. De gemeente blinkt 
namelijk niet uit in het soepel implementeren 
van nieuwe taken. 

Veranderen om het veranderen is iets waar 
ik met het stijgen der jaren een steeds grotere 
hekel aan krijg. Al is het alleen al omdat bur-
gers telkens weer met nieuwe regels en proce-
dures opgezadeld worden. En de kwaliteit van 
de dienstverlening er in de praktijk meestal 
niet op vooruitgaat. De termen kinder ziektes, 
aanloopperiode of  oriëntatiejaar zijn inmid-
dels standaard geworden voor: de eerste tijd 
functioneren wij nog niet goed en dat beschou-
wen wij als volkomen normaal. 

Ook het aanpakken van bureaucratie is al 
jaren een agendapunt bij veel partijen, maar 
in de praktijk blijft de papiermassa in stand 
als gevolg van onverminderde regelzucht. Alle 
reorganisaties van bestaande structuren hel-
pen daarbij natuurlijk ook geen drol. Alleen al 
aan het bijhouden van aangepaste regelgeving 
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De kop van Mandela

kun je als burger een dagtaak hebben.
Als laatste redmiddel probeerde ik de stem-

wijzer en kreeg het advies: OPA. De Ouderen 
Partij Amsterdam dus. Geen idee of dat alleen 
kwam omdat ik het belangrijk vind dat oude-
ren goede, betaalbare zorg ontvangen of dat 
mijn visie op de maatschappij in het geheel als 
‘bejaard’ gekwalificeerd kan worden.

Eenmaal in het stemhokje wist ik het dus nog 
steeds niet. Ik denk dat ik de klare taal mis. Wat 
willen we en wat gaan we doen. Evenals inspi-
rerende kandidaten. Mensen waarvan je denkt: 
die gaan er hard tegenaan. Die zijn er vast ook, 
alleen zijn ze onzichtbaar. Misschien hebben 
zij het ook te druk met papierwerk en zitten 
ze de hele dag verstopt achter een computer of 
in vergadering. Of haken ze af omdat idealen 
lastig uitvoerbaar zijn binnen gestructureerde 
organisaties met talloze protocollen en eisen 
waaraan voldaan moet worden. Of verdwijnen 
ze met een burn-out via de achterdeur, omdat 
ze zo betrokken zijn. Hoe dan ook, ik mis ze. 
Die vechters voor een betere wereld. De men-
sen die nog de barricade op willen voor hun 
idealen. Op kleine dan wel grote schaal. Men-
sen als Mandela.

Deze rasidealist zit namelijk in mijn kop. 
De Kop van Java om precies te zijn. Ergens 
in Amsterdam moet een straat, laan of plein 
naar hem genoemd worden. Geef Mandela een 
speciale plek in Amsterdam, is de tenenkrom-
mende bijbehorende slogan. En ik mag als 
burger mijn stem uitbrengen. Op de kandida-
tenlijst staat naast Bijlmerpark, Hoekenrode, 
Stadspark Osdorp en de Sausolitolaan dus 
ook ons eigen stadsdeel. Nu ben ik groot fan 
van Mandela én van de Kop van Java, maar om 
deze twee aan elkaar te koppelen? Ik weet het 
niet. De enige overweging vóór is dat de Kop 
van Java een plek van allure is, waar een naam 
van allure bij hoort. En dat doet een groot vrij-
heidsvechter als Mandela zeker geen recht. 
Aan allure had Mandela volgens mij totaal 
geen boodschap. Hij had wel wat belangrijkers 
aan zijn hoofd dan wel kop. Dus sla ik deze ver-
kiezing maar over. Want de Kop van Mandela, 
dat kan echt niet.

Eén ding weet ik wel. Mijn recente besluite-
loosheid ligt niet aan mij. Er valt tegenwoor-
dig veel te veel te kiezen. Op zich is dat mooi, 
ware het niet dat de kwaliteit van de mogelijke 
keuzes te wensen overlaat. En zonder een goed 
gevoel wordt beslissen lastig. Misschien nam 
daarom maar de helft van de kiesgerechtigden 
de moeite om te stemmen. Simpelweg omdat 
er weinig te kiezen valt.

Juttersdok, dat 21 jaar bestaat, heeft altijd 
de insteek gehad mensen te helpen die het 
moeilijk hebben om in een gewone baan te 

functioneren of er een te vinden. Eerst waren 
er de Melkertbanen, met als doel doorstroming 
naar regulier werk te bevorderen. Deze banen 
zijn opgeheven omdat ze te veel geld kostten en 
er te weinig werd doorgestroomd. Daarna kwa-
men de Instroom-Doorstroom (ID) banen die 
eveneens doorstroom naar een normale baan 
tot doelstelling hadden. Ruud: ‘Ook die zijn 
wegbezuinigd. Nu is er de Vormings Participatie 
Baan. Er mag gewerkt worden met behoud van 
uitkering, op voorwaarde dat er na een half jaar 
regulier werk gevonden is.’ 

Opruimlijn
Werk in Opdracht zag het levenslicht in Haarlem 
toen een buurman van Ruud door ziekte in de 
WAO belandde. Iedere week werd er een klusje 
voor de man binnengehaald, die dan vrolijk – hij 
was clown – aan de slag kon. Ruud realiseerde 
zich dat hij op grotere schaal regulier werk kon 
organiseren onder de vlag van Juttersdok en zo 
mensen aan werk kon helpen. Werk in Opdracht 
was geboren. 

De eerste tijd werden de klussen aangenomen 
via Juttersdok. Dat bleek niet zo’n goed idee. Als 
gevolg van te lichte inschattingen werd te weinig 
geld voor een klus gevraagd. In 2007 werd alles 
stopgezet, om in 2008 weer opnieuw van start te 

Werk in Opdracht
Juttersdok en Werk in Opdracht zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, vertelt oprichter Ruud 
Anthonisse. Het doel is niet zozeer een professioneel 
kringloopbedrijf te zijn, maar een plek voor jongeren 
en langdurig werklozen die als springplank naar 
regulier werk fungeert.
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gaan. Besloten werd om van Werk in Opdracht 
een aparte BV te maken. Omdat het nu een 
regulier bedrijf is, bestaat de mogelijkheid voor 
jongeren om via een betaalde baan bij Werk in 
Opdracht door te stromen naar een baan in het 
bedrijfsleven. Volgens Ruud lag het in de aard 
der dingen dat het in de breedste zin van het 
woord een opruimlijn zou worden met een link 
naar Juttersdok of andere hergebruikwinkels.

Veegschoon
‘Werk in Opdracht ontzorgt’, aldus Ruud. Als 
er iemand naar een aanleunwoning of verzor-
gingshuis gaat, gewoon verhuist of is overleden 
en ontruiming van de woning gewenst is, kan 
men Werk in Opdracht bellen. Een werkvoor-
bereider annex transportcoördinator komt ter 
plaatse kijken wat er gebeuren moet en maakt 
een inschatting van de kosten. De mensen die 
het werk verzetten zijn betaalde krachten. 
De kosten zijn afhankelijk van een aantal zaken, 
zoals de tijd die ermee gemoeid is en het beno-
digde vervoer, waarbij huur van een verhuislift 
noodzakelijk kan zijn. Wat er moet worden afge-
voerd, wat naar de kringloop kan of naar de vuil-
stort gaat, speelt eveneens een rol. Storten van 
materiaal kost namelijk geld. 

Moet een woning in de oude staat worden 
opgeleverd dan vergt dit licht aannemerswerk, 
zoals Ruud dat noemt. Het bestaat uit het stop-
pen van gaatjes in de muur, oude vloerbedek-

king oprollen en lijmresten van de vloer verwij-
deren. De woning wordt dus helemaal schoon 
opgeleverd. Er kan zelfs geschilderd worden als 
dat gewenst is. Maar Werk in Opdracht enkel 
inhuren voor een schilderklus is er niet bij. Daar 
zijn huisschilders voor. 

Zelfs de tuin kan worden aangepakt. Din-
gen die nog geschikt zijn voor hergebruik gaan 
naar de kringloop, onbruikbare dingen naar 
een recyclingbedrijf. Het hoeft overigens niet 
per se om het leegruimen van een woning te 
gaan. Alleen bijvoorbeeld een keuken kan ook. 
Als extra service brengt Werk in Opdracht een 
oudere, wiens woning moet worden ontruimd, 
tegen een kleine vergoeding naar het nieuwe 
onderkomen. 90% van de klussen vinden plaats 
in Amsterdam, maar het werkgebied bestrijkt 
een royale cirkel rond Amsterdam en strekt zich 
uit tot Almere, Purmerend, Hoorn, Alkmaar en 
Haarlem.

Vrijwilligersorganisatie
Juttersdok heeft in de Wittenstraat (Westerpark) 
een werkplaats. Tot 2011 was daar veel activi-
teit. ROC-jongeren bouwden er boten en repa-
reerden fietsen, wit- en bruingoed en radio’s. 
Ruud: ‘Wij noemden die werkplaats de Witte 
Loods of de Praktijkschuur. Toen de werkbe-
geleiders werden wegbezuinigd, is ook daar de 
klad in gekomen. Ondanks alles hebben wij 2013 
overleefd en ziet 2014 er weer wat evenwichti-
ger uit. Wij bestaan van de inkomstenbron van 
de kringloop en 5% publiek geld. Wij hebben 
elf mensen in dienst, waarvan vijf nog steeds 
op ID-basis. De Gemeente Amsterdam betaalt 
veertig procent van hun salaris. Wij wilden deze 
mensen niet ontslaan, omdat ze binnen hun 
mogelijkheden heel erg hun best doen. De regu-
liere werknemers zijn tot ons grote verdriet wel 
weggestuurd. Een van onze medewerkers die ik 
moest ontslaan was al zo lang bij ons dat hij een 
terugkeergarantie heeft gekregen. Die wisselt hij 
op dit moment bij ons in. Hij heeft plannen om 
de werkplaats weer nieuw leven in te blazen, dus 
daar gaan we mee aan de slag.’ 

Op dit moment zijn er bij Juttersdok in Zeeburg 
maar liefst negentig vrijwilligers werkzaam. Ze 
worden aangestuurd door drie betaalde krach-
ten. Ruud: ‘Je moet iets met mensen die lang-
durig werkloos zijn. Zonder geld is dat moeilijk. 
Daardoor is Juttersdok veranderd in een vrijwil-
ligersorganisatie die wel ruimte heeft voor men-
sen die aan de slag willen.’ t

www.werkinopdracht.eu
Tel. 085 - 273 70 70

Oprichter en directeur van Werk in Opdracht Ruud Anthonisse: 
‘Je moet iets met mensen die langdurig werkloos zijn.’

Basketbalvereniging FIREBIRDZ 
heeft plek voor nieuwe leden van 
9-16 jaar

Houd je van basketbal?
Wil je goed en serieus trainen?
Wil je je techniek én je spel verbeteren?
Wil je in een enthousiast team?
of
Vind je basketbal leuk en wil je proberen of 
het iets voor je is?
Kom kijken of meetrainen!
Dinsdag- en donderdagavond 18.30-20 uur
Meer informatie vind je op www.firebirdz.nl

INGEZONDEN

13 april 
Concert En Suite in Vrijburcht

Op zondagochtend 13 april om 11 uur spe-
len de strijkers van Kamerorkest En Suite met 
een aantal solisten in Theater Vrijburcht op 
IJburg. Op het programma staan o.a. delen uit 
het het Stabat Mater van Pergolesi.
We willen deze gelegenheid graag aangrij-
pen om ook in deze buurt amateur-musici 
enthousiast te maken om bij ons te komen 
spelen! 
Kamerorkest En Suite is een kamerorkest 
uit Amsterdam-Noord met een symfonische 
bezetting. Het orkest bestaat uit ongeveer 
30 gevorderde amateurs. De kern van het 
repertoire is vroeg klassieke muziek. Daar-
omheen wordt ook muziek uit andere peri-
oden gespeeld en soms maken we uitstapjes 
naar heel andere muziek. En Suite geeft elk 
jaar minstens drie concerten in Amsterdam-
Noord en omgeving.
Strijkers en hoornisten gezocht!
Op dit moment hebben we in ons orkest 
plaats voor violisten, altviolisten en hoornis-
ten. Ook trompettisten zijn erg welkom.
Als je belangstelling hebt, kan je op proef 4 
repetities komen meespelen. 
De repetities zijn op woensdagavond van 
19.30-22 uuur in Muziekcentrum Noord, Alk-
maarstraat 10, 1024 TT Amsterdam.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.kamerorkest-en-suite.nl

INGEZONDEN

Robert (l) en Nicky halen namens Werk in Opdracht een woning leeg
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Koken met Neeltje

B ij het voorbijfietsen denk je dat het win-
keltje alleen snoepgoed verkoopt, maar 
bij nader inzien staan de woorden suiker 

en feest los van elkaar. Dat geeft te denken. Het 
is dus niet suikerfeest! 

Anderhalf jaar geleden kwam eigenaar Henny 
door de crisis zonder werk te zitten. Daarvoor 
had hij leidinggevende functies bij verschil-
lende grote winkelbedrijven. Voordat de crisis 
toesloeg, liep hij al regelmatig te denken dat hij 
eigenlijk iets anders wilde. ‘Ik ben een creatief 
mens en wil die creativiteit graag gebruiken. Dat 
gaat niet als je leiding geeft. Helemaal niet als je 
onderdeel bent van een grote organisatie’, ver-
telt Henny. ‘Omdat ik het heel leuk vind om met 
mensen om te gaan, droomde ik er al lang over 
iets voor mezelf te beginnen. Van beroep ben ik 
bloembinder, maar dat heb ik nooit in praktijk 
gebracht. Deze winkel had ik al voor mijn ont-
slag op het oog, zeker toen er een pop-up winkel 
in kwam. Maar ja, de stap was voor mij net iets 
te groot, het kwam er niet van. De crisis heeft 
me het zetje gegeven dat ik nodig had. Ik ging 
onderhandelen met wooncorporatie Alliantie, 
de eigenaar van dit pand. In eerste instantie 
voelden ze er niet veel voor, zo vlak naast Albert 
Heijn. Maar ik heb ze kunnen overtuigen, omdat 
het toch een heel andere categorie is dan wat 
die supermarkt verkoopt. De inrichting van de 
winkel heb ik via-via bij elkaar gesprokkeld. Het 

voelde ze niet veel voor samenwerking. Nu kan 
ik de koekjes niet aangesleept krijgen. Mensen 
komen er speciaal voor terug.’

Oud-Hollands snoepgoed
De mensen die voor het eerst de winkel inlopen, 
krijgen meestal een glimlach om hun mond als 
ze al die bakjes met verschillende snoepsoor-
ten zien. Ze melden Henny dat ze even op hun 
gemak willen rondkijken en lopen vervolgens 
bijna een half uur verbaasd rond als ze zien wat 
er allemaal te koop is. 

Op verschillende bakjes met schepsnoep staat 
aangegeven waarvan de snoepjes gemaakt 
zijn. Zo zijn er gluten-, lactose- en suikervrije 
snoepjes, met natuurlijke kleurstoffen, vegeta-
rische, biologische en normale snoepjes zonder 
E-nummers. Om moeders niet in verlegenheid 
te brengen omdat hun kinderen de zakjes wel 
erg vol scheppen, heeft Henny ook kleine zakjes 
in de aanbieding. Daar gaat beduidend minder 
in. Henny: ‘Mijn trots is het echte oud-Hollandse 
snoepgoed. Ik verkoop bijvoorbeeld duim-
drop, koetjesrepen, kaneelstokjes, borsthoning, 
snoeppapier, schuimblokken, trekdrop, zwart-
wit en zoethout. Veel volwassenen, met name 
de bewoners uit het Flevohuis, vinden dit fan-

tastisch. Kinderen trouwens ook. Ik 
laat ze zelf hun snoepjes uitzoeken. 
Vaak zijn ze zwaar aan het rekenen 
om zoveel mogelijk snoep voor hun 
geld te kunnen kopen. Ik laat ze hun 
gang gaan en houd een oogje in het 
zeil. Met de belhamels onder hen 
heb ik de afspraak gemaakt dat ze 
alles zelf mogen uitzoeken, maar 
dat er niet gestolen wordt. Ik moet 
zeggen: tot op heden gaat het goed.’

Begin december is de winkel op 
Henny’s verjaardag geopend. Hij 
geeft zichzelf een half jaar om zo’n 
assortiment te hebben dat niemand 
meer om zijn winkeltje heen kan. Te 

oordelen naar de mensen die zo successievelijk 
binnenkomen om een kijkje te nemen, gaat dat 
zeker lukken. t

Molukkenstraat 85-D

snoepmeubel komt uit Willem-
stad in Brabant. Dit meubel is 
zelfgemaakt en de eigenaresse 
vond het heel bijzonder dat het 
weer in zijn volle glorie gebruikt 
wordt. Ook mijn chocolade-
vitrine is heel oud en origineel. 
Veel heb ik gekregen. Zie het als 
een soort crowdfunding.’

Nostalgische herinneringen
De winkel met honderd vier-
kante meter vloeroppervlakte 
lijkt klein aan de buitenkant, 

maar is niet zozeer breed als wel lang. De hoofd-
moot van het assortiment is natuurlijk snoep-
goed in vele soorten en maten. Maar verder lig-
gen er ook cadeauverpakkingen in de schappen, 
er zijn kleine en grote cadeaus, grappige kaarten 
en uiteraard bloemen. Want wat is een feest zon-
der bloemen? 

Vooral de schappen met verschillende soorten 
schepsnoep roepen nostalgische herinneringen 
op. Wie kwam niet als klein kind in 
een van de vele snoepwinkeltjes die 
doorgaans op steenworp afstand 
van school lagen? Het zakgeld dat 
je mocht versnoepen was vaak niet 
meer dan vijf cent of een dubbeltje, 
maar daar kon je vroeger toch aar-
dig wat voor kopen. Henny: ‘Kinde-
ren moeten voor een paar eurocent 
al iets kunnen kopen. Ik maak zelfs 
verpakkingen van bijvoorbeeld vijf 
stuks open en doe ze los in een pot, 
zodat de kinderen er één kunnen 
kopen. Wat betreft de cadeautjes 
ben ik nog een beetje zoekende. 
Geregeld vraag ik aan klanten wat 
ze nog missen. Daaraan probeer ik tegemoet te 
komen. Er was bijvoorbeeld vraag naar koekjes. 
Door toeval liep ik tegen de eigenaresse van Bet-
tina bakt in de Van Woustraat aan. Zij bakt bio-
logische koekjes en taarten. In eerste instantie 

ADVERTENTIES

Aan elke kust op de wereld wordt vissoep 
gemaakt en het aantal recepten is dan 
ook schier eindeloos. Mijn favoriet is 

die uit Sete.
Stel je voor: een snikhete dag in Sète. Tot twaalf 

uur, half een, is er de rommelmarkt op de Place 
de la Revolution in het hartje van de stad.

Sète is een merkwaardige stad. Je hebt er de 
havens (vissershaven, koopvaardijhaven, ferry-
haven), de fabrieken en het oude stadje. Als 
je erdoor rijdt kom je in een gebied waar dure 
villa’s en bungalows staan en langs de boulevard 
eindeloze rijen campers. Het strand is vol bad-
gasten en overal staan eettenten.

Maar voor de lunch prefereer ik de restau-
rants aan de oude vissershaven. Bijvoorbeeld 
l’Amphore, een klein restaurantje. Je zit er het 
liefst buiten. Op de kade liggen hoge stapels 
afgekeurde netten, die niet meer te boeten zijn. 
Vissersschepen liggen afgemeerd aan de kade. 
Het ruikt naar zee en smeerolie. Mijn favoriete 
menu bestaat uit vissoep, gevulde mosselen en 
ananasgebak.

Die vissoep heeft niets te maken met de bouil-
labaisse die Marseille prefereert. Het is een 

gladde soep die wordt geserveerd met geraspte 
kaas, rouille en croutons.

Zoals elke soep ligt het geheim in de bouillon. In 
het Zuidfranse kun je ‘soepvis’ kopen. Dat zijn 
kleine visjes van allerhande soorten. Die breng 
je met water, ui, knoflook en venkel heel lang-
zaam aan de kook. Laat een half uurtje trekken. 
Zeef daarna de bouillon en verwijder zo veel 
mogelijk graten uit de visjes. 

Hier moeten we het met vissenkoppen doen. 
Werk de vis door de zeef bij de bouillon en voilà, 
de soupe de poisson Setoise is klaar. Proef en 
kruid met zout en peper.

Dan de rouille. Maak een aioli van een eidooier 
met een theelepel mosterd, drie tenen knoflook 
en zoveel zonnebloemolie (voorzichtig begin-
nen met drie druppel en pas scheuten toevoe-
gen als de olie gepakt heeft) dat een lobbige aioli 
ontstaat. Kruid de rouille met een snuif cayen-
nepeper, of meer naar eigen smaak. Bak plakjes 
stokbrood en rasp de kaas.

De zonnige, warme ambiance van Sète kan ik 
er niet bijgeven. Maar de soep roept die sfeer wel 
op. Geniet!

soupe de poisson Setoise
rouilleaiolie

a
m

b
ia

n
ce

so
ep

v
is

cr
o

u
to

n
s

Vaak zijn de 
kinderen 

zwaar aan 
het rekenen 
om zoveel 
mogelijk 

snoep voor 
hun geld 

te kunnen 
kopen. 

Snoepjes voor vijf cent
Als je erlangs fietst ziet het er toch 
zo leuk uit, dat ogenschijnlijk kleine 
winkeltje Suiker & Feest van Henny 
Schouwstra in de Molukkenstraat. Het 
zit tussen Albert Heijn en de apotheek 
ingeklemd, maar het is zo uitnodigend, 
dat de grote winkels hem niet deren.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

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 10 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 26 april 
2014 30 digitale foto’s via de website, vermeld bij de 
opmerkingen de code “CY1404” en u kunt de 10x15 
glans afdrukken de volgende dag GRATIS ophalen!

CZAAR PETER   ADVOCATUUR
Heeft u vragen op het gebied van familierecht of jeugd-
recht? Of wilt u meer weten over zaken die te maken 
hebben met het strafrecht of consumentenrecht? 

KOM NAAR HET INLOOPSPREEKUUR 
VOOR GRATIS JURIDISCH ADVIES
IEDERE DONDERDAG VAN 17.30 tot 18.30 uur

1e Leeghwaterstraat 18        1018 RC Amsterdam
t 020 - 778 79 22 e info@czaarpeteradvocatuur.nl

www.czaarpeteradvocatuur.nl

34 35

365 dagen per jaar geopend
van 18.00 tot 1.00 uur

zondag van 17.00 - 1.00 uur

WWW.AVONDVERKOOP.COM

TRAITEUR

AFDELING

@avondverkoop

IJOPENERIJOPENER

Vissoep



Cultuuragenda
SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

M U Z I E K

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
donderdag 17 april, 20.30 uur
Dhafer Youssef, Birds Requiem
Dhafer Youssef is een Tunesische zanger/luitist 
die internationaal furore maakt. In dit concert 
muziek van zijn laatste cd Birds Requiem. Verder 
met Kristjan Randalu piano, Phil Donkin bas, 
Chander Sardjoe drums/percussie.
€ 24 / € 20
zaterdag 19 april 20.30 uur
Rubatong
De leden van Rubatong komen uit totaal ver-
schillende muzikale richtingen. Gitarist René 
van Barneveld toerde over de hele wereld met 
cross-overformatie Urban Dance Squad. Bassist 
en improvisator Luc Ex speelde in de legenda-
rische punkband The Ex en Tatiana Koleva is 
een klassiek geschoold percussioniste. In 2006 
speelden zij voor het eerst samen in het Bimhuis 
op initiatief van Han Buhrs, die de toon aangeeft 
met zijn hypnotische en extreem wendbare 
stem.
€ 16
zondag 27 april 16.30 uur 
November Music dag: Bram Stadhouders Trio 
& Nederlands Kamerkoor, Henosis

Klassiek en jazz/improvisatie zijn verenigd in 
Henosis (‘eenheid’ in het Oud-Grieks). Intense 
muziek voor koor en het elektrische trio van 
gitarist Bram Stadhouders. 
€ 15 / € 12 / € 10 

woensdag 30 april, 20.30 uur 
Ches Smith And These Arches
Nu de koning zijn eigen dag heeft, kunnen we 
op 30 april rustig International Jazz Day gaan 
vieren. Met meesterdrummer Ches Smith en zijn 
New Yorkse vrienden Tim Berne en Tony Malaby 
op saxofoons, Mary Halvorson op gitaar en 
Andrea Parkins op accordeon en elektronica.
€ 20

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1
vrijdag 11 april, 19 uur (Let op: tot 23.59 uur)
Ensemble Klang en Knalpot
Concert waar je alleen al om de naam heen 
zou gaan. Klang beweegt zich in het gebied van 
hedendaagse muziek, Knalpot staat diep met 
de voeten in de experimentele (hard)rock, jazz, 
ambient en elektronica. Samen brengen zij 
maximale muziek met de fysieke impact van een 
rockband.
€ 27 / € 21,50 / € 10

vrijdag 18 april, 20.30 uur
Orkest van de 18e eeuw en Capella Amsterdam, 
Johannes Passion
Volgens velen nog mooier dan de Matthäus Pas-
sion.
€ 33 / € 26,50 / € 10

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
donderdag 17 april, 10.30 uur
Martin Kaaij en de Fagfottini’s
Het trio bestaat uit een gitarist en twee fagot-
tistes uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Ze spelen samen, maar wisselen elkaar ook af 
met solostukjes.
€ 10 / € 5, reserveren via ibu@oba.nl / 668 15 65

PAKHUIS WILHELMINA, Veemkade 576
woensdag 16 april, 21 uur
The Rag Trade & supp acts Faut Haut en Bixby
The Rag Trade vindt zijn oorsprong in Ermelo. 
De muziek kent vele invloeden die worden ver-
enigd door een gezamenlijke voorliefde voor 
Americana. Het debuut-album van de band zal 
later dit jaar verschijnen.
€ 5
donderdag 17 april, 21 uur
Tiger Bell
Girl punk rock band uit Stockholm. Naar eigen 
zeggen maken ze cheerleader-punk. Energieke 
show van snel bekend wordende band.
€ 6

STUDIO/K, Timorplein 62
vrijdag 25 april, 22 uur 
/K met Peren: Koningsnacht 
Liefhebbers van r&b en future beats moeten met 
Koningsnacht in Amsterdam-Oost zijn. 
Verschillende DJ’s als Full Crate en Franse 
supertalenten laten hun mix van hiphop, r&b en 
zwoele house horen.  
€ 19 / € 14 / € 10 / € 7,50

THEATER VRIJBURCHT 
Jan Olphert Vaillantlaan 143
zondag 13 april, 11.00 uur
Kamerorkest En Suite, Stabat Mater
Het strijkersensemble van Kamerorkest En Suite 
uit Amsterdam-Noord speelt een programma 
rond het Stabat Mater van Pergolesi. Solisten zijn 
Ilse Gabel en Marion Hofer (zang) en Nick Tho-
mas (hoorn).
€ 7,50 
Zaterdag 26 april, 20.30 uur
Aurelio Project, African/Latin/Jazz
Het repertoire van het Aurelio Project bestaat 
uitsluitend uit eigen werk en is een mix van ver-
schillende genres. Sterke invloeden zijn Latin en 
Afrojazz, maar ook westerse klassieke muziek. In 
februari is hun debuutalbum verschenen.
€ 7,50

T H E A T E R  E N  D A N S

OOSTBLOK, Sajetplein 39
donderdag 17 april
(On)gelovige Thomas
Elke derde donderdag van de maand probeert 
acteur Thomas de Bres antwoord te vinden op 
de vraag ‘Waar geloven wij nog in?’ Van Bijbel tot 
Koran en van bijna-doodervaring tot tantraseks, 
alles kan en mag in zijn alternatieve kerk. Met 
elke maand wisselende gasten, onderwerpen en 
artiesten.
€ 11 / € 9 / € 5

STUDIO/K, Timorplein 62
woensdag 16 april, 20 uur
De /K van Komedie: David & Remco  
David en Remco op improvisatie-avontuur. Aan 
de hand van suggesties uit het publiek schudden 
ze zonder probleem een komische avonturen-
film uit de mouw.
€ 5 / € 15 met een HaHaHamburger 

F I L M

STUDIO/K, Timorplein 62
vrijdag 25 april
Playtime 
Jacques Tati raakt verdwaald in de fabriek waar 
hij solliciteert, en vervolgens ook in de hele stad. 
€ 9 / € 8 / € 5, gratis kopje koffie/thee

THEATER VRIJBURCHT 
 Jan Olphert Vaillantlaan 143
vrijdag 18 april, 20.30 uur 
What Maisie knew
Klein meisje slaat zich moedig door de vecht-
scheiding van haar ouders.
€ 6, gratis kopje koffie/thee
vrijdag 25 april, 20.30 uur 
Elle s’en va
Franse roadmovie waarin Catherine Deneuve er 
letterlijk vandoor gaat als ze een pakje sigaretten 
gaat halen.
€ 6, gratis kopje koffie/thee

B E E L D E N D E  K U N S T

CBK, Oranje Vrijstaatkade 71
22 april - 31 mei, di-wo en vr-zo 11-17 uur, 
do 11-20 uur
Yael Friedman, sieraden 
M.C. Escher zei: ‘Mijn werk is een spel, een 
bloedserieus spel.’ Zo ziet Yael Friedman haar 
werk ook, en de sieraden zijn als kostbaar speel-
goed van leer of edelmetaal. Door een combina-
tie met symbolen zoals de vredesduif krijgen ze 
een extra lading.
gratis
1 - 17 mei, di-wo en vr-zo 11-17 uur, do 11-20 
uur
Theo Steemers en Gerda Kruimer,  
Stroom Lijnen 
Foto’s van Theo Steemers van het inwendige 
van de nieuwe energiecentrale van het grootste 
ziekenhuis in Nederland (VUmc en AMC). Daar-
naast een serie tekeningen van Gerda Kruimer 
als een reactie op of als evenbeeld van deze 
architectuurfotografie. 
gratis

MUSEUM PERRON OOST
19 april - 9 mei, 19 april: 17-18.30 uur, 20 en 27 
april: 14-16 uur, 4 en 5 mei: tijdens festiviteiten. 
Ook op afspraak: 06-44 82 21 69 (Tinus 
Holthuis)
Kolenverhalen in het Krijt 
Heel veel Amsterdammers hebben het gedaan, 
kooltjes pikken. Heel simpel omdat je moest 
overleven in de oorlog. Onder hen Jan Mos en 
Henk Ohm, die beiden op hun eigen manier de 
oorlog hebben doorstaan. Tentoonstelling met 
verhalen waar je naar kunt luisteren.

PERSMUSEUM, Zeeburgerkade 10
19 apr - 9 mei, di-vr 10-17 uur, zo 12-17 uur
De Rietlanden in WO2, het persoonlijke relaas 
van Wim Sels 
Overleven in WO2 moest ook Wim Sels, die in 
1943 op de Rietlanden bij de spoorwegen ging 
werken. Zijn ingrijpende verhaal is nu te zien.
€ 4,50 / € 3,25 / gratis
t/m 31 augustus, di-vr 10-17 uur, zo 12-17 uur
Icoonfoto’s en de hedendaagde beeldcultuur

‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’, zo 
luidt het gezegde, maar dat gaat lang niet altijd 
op. Dikwijls schuilen extra betekenissen en bij-
zondere wetenswaardigheden achter het beeld 
dat we te zien krijgen. Die verborgen verhalen 
worden ontsluierd in deze expositie, die een reis 
is langs foto’s en beelden die tot ons collectieve 
geheugen behoren.
€ 4,50 / € 3,25 / gratis

J E U G D

BIMHUIS, Piet Heinkade 3
zondag 13 april, 13.30 uur 
Ramón Valle Trio
Ramón ziet er relaxed uit als hij pianospeelt, 
maar voor je het weet sleept hij je mee in zijn 
muzikale wervelstorm. Na afloop: dj #11 in het 
bimhuiscafé. Vanaf 10 jaar.
€ 15 / € 10

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
Piet Heinkade 1
zondag 13 april, 13.30 uur, grote zaal
Babar het olifantje & De Kikkerkoning 
Twee muzikale kinderverhalen met pianomu-
ziek, verteld door Dieuwertje Blok. Met muziek 
van Francis Poulenc en Oliver Kolb. Vanaf 4 jaar
€ 15 / € 12 / € 10
zondag 13 april, 13.30 en 15.30 uur, kleine zaal 
Theater Pantalone, Gelukkig genoeg
Dit miniatuurconcert vertelt een merkwaardig 
verhaal over vreemde landen en mensen. En 
over een smekend kind en een krijgertje. Tot de 
dichter spreekt: ‘Het is maar een droom!’ Met 
Robert Schumanns Kinderszenen. Van 2 tot 4 
jaar. 
€ 15 / € 12 / € 10
Voor en na de concerten zijn er op allerlei plekken in het 
gebouw activiteiten voor kinderen van verschillende leef-
tijden. Van spelen en schminken tot muzikale speurtocht tot 
muziekinstrumenten knutselen.

OOSTBLOK, Sajetplein 39
woensdag 16 april, 9.30 en 15 uur
In de verte
Wat is de verte? En hoe kom je daar? Malou en 
Judith verzamelen al hun moed, stappen de 
grote wijde wereld in en gaan op zoek naar het 
onbekende. Beeldende, muzikale voorstelling 
over weggaan en weer thuis komen geïnspireerd 
op de verhalen van Toon Tellegen. Vanaf 2 jaar.
€ 7,50 / € 6
woensdag 16 april, 9.30 en 19 uur,  
locatie: Tropeninstituut
Ieeewww 
Studio 52nd vroeg acht kinderen uit Amsterdam-
Oost om eens een heel vies verhaal te verzinnen. 
De fantasie van de kids vierde hoogtij en al snel 
kwam de waarheid boven tafel over stinksokken, 
snottebellen, sloddervossen en stiekeme scheet-
jes. Een groep van professionele acteurs en regis-
seurs brengt het werk ten tonele.
Oostblok geeft 50 vrijkaarten weg. Info: 
info@oostblok.nl
zondag 20 april, 16 uur
Het Thais Tierelantijntje
Er was eens in Oost... een Thais Tierelantijntje. 
Boeddhistisch verhaal over twee prinsen, een 
draak en een magisch touw. Vanaf 4 jaar.
€ 7,50 / € 6

OBA, Oosterdokskade 143 
maandag 21 april, 15 uur, Annie M.G. Schmidt 
theater
Hup haasje hup!
Over de vriendschap en de verschillen tussen de 
hazen Klavertje en Knaag. Klavertje speelt graag 
buiten in het veld. Knaag niet, hij ligt liever in 
de hangmat een boek te lezen. Op een dag ver-
dwijnt Klavertje. Knaag gaat haar zoeken en het 
avontuur begint. Vanaf 2 jaar.
€ 5 / gratis, reserveren verplicht
dinsdag 22 april, 15.30 en 16.30 uur, Annie 
M.G. Schmidt theater 
Celloduo deuXcel, QuatreMAINS
Een cello wordt normaal bespeeld met 1 stok, 2 
handen en 10 vingers, zittend op een stoel met 
4 poten. deuXcel maakt hiervan 2 stokken, 4 
handen en 20 vingers! Muziek, bewegen, fantasie 
en theater gaan samen in dit theatrale concert 
waarin kinderen luisteren en meedoen. Om 
15.30 uur: van 4 tot 6 jaar, om 16.30 uur: van 7 tot 
10 jaar.
€ 5 / gratis, reserveren verplicht
Zondag 27 april, 15-17 uur, Kinderlab
Kinderkunstworkshop Stop motion filmpje
Script schrijven, tekenen en fotograferen, geïn-
spireerd op het werk van kunstenaar William 
Kendridge. Onder leiding van De Kinderacade-
mie van Sanne Verdult. Vanaf 7 jaar.
€ 7,50 / € 3,75, reserveren aanbevolen

THEATER VRIJBURCHT 
Jan Olphert Vaillantlaan 143
zondag 13 april, 13.30 uur
Film: Otto is een neushoorn
Het is de eerste dag van de zomervakantie wan-
neer Topper, een 10-jarige jongen met een leven-
dige fantasie, een potlood vindt. Samen met zijn 
vriend Hugo tekent hij een neushoorn op de 
muur. Tot hun schrik komt de tekening tot leven 
en staat er een zeer hongerige neushoorn in de 
kamer, die aan de meubels begint te knabbelen. 
De neushoorn blijft maar eten en zorgt voor flink 
wat leven in de brouwerij. Vanaf 5 jaar.
€ 5, gratis versnapering

zondag 13 april, 15.30 uur
Film: Spijt! (9+)
Jochem voelt zich niet erg gelukkig, hij is het 
mikpunt van getreiter. David doet er niet aan 
mee, maar hij durft er niks van te zeggen. 
Jochem lijkt zich niets aan te trekken van de 
pesterijen, die elke dag erger worden. Als de klas 
weer eens dubbel ligt, lacht hij zelf mee. Maar op 
een ochtend krijgen ze van de rector te horen dat 
Jochem na de klassenavond niet is thuisgeko-
men. Vanaf 9 jaar.
€ 5, gratis versnapering
zondag 27 april, 16.00 uur
Duo Diesel, Fijn Stof 

Circustheatervoorstelling met boormachines 
en een bladblazer om mee te jongleren, een 
pantomime act met scheerschuim en een zwe-
vende man op een stroom van lichtheid. Met 
poëzie, muziek en dans, voor jong en oud.
€ 7,50 

V A R I A

OBA Indische Buurt, Javaplein 2
woensdag 23 april, 14.30-16.30 uur
Workshop Amsterdam-Oost in karton
Knippen onder leiding van kunstenaarsduo 
KNIP&FILM. Aan de hand van foto’s worden her-
kenbare gebouwen, markante huizen of bijzon-
dere beelden uit Amsterdam-Oost geknipt (en 
gesneden). Alles wordt op een lang doek geplakt 
en gedurende de workshop groeit langzaam een 
silhouet. Voor jong en oud.
gratis

STUDIO/K, Timorplein 62
zaterdag 26 april, 11-18 uur  
Koningsdag 
Groots feest met een barbecue, toffe standjes en 
afro-, funk en soulmuziek door Bassculture! 
gratis 
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C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

Foto op canvas
- met aandacht verzorgd

- op houten raam

  gespannen

- 2x UV-coating

- waterafstotend

- ophangsysteem

- maten per cm
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Telefoonnummers en gratis spreekuren

ADVOCATEN

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

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

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

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

ALGEMEEN

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

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

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 -10 uur,  
Tel. 820 22 07 
e-mail: info@mediationbureau.net

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

WMO LOKET
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.
WMO helpdesk, tel. 0800 0643
WMO loketspreekuren: 
Indische Buurt, Flevohuis, Kramatplantsoen 263
maandag 14.30 - 16 uur 
woensdag 14 - 15.30 uur 
Oostelijk Havengebied, Sporenburg, C.J.K van 
Aalststraat 4: donderdag 13.30 - 14.30 uur
Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 
13 -16 uur, tel. 462 03 99

MELDPUNTEN

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

WONEN EN BUREN

BURENNETWERK
tel. 623 97 71

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

Adverteren

Bezorging

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

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

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte  variabel
Hele pagina 260 x 360 mm + 5 mm afloop

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Nieuwe advertentie opmaken € 75
Advertentie wijzigen € 35

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in PDF-
formaat (200 dpi, cmyk-kleuren). De redactie draagt 
geen verantwoor delijkheid voor de kwaliteit van door 
adverteerders aangeleverde advertenties.

ADVERTENTIE

Heeft u een nee/nee sticker op de deur 
en wilt u toch de IJopener lezen? Op onder-
staande punten kunt u een exemplaar ophalen.
 
Indische Buurt
•	 Civic	Zeeburg,	Kramatplantsoen	101	hs
•	 Cybersoek,	Timorplein	22
•	 Jansen	Vintage,	Javaplein	31hs
•	 Java	Bookshop,	Javastraat	145
•	 Openbare	Bibliotheek,	Javaplein	2
•	 De	Meevaart,	Balistraat	48A

Oostelijk Havengebied:
•	 Boekhandel	Van	Pampus,	KNSM-laan	303
•	 Boulevard	Café,	Cruquiusweg	3
•	 Bruna,	Oostelijke	Handelskade	1061
•	 Jerry’s,	KNSM-laan	11-13
•	 Lloyd	Hotel,	Oostelijke	Handelskade	34
•	 Pakhuis	De	Zwijger,	Piet	Heinkade	179

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

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

 
 

Klachten over 
de bezorging 

kunt u melden  
via e-mail: 

info@ijopener.nl

In deze puzzel zie je foto’s van bekende Amsterdamse musea. 
Vul de namen in en breng de letters in de cijferhokjes over naar 
de oplossing. Alle in deze puzzel genoemde musea zijn vrij toe-
gankelijk met de museumjaarkaart! 
Stuur je oplossing vóór 27 mei a.s. naar info@ijopener.nl of 
IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.
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PUZZEL EN FOTO’S: ERIK HAAN

De twee prijswinnaars kunnen een 
digitale foto inleveren bij The Photo 
Factory en krijgen een mooie 50 x 70 cm 
canvas voor aan de muur.

De prijswinnaars van de Cijferpuzzel in de februari-editie van de IJopener zijn: 
Theo Tamis, Riet Holtackers, Vera Albrecht, Liesbeth van Riessen en M. Caton. 
De oplossing luidde: Puzzelen houdt de hersens gezond.

De IJopener heeft een 
eigen Facebook-pagina. 
U vindt ons als ‘IJopener’.
Op onze Facebook-pagina 

kunt u natuurlijk ook reageren op artikelen of 
eigen ideeën aandragen. Onze redacteurs gaan 
graag met u in gesprek. Tot ziens op Facebook!

IJOPENERIJOPENER



Nieuwe ontwikkelingen  
winkelcentrum Brazilië

De afgelopen periode is er veel 
gebeurd binnen winkelcentrum 
Brazilië. The Flowery is verhuisd naar 
de Veemkade, wij hebben de Etos 
mogen verwelkomen en Kruidvat 
en Blokker hebben hun verbouwing 
afgerond. 
Samen met u hebben wij veel ideeën 
opgehaald om Winkelcentrum 
Brazilië te verbeteren. Het bestuur 
van de winkeliersvereniging gaat 
met uw input aan de slag en houdt u 
hiervan  op de hoogte.
Inmiddels is de meeste hectiek 
achter de rug. U bent van harte 
welkom om de eerste verbeteringen 
met eigen ogen te aanschouwen.

Bakkerij Kees Gutter opent op 12 april 
de deuren in de vershal

Wij zijn een ambachtelijke bakker uit Monnickendam. We 
bakken al ruim 50 jaar vers brood, banket en gebak voor 
onze zeven eigen winkels en vele andere klanten. Een mooi 
familiebedrijf waar de derde generatie – twee zussen – 
inmiddels aan het roer staat. We hebben zin in de nieuwe 
uitdaging op Zeeburg en zien uit naar de opening op 12 april 
met van alles lekkers te proeven en leuke aanbiedingen. Eén 
van onze specialiteiten wordt live gemaakt door één van onze 
banketbakkers. 
Tot ziens in winkelcentrum Brazilië!

W
in
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entrum Brazilië bestaat 15 jaar

 

Vooraankondiging 
WK Brazilië

 
Winkelcentrum Brazilië bestaat dit jaar 15 jaar. 
Dat mag gevierd worden. En dat gaat gebeuren!

Op 13 juli is in Rio de Janeiro (Brazilië) de Wereldkampioen 
voetbal bekend. 

Bij ons in winkelcentrum Brazilië gebeurt dit al 
op zaterdag 21 juni

De hele dag door met activiteiten voor jong en oud, 
Braziliaanse sferen en diverse optredens 

met om 17.00 uur de huldiging van de wereldkampioen.
Wil jij ook wereldkampioen worden? Wil jij voor Nederland 

uitkomen? Of voor Brazilië of Spanje? Doe dan mee! 
Kijk voor meer informatie en hoe en wanneer je je kunt 

inschrijven op de website  
www.winkelcentrumbrazilie.nl/wkvoetbal 

Winkelcentrum Brazilië wordt 
voor even World Cup Brazilië. 
Dat wordt heel bijzonder. 
Jij komt toch ook?

21 juni
Winkeliersvereniging B

ra
zi

lië
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