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Als het conceptplan wordt uitgevoerd, gaat
er in 2018 veel veranderen in het Amsterdamse openbaar vervoer. Alles eigenlijk.
Een wolk namen
Een geduldig geborduurde wolk van namen
fungeert als inkijkje in de levensverhalen
van wie daarbij horen.
En hoe gaat het nu met IJopener?
Hadden we de geldproblemen met de hulp
van onze lezers het hoofd geboden, kregen
we te horen dat onze subsidie op zou houden. We verweerden ons.

Het Blauwe Huis: een plek waar God
ervaren wordt
In de blauwe villa op IJburg vinden mensen
contact met God en met hun medemens.
Foto: Zicht op de Westelijke
Merwedekanaaldijk
Het is fantastisch in Het Ramses Shaffy
Huis
Peter Rijs en Natalia Dik hebben hun intrek
genomen in het nieuwe kunstenaarshuis en
zijn enthousiast.
Column: Samen eten
Ondro Bong is veel meer dan een
praathuis

Surinaamse Amsterdammers voelen zich
thuis in hun inloophuis Ondro Bong.
Boeken: Eigen oogst
Blijf zitten waar je zit (je moet wel)
Er zit schot in de traplift. Met wat hulp van
gemeente en corporaties kunnen mensen die
slecht ter been zijn hun huis weer eens uit.
Column: Afval met een staartje
Internet: een geweldige visvijver
Je moet natuurlijk een beetje oppassen
als je je op internet begeeft om mensen te
leren kennen, maar er valt veel te halen.
Fraude in Oost
Turkse vrouwen hebben zonder het te weten
persoonsgebonden budgetten aangevraagd.
Boeven gingen er met het geld vandoor.
De samenleving draagt veel in zich
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Op 11 november trok voor de zesde keer een
uitbundige Sint Maartenparade door de Indische
Buurt. De parade werd opgesierd met lampions,
poppen, kostuums en muziek.
Fotograaf: Kees Hoogeveen
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Dominee Rob Visser zet de (kerk)deur open
voor iedereen die troost zoekt.
Wijksteunpunt Wonen
Koken met Neeltje: Hete bliksem
Bekende Nederlandse geleerden
Prijspuzzel met een drone als prijs!

IJopener gemist?

Kijk op pagina 30 voor adressen waar u een
exemplaar van de IJopener kunt ophalen (zo lang
de voorraad strekt).

ADVERTENTIE

De IJopener heeft een eigen Facebook-pagina.
U vindt ons als ‘IJopener’.
U kunt natuurlijk ook reageren op artikelen of
eigen ideeën aandragen. Onze redacteurs gaan
graag met u in gesprek. Tot ziens op Facebook!
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Het dagcentrum in het Flevohuis
is er voor oudere buurtbewoners
en voor cliënten van het Flevohuis. IJopener liep een ochtend
mee.
TEKST: RENÉ ARNOLDI

FOTO: KEES HOOGEVEEN

N

icole Kerssemakers is adviseur Public
Relations en Communicatie van Zorggroep Amsterdam Oost, waar het Flevohuis onder valt. ‘Kijk, we hebben nu kippen’,
wijst ze me op een grote ren in de tuin terwijl ze
me naar het dagcentrum begeleidt. ‘Dat is leuk
voor iedereen: bewoners, de mensen die in de
klinieken verblijven, bezoekers van het dagcentrum en buurtbewoners.’ Daar aangekomen stel
ik me voor aan Regien Keurentjes, coördinator
van het dagcentrum, die me uitnodigt om gezellig mee te doen. Er zijn al wat begeleiders en

Dagcentrum Flevohuis biedt structuur
bezoekers. De rest druppelt langzaam binnen.
Sommigen onder begeleiding van een chauffeur van Connexxion, anderen komen zelfstandig, al dan niet gebruikmakend van een rollator.
Ondertussen schenkt stagiaire Sherina voor
iedereen koffie in.

Sint Maarten

Meneer Berg is 94 jaar, woont nog zelfstandig,
gaat zelf naar Albert Heijn en kookt ook nog
regelmatig zelf. Een gesprek met hem kost enige
moeite: hij is doof en is vergeten zijn gehoorSpelletjes
apparaat in te doen.
Eigenlijk is het tijd voor gymnastiek. ‘We speIn het dagcentrum helpt Jaap waar hij kan. Hij
len met een bal, wat een beetje lijkt op tennis.
doet ook altijd mee met de spelletjes: mensNiet te zwaar, gewoon lekker bewegen,’ vertelt
erger-je-niet, kaarten, sjoelen. Jaap woonde
begeleider Joris. ‘Maar
vroeger vlak bij het
nu hebben we een
Flevohuis,
maar
ander
programma.’
woont nu in de buurt
Als mevrouw Bloem wat wil
Vervolgens komt een
van het Amstelstation.
zeggen, roept ze dat wel door
grote groep moeders
Door
persoonlijke
met jonge kinderen
omstandigheden is hij
de ruimte
met lampionnen het
hier terechtgekomen.
dagcentrum binnen, voorafgegaan door een
‘Het is mijn tweede huis, een vriendenclub. Ik
accordeonist en gitarist. Ze zingen het bekendheb ze een keer allemaal meegenomen naar
ste Sint-Maarten-lied over koeien met staarten.
mijn huisje op de Veluwe. Het was erg gezellig.’
‘We hebben veel contact met de scholen in de
Meestal wordt de dag geopend met het doorbuurt’, vertelt Trudy. Ze zijn één dag te vroeg,
nemen van de krant. Jaap: ‘Laten we dat vandaag
maar dat mag de pret niet drukken. Na het lied
maar overslaan. Want gisteren hebben we het
wel tien keer gezongen te hebben, gaan ze naar
genoeg gehad over Trump, die de presidentsverde twee andere groepen: het Da Vinci-atelier
kiezingen in Amerika heeft gewonnen.’ ‘Laten
voor de creatieve bezoekers en een derde ruimte
we gewoon gezellig wat kletsen’, stelt Trudy, een
waar nu wordt gerummikubd. Als de kinderen
van de begeleiders, voor.
uitgezongen zijn, krijgen ze rozijntjes.
Ik ga naar mevrouw Bloem. Zij zit apart, niet
aan de grote tafel waar iedereen zit. Niet omdat
Bingo
ze verlegen is: ze vindt het gewoon prettig. Als ze
wat wil zeggen, roept ze dat wel door de ruimte.
Ook mevrouw Pieters woonde vroeger in de
Ondertussen is ze aan het breien. Boven haar
buurt en woont nu in Zuid. Ze werkt graag met
hangen mooie kunstwerken. ‘Alle kunst hier aan
haar handen en maakt vooral keramiek. Hoewel
de muur is door bewoners gemaakt,’ vertelt ze.
ze op haar handen gevallen is, lukt dat nog wel.

Met een andere dame van Surinaamse komaf
heb ik het over de bingo. ‘Dit doen we maandelijks en de prijzen zijn alleen maar Surinaamse
producten.’ Daarna maakt ze me bang met verhalen over geesten in het Surinaamse oerwoud.
Stagiaire Sherina volgt de opleiding Zorg &
Welzijn. Tijdens haar stage krijgt ze met alle
aspecten van het welzijnswerk te maken. Ze is
nu druk bezig met de voorbereidingen voor het
middageten. ‘Degenen die zelf kunnen koken,
eten hier brood. Mensen die niet meer zelf kunnen koken, krijgen een warme maaltijd.’
Het dagcentrum is werkelijk van alle markten
thuis! t

De namen van de bezoekers zijn fictief
www.zgao.nl / info@zgao.nl /
tel. 592 52 11

Het dagcentrum is vooral bedoeld voor zelfstandig wonende oudere buurtbewoners die mensen om zich heen missen en wat structuur kunnen gebruiken. De professionele activiteitenbegeleiders zorgen voor een gezellige en open
sfeer. De dag begint met koffie en rond twaalf
uur wordt een maaltijd geserveerd. Er is een
indeling waarbij de bezoekers zelf de activiteiten kiezen. Dat zijn onder meer het bespreken
van de krant, schilderen, handwerken, spelletjes
en klussen in de moestuin.
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Smiley als landmark
ADVERTENTIES

Welkom bij:
Borneo Architectuur Centrum
tentoonstelling
In het BAC kunt u informatie vinden
over de historie van de Oostelijke
Eilanden. Tevens hebben we wisselende
tentoonstellingen. Voor het programma,
zie onze site.
Rondleidingen
Elke 2e zondag van de maand organiseert
BAC een rondleiding door de buurt
onder begeleiding van een ervaren
gids. Inschrijven op de site.
vergaderruimte huur
Onze ruimte is ook te huur voor
vergaderingen & borrels, voor € 100,incl. BTW en gratis koffie en thee.
meer informatie:

Als je vanaf de A10 via afslag
S114 de stad inrijdt, zie je dat
mooie gebouw met de witte
beesten. Wat is de bedoeling
van die dieren en wat is het voor
gebouw? Als je om je heen informeert, weet niemand het, maar
iedereen kent het gebouw.
TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN PETER CUYPERS

eva@bouwstudiolukkien.nl
0650.83.82.93
www.bac-amsterdam.nl

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
Elke dag van 14.00 uur tot 15.30 uur
of bel 020 - 421 2145
Iedere dag inloopspreekuur
voor een afspraak!

van 14.00 uur tot 16.30 uur en
op andere tijden na telefonische afspraak

N

a een speurtocht kom ik terecht bij
Arie van der Neut. Samen met zijn collega Vincent van der Klei is hij ontwerper van dit mooie gebouw dat de naam Smiley
kreeg. Zij vormen met Albert Herder en Metin
van Zijl architectenbureau Studioninedots, dat
in 2010 werd opgericht.
De ontwerpen van Studioninedots lijken eenvoudig, maar zijn creatief en vaktechnisch
uitermate vernuftig. Zo ook dit gebouw. Belegger IC Netherlands gaf de opdracht een blijvend
onderkomen te bouwen voor 364 studenten.
Landelijke studentenhuisvester DUWO ver-

Wij doen huurzaken (huurachterstand, huisuitzetting), familie- en
jeugdzaken (echtscheiding, omgang, alimentatie, uhp en ots), arbeidszaken (ontslag, achterstalling loon) en bezwaarzaken. Ook helpen wij u
als u problemen heeft met uw inkomen zoals een ingetrokken uitkering
van de DWI, UWV of SVB.

aar
f mail n
o
5
14
2
1
- 42
Bel 020 tariaat@ijlaw.nl
cre
separticulier
Voor
en ondernemer!

Particulieren:
GRATIS
ADVOCATENSPREEKUUR
Omgang, echtscheiding, alimentatie, OTS/UHP, (jeugd)straf-

IJdockAdvocaten-flyer.indd 1

26-05-15 09:07

recht, huurrecht, uitkeringen (ZW, WIA, bijstand, Wajong, etc.),
arbeidsrecht en dagvaardingen.
Ondernemers:

IJdock
Advocaten
B.V.incasso’s, arbeidsrecht,
) contracten020 - 421 en
2145
Algemene
voorwaarden,
bestuursrecht, huur,109
(bedrijfs)onroerend goed,@
V.O.F.,
B.V.,
Veembroederhof
secretariaat@ijlaw.nl
stichting
vereniging.
1019
HDenAMSTERDAM
: www.ijlaw.nl
www.facebook.nl/advocaten
Veembroederhof 109 (tram 26 vanaf CS)
secretariaat@ijlaw.nl & www.facebook.nl/advocaten

Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station kunt u ons lopend in tien minuten bereiken. U kunt ook de tram of bus
nemen. Als u met tram 26 gaat dan stapt u uit bij tramhalte Kattenburgerstraat. Komt u met de
bus dan stapt u uit bij bushalte Jan Schaeferbrug. Wij zijn gevestigd in het atrium dat u bereikt via
de glazenIJOPENER
schuifdeur (zieDECEMBER
het pijltje op de foto).
2016U ziet ons op de hoek.
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Met de auto komt u bij ons via de ring A10. Neem afslag Zeeburg (S114) en rijd de Piet Heintunnel
in. Aan het einde van de tunnel gaat u rechtsaf de Piet Heinkade op. Na circa vijfhonderd meter

huurt de appartementen.
In eerste instantie was er voor deze plek, dicht
langs de IJburglaan op het Zeeburgereileand,
een plan van woonstichting De Key. Het zou een
strak appartementengebouw in drie blokken
worden, zonder toeters en bellen. Maar dat ging
niet door. IC Netherlands kreeg een optie op de
locatie en ging samenwerken met DUWO. Studioninedots kwam met het ontwerp en DUWO
was enthousiast. Het gebouw kon meteen voor
de achterliggende wijk als geluidsscherm dienen tegen het geluid van de A10 en het verkeer
dat de stad inrijdt.

Woekeren met de ruimte

Elk van de 364 appartementen moest een
oppervlakte krijgen van ongeveer 20 m2, inclusief eigen badkamer, keuken en toilet. Geen eenvoudige opdracht. Arie van der Neut vond het
redelijk saai zoals daar in eerste instantie over
gedacht werd. Daar kwam nog bij dat de huur
laag moest zijn.
De vraag aan de beide architecten was: ‘Wat
moet een woning een student te bieden hebben?’ Het ontwerpen van een dergelijk gebouw
gaat namelijk niet alleen over een fraaie buitenkant maar over het hele concept. Bijvoorbeeld
duurzaamheid, makkelijk schoon te houden en
comfortabel wonen. Alles moet passen binnen
de 20 m2 en toch niet op een hotel lijken.
Arie vertelt dat zij al eerder
met dit bijltje gehakt hebben
en dat het steeds weer topsport is om het voor elkaar
te krijgen met weinig geld.
‘Vroeger maakte je geen
sociale woningen onder de
75 m2, dan kon je toch wel
makkelijker werken. Nu is
dat helemaal veranderd en
is alles veel kleiner.’ In 2004
kreeg het bureau een verzoek van woonstichting De
Key om studentenwoningen
te realiseren in de Houthavens in Amsterdam-West, in
samenwerking met Ursem,

langs de IJburglaan

Arie van der Neut, medeontwerper van gebouw
Smiley aan de IJburglaan
op het Zeeburgereiland.
ADVERTENTIES

een bedrijf dat in de fabriek modules van complete woningen bouwt. Deze worden vervolgens
met een dieplader naar de bouwplaats gebracht
en in z’n geheel geplaatst, dus inclusief badkamer, toilet en keuken. Zodoende kan er snel en
toch degelijk worden gebouwd. Deze methode
is voor de badkamers bij gebouw Smiley ook
gebruikt. Arie is trots op de indeling van de
woningen. ‘Wij hebben de badkamer en de keuken als het ware in elkaar geschoven, waardoor
er veel leefruimte overblijft.’

Witte dieren

Als je goed kijkt, lijkt
het – door de verspringende terrassen,
het verschil van de
grootte van de ramen
en de kromming van
het gebouw dat met
de weg meebuigt – op
de mond van een Smiley. Arie vertelt dat de
opdracht 364 woningen bouwen vrij strak was. Maar met ‘legoblokjes’ kan toch heel veel als je er creatief mee
omgaat. Arie: ‘Omdat er gekozen was voor een
heel kleine ontmoetingsruimte in het gebouw,
die ook dienst moest doen als wasserette, hebben
we besloten ontmoetingsruimten op buitenterrassen te maken. Op de derde laag is in het midden een groot terras waar kleinere terrassen op
aansluiten die schuin oplopen naar de volgende
verdiepingen. In eerste instantie was bepaald
dat er een terras zou komen op de begane grond

aan de noordzijde van het gebouw. Dat leek ons
geen goed idee, dus hebben we de terrassen verplaatst naar de zuidkant, langs de IJburglaan.
Door de grote glazen schermen is de geluidshinder te verwaarlozen. Achter het gebouw zijn
op de begane grond de fietsenstalling en een
aparte plek voor brommers en scooters.’ Op de
vraag wat de dieren op de terrassen voor symbolische waarde hebben, is het antwoord vrij ontnuchterend. ‘Nou, zeg maar: geen. Samen met
de aannemer en de belegger hebben wij besloten iets als geschenk
toe te voegen aan het
gebouw. Wij kwamen
op het idee van deze
dieren door het olifantje op het bord van
afslag S114 vanaf de
A10. Dat verwijst naar
Artis. Daarom leek het
ons wel leuk verder te
gaan met dieren en
het gebouw een soort
landmarkfunctie
te
geven. Vervolgens hebben we witte picknicktafels, witte bloembakken, twee giraffes en een
neushoorn geplaatst. De dieren zijn in Frankrijk
gekocht en moesten hier nog wit gespoten worden, omdat ze er gewoon uitzagen als een giraffe
en een neushoorn en wij alles wit wilden. Het
grappige is dat de studenten tijdens hun eerste
feest op het grote terras meteen de staart van de
giraffe tot ophangsysteem voor een vuilniszak
hadden gebombardeerd.’ t

www.studioninedots.nl/projects/smiley

Java-eiland

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
Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam

uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

ADVERTENTIE
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Onlangs was er in mijn familie
een reünie. Heel leuk, maar wel
een vergrijzende toestand. Veel
neven en nichten, slechts een
enkeling jonger dan vijftig, en een
handjevol ooms en tantes. Dit
jaar wilde mijn zoon mee, hij was
benieuwd naar de verhalen van de
familie. Hij kwam die dag volop
aan zijn trekken, want er zijn
geweldige vertellers bij die onze
complexe familiegeschiedenis
prachtig tot leven brengen. Hierdoor werd ik me opnieuw bewust
van de kracht en het belang van
verhalen en ik ging eens kijken
wat er bij ons in de buurt op dat
vlak te doen is. Zo kwam ik op het
Borneo-eiland terecht bij de Amerikaan Ron Bunzl, kunstenaar met
een bloemrijke achtergrond.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN EN RON BUNZL

R

on is een man met een missie: ‘Ik ben
een mens en verhalen zijn diep menselijk. We willen graag delen wat we hebben
gezien, gehoord, meegemaakt – of dat nu positief of negatief was. Die simpele oeroude uitwisseling van “Hé heb je dat gezien?!” is fundamenteel voor onze overleving en ons levensgeluk.
Verhalen verbinden en versterken ons gevoel
van verbinding en gemeenschap. We gebruiken
ze om onze ervaringen te onthouden en te evalueren, om betekenis te geven aan ons leven en
om onze dromen te verwoorden.’
Hij vertelt graag en vol vuur over de kracht van
verhalen. Maar nog liever laat hij anderen aan
het woord. Dit doet hij in workshops en voorstellingen. Ron: ‘Ik wil anderen inspireren, mensen
zelf laten ervaren hoe verhalen ons leven verrijken, en hoe we met verhalen verantwoordelijkheid nemen voor ons leven, hoe we kunnen reageren op onze omgeving en onze geschiedenis.’

Autobiografie

Onze verhalen, zelfs onze levensverhalen, liggen niet vast. Met de dag of maand of jaar verandert onze kijk op onze geschiedenis. Ivan
Wolffers zegt hier in zijn boek Gezond over: ‘Het
belangrijkste verhaal dat de mens heeft, is zijn

6
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Het leven is
een kunstvorm

autobiografie. In dat verhaal is de hoofdpersoon
heel bijzonder, en dat bepaalt de identiteit.’ Hij
schrijft inzichtelijk hoe door het leven heen de
autobiografie voortdurend wordt bijgewerkt om
nieuwe gebeurtenissen een plek te geven en te
laten kloppen met wat er al is. ‘Ik ben een verhaal waaraan ik mijn leven lang werk, daarom
besta ik.’
Datzelfde zie je terug bij Ron. Hij gelooft dat
hoe we ons verhaal vertellen, ons leven kan
veranderen. Als voorbeeld vertelt hij over een
tachtigjarige Iraanse die meedeed aan een van
zijn voorstellingen. Ze is elf als ze op een dag
gewassen en mooi aangekleed wordt. Tijdens
een groot feest moet ze, zittend op een versierde
stoel, ‘ja’ zeggen. Ze doet het omdat ze bang is
voor haar vader. Even later is ze de bruid van een
oudere man voor wie ze geen liefde voelt. Als ze
haar leven over mocht doen, zou ze trouwen uit
liefde met een man die kan dansen en schrijven. In de voorstelling trouwt ze met een elfjarige jongen. Ze herschrijft haar geschiedenis. En
hoewel ze niet kan veranderen wat is gebeurd,

Ron Bunzl groeit op in New York, als kind van
artistieke ouders. Hij schrijft en maakt muziek en
komt uiteindelijk terecht in de podiumkunsten:
theater, dans, circus en mengvormen daarvan.
Na een aantal jaar in Italië komt hij in 1984 naar
Amsterdam. Van 1985 tot 2000 maakt hij multimediale voorstellingen met zijn groep Cloud
Chamber. Sinds 2010 maakt hij onder de noemer Voices Of The City een reeks voorstellingen
getiteld CIRC/US met amateurs en professionele
podiumkunstenaars onder het motto: ‘Iedereen
heeft een stem, iedereen heeft verhalen te vertellen, iedereen heeft een aanwezigheid te delen.’

verandert ze door het vertellen van haar verhaal
wel hoe ze ermee omgaat.

Workshop

Om te ervaren wat Ron bedoelt, ga ik naar een
workshop van zijn Storytelling Circle, in samenwerking met Zinnig Noord. Het gaat in de workshop om het leggen van een verband tussen
ons eigen verhaal en een groot verhaal uit een
wereldreligie. In dit geval het verhaal uit de bijbel over Jozef en zijn broers. In het fragment dat
wordt voorgelezen zit Jozef letterlijk in de put.
Zijn emoties zijn als de lagen van een muziekstuk waaraan geen eind komt.
Wij gaan aan de slag met het thema in de put
zitten. Als uitgangspunt kiezen we een voorval
uit ons leven met een min of meer diepe put.
Langzaamaan, met een combinatie van zelfreflectie en schrijfoefeningen, ontstaat uit de herinnering een verhaal.
Mijn verhaal is eerst dicht bij de werkelijkheid,
maar als de opdracht luidt er een ander eind aan
te breien, ga ik los en krijgt mijn putterige herinnering een fantastisch slot met een wending
waar ik vrolijk van word.
Na van dit verhaal een songtekst te hebben
gemaakt, komt het misschien wel spannendste
moment van de middag: voor de groep de songtekst voorlezen of rappen. Ineens komt iedereen uit zijn eenzelvige bubbel van schrijven en
schrappen. We horen en zien elkaar. De verhalen ontroeren of verrassen en na afloop zijn we
toch echt wat minder vreemd voor elkaar. Het
voelt prettig en ik vind het pad dat we individueel en met elkaar in drie uur hebben afgelegd
bijzonder. t

www.circ-us.com
www.zinnignoord.nl

Lekker makkelijk
Sommigen kijken naar me met
een blik alsof ik gek ben. Een
politiehelikopter cirkelt enkele
malen boven mij rond. Een Marokkaanse man, ik schat hem ergens
in de vijftig, spreekt mij aan.
‘Dank u wel, mevrouw. U heeft
respect voor de mens. Dank u
wel dat u dit doet.’ Hij maakt
een buiging. Ik weet niet of ik
op dit moment respect heb voor
de mens. Eigenlijk niet. Maar ik
waardeer zijn aardige opmerking wel. ‘Super!’, reageert een
andere man op mijn activiteit. ‘Ja,
het waait hier enorm op IJburg.
En het waait allemaal het water
in.’ Maar de wind is niet de oorzaak. De mens is de oorzaak.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO: KEES HOOGEVEEN
ILLUSTRATIES: WINNY ROS

I

k erger me er groen en geel aan, aan al die
troep die mensen op straat gooien. Bierblikje leeg? Achteloos wordt het op straat
gemikt. Idem flesje frisdrank, patatbakje, chipszakje, sigarettendoosje en ga zo maar door.
Iemand heeft een mandarijntje lopen te pellen.
Een spoor van enkele meters getuigt ervan.
Niet ver bij mijn woning vandaan staan vier
afvalcontainers. Altijd troep eromheen. Er zijn
zelfs lieden die het presteren hun
vuilniszakken ernaast te zetten
terwijl die bakken zo goed als
leeg zijn. Vogels pikken de
zakken vervolgens kapot,
katten krabben ze open. Al
weken ligt er een babyluier.
In Amsterdam zijn ze helemaal niet vervelend met het
ophalen van grof vuil. Op vaste
dagen worden afgedankte meubels,
matrassen, tapijtrollen, huishoudelijke apparaten en snoeiafval opgehaald. Maar als die grofvuilophaaldienst nou net gisteren is geweest en
vandaag het nieuwe meubilair wordt bezorgd?
Ach, dan biedt de straat wel voor de rest van de
week uitkomst. Moet kunnen. Toch?

Wat me vooral zo verbaast is dat mensen bij de
benzinepomp en de pinautomaat wel aantikken
dat ze een bonnetje willen en het vervolgens
daar achterlaten.
Nog verbazingwekkender de mensen die hun
post op straat openmaken en alles wat hen niet
bekoort uit hun handen laten vallen.
Overal laat de mens zijn rotzooi achter. Lekker
makkelijk.
Mensen houden er niet van om in hun
portemonnee gepakt te worden. Vette
bekeuringen uitdelen dus aan
degenen die van onze wereld een
vuilnisbelt maken. Wel heel simpel om alleen maar de industrie,
de agrarische sector en luchtvaartmaatschappijen te blaimen.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Of geldt dat enkel voor die ander?
Kleine kans echter dat degene die laat
als dank, op heterdaad wordt betrapt door een
ijverige ambtenaar. Veel makkelijker om zo’n
man met camera- en meetapparatuur ergens op
een onopvallende plek langs de snelweg te stationeren, zodat degenen die een paar kilometer te
hard rijden grof kunnen worden beboet.
Af en toe komt er op Facebook een filmpje
voorbij van stervende vogels en vissen als gevolg
van de plastic soep. Dergelijke filmpjes zouden
ze eens op scholen en een paar keer per week bij
de Ster-reclame moeten vertonen.
Het zijn vooral de vogels en de vissen waarvoor
ik, gewapend met een vuilgrijper, de straat op
ga. Eerst de zooi rond die afvalcontainers maar
eens zien weg te krijgen. Ik griezel vol afschuw
als ik de babyluier in de door mij meegebrachte
vuilniszak laat verdwijnen. Het kreng is intussen
loodzwaar van de vele regen die de afgelopen
dagen is gevallen.
Er ligt ook veel glas. Mensen hebben er geen
zin in om met hun lege flessen naar de glasbak,
een kleine honderd meter verder, te lopen. Mijn
buurman, die naar buiten komt om zijn hond
uit te laten, noemt mijn actie ‘geweldig’. Een van

de poten van de trouwe viervoeter zit in het verband. ‘In het glas getrapt’, aldus mijn buurman.
Natgeregende dozen, laminaatrepen, onderdelen van wat ooit een lamp was: ik laat het
allemaal verdwijnen op de plek waar het thuishoort: de afvalcontainer. Voor een wastafel en
twee loodzware vuilniszakken contact ik met de
gemeente.
Aan de vuiligheid tussen de stenen die de
wandelpromenade van de Bert Haanstrakade
scheiden van het IJmeer, erger ik me ook
al lange tijd. Nu ik toch gesignaleerd
ben met die vuilgrijper in actie, ga ik
ook daar nog maar wat aan de gang in
plaats van die tijd te besteden aan het
door mij geliefde baantjes trekken op
het ijs.
Het valt niet mee de zooi tussen
de stenen vandaan te vissen. Je moet
sowieso al een bergbeklimmer zijn om bij de
troep te kunnen die verder weg is gewaaid of
gesmeten. Zelfs hier duikt weer een babyluier
op. Opnieuw is het vol afschuw griezelen voor
mij. En je gelooft het niet, er liggen zelfs kattenbakkorrels. Daar is geen beginnen aan.
Die Marokkaanse meneer schreef mij respect
voor de mens toe omdat dankzij mijn actie iets
minder plastic in de voedselketen belandt en
daarmee uiteindelijk in de maagjes van de mensenkinderen. Ik investeer in de toekomst, aldus
deze man.
De oogst op de helft van de Bert Haanstrakade: zestien volle vuilniszakken. Ik schaam me
plaatsvervangend voor al die mensen(kinderen)
die te beroerd zijn om hun troep zelf in de vuilnisbak te gooien. Je moet er soms iets verder
voor lopen, maar is dat echt een probleem als
het leven je lief is? t

ADVERTENTIE

IJOPENER DECEMBER 2016

7

Amsterdam

8

IJOPENER DECEMBER 2016

met andere ogen bekijken

Welke Aardige
Amsterdammer helpt Tineke
haar wereld te vergroten?

Veilig in je eigen warme huis, werk waarmee je genoeg
verdient, omringd door vrienden en familie, weet je misschien niet eens dat er om de hoek een andere wereld
schuilgaat. Daar leven mensen in eenzaamheid, met
torenhoge schulden, zonder sociaal vangnet. De Regenboog Groep biedt de mogelijkheid om die mensen een
handje te helpen. Daar word je zelf ook beter van.
TEKST: ELLY VAN DER MARK

ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

E

én op de vijf Amsterdammers leeft onder
hulp is, is de vrijwilliger een welkome aanvulling
de armoedegrens. Mensen die in de proop het netwerk van mensen die het alleen niet
blemen komen, leven in sociale en finanredden.
ciële armoede en hebben geen vangnet in de
Vrijwilligersacademie
directe vrienden- of familiekring. Vaak spelen
ook psychiatrische en verslavingsproblemen
Het goede nieuws is dat er een wereld voor je
een rol. Door uitzichtloos hoge schulden leven
opengaat als je als vrijwilliger aan de slag gaat. Je
ze voortdurend in stress. Ze kijken maar niet te
leert een ander Amsterdam kennen. Je ontmoet
ver vooruit, maken de post niet meer open. Ze
mensen die anders onzichtbaar voor je blijven.
krijgen hun administratie niet meer op orde. En
Je begrijpt de problematiek in onze samenleving
dan strandt het schip natuurlijk ergens. Dan
beter.
zijn ze voor een menswaardig bestaan aangeweChulah benadrukt dat niet iedereen geschikt
zen op hulpverlening. Amsterdammers die door
is om vrijwilliger te worden: ‘Je moet wel tegen
De Regenboog worden opgevangen, behoren
een stootje kunnen en open minded zijn om
door hun veelheid aan problemen tot de allergoed met deze mensen en hun problemen om
moeilijkste doelgroep. Chulah Berkowitz, als
te kunnen gaan.’ Als je aan die voorwaarden volpersvoorlichter werkzaam bij De Regenboog,
doet en je hebt een dagdeel per week of per twee
spreekt van gelaagde proweken beschikbaar geduDoor uitzichtloos hoge rende een periode van miniblematiek. Wel noemt ze de
schulden eerder een gevolg
maal een half jaar, dan kan
schulden leven ze
dan de oorzaak van de proje je aanmelden. Je krijgt
voortdurend in stress.
blemen.
een gratis opleiding bij de
Digitalisering speelt een
vrijwilligersacademie. Daar
Ze kijken maar niet te
rol bij sociale isolatie. Het
leer je onder andere goed je
ver vooruit, maken de
contact met de overheid vergrenzen aan te geven. Het is
post niet meer open
loopt tegenwoordig voornanamelijk niet de bedoeling
melijk digitaal, bijvoorbeeld
dat je meer dan de afgesprovia de DigiD. Banken sturen geen afschriften
ken tijd erin steekt of de zorgen van de ander
meer, je moet het allemaal zelf regelen. Een
mee naar huis neemt. Tijdens het traject word
complexe wereld, die ons allemaal weleens tot
je begeleid en ervaringen worden regelmatig
wanhoop drijft. Het vraagt weinig fantasie om
geëvalueerd.
te begrijpen dat mensen met een verstandelijke
Post openen
beperking daar helemaal niet meer uitkomen.
Het werk van de vrijwilliger bestaat uit samen
Afkalvende ambulante hulp
de administratie doen, post openen, rekeningen
betalen en bellen met instanties. Maar ook kan
Soms komen cliënten op eigen houtje bij De
je samen gaan wandelen of sporten. Voor menRegenboog terecht, vaak ook worden ze doorsen die niet meer alleen de straat op durven is
verwezen door hun huisarts. Door aanpassinsamen boodschappen doen of koffie drinken
gen aan de WMO (Wet Maatschappelijke Onderbelangrijk.
steuning) is ambulante hulp vrijwel geheel
De oproepen voor Aardige Amsterdammers
verdwenen. Kosten voor thuishulp worden in
die in deze IJopener staan vormen natuurlijk
afnemende mate vergoed en de eigen bijdrage is
slechts het topje van de ijsberg. De Regenboog
voor veel mensen een struikelblok. Mensen met
ziet een toename van Amsterdammers die om
bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking
hulp bij hen aankloppen. Daarvoor zijn dus ook
of psychiatrische problemen zijn hier de dupe
steeds meer vrijwilligers nodig.
van. Door gebrek aan opvang zie je steeds meer
Als je de beslissing neemt om je medemens op
verwarde mensen op straat.
deze manier te helpen, dan krijg je er in elk geval
Vrijwilligers springen in het gat dat bij gebrek
veel voor terug. t
aan professionele hulp ontstaat. Ze hebben een
andere verhouding tot de cliënten, omdat ze
meer op een gelijkwaardig niveau staan dan de
www.deregenboog.org
formele zorg. Dus ook als er wel professionele
tel. 5317 600

Aardige Amsterdammer
gezocht!
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Je moet jezelf opnieuw uitvinden
Het overlijden van haar man
kwam voor Marianne, die in het
Oostelijk Havengebied woont, uit
de lucht vallen. In augustus 2014
werd een inoperabele hersentumor geconstateerd en net na
Sinterklaas van datzelfde jaar
overleed hij. En dan beland je in
een mist, die als hij optrekt de
rauwe, tot dan toe verborgen realiteit in zijn ware vorm laat zien.
TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

over de dingen die belangrijk waren, ging helaas
niet.’ Hij heeft maar drie weken op bed gelegen
en daarna is hij, zoals Marianne dat verwoordt,
‘langzaam van ons weggegleden.’

Ondernemend versus stabiel

In de tijd pas na zijn overlijden kwamen heel
veel mensen langs. Iedereen die hem gekend
heeft: hij had veel vrienden en vriendinnen, van
zijn werk en uit de buurt. Iedereen wilde helpen,
maar ook had iedereen verdriet omdat hij was
overleden. Marianne: ‘Dan ontstaat de vreemde
situatie dat je eigen verdriet als het ware opgeteld wordt bij dat van anderen die hetzelfde verdriet hebben. Je hebt het gevoel dat je daar iets
mee moet doen, maar dat gaat niet, daar heb je
geen ruimte voor. Je blijft heel lang degene die

Vrij snel na de uitvaart van haar man pakte
Marianne de draad weer op. Zij ging weer werken en ook haar dochter moest gewoon weer
naar school. Structuur is het enige wat je in die
moeilijke tijd overeind houdt. ‘Je moet gewoon
verder, of je het nu leuk vindt of niet.’ In het
begin gaat dat volgens haar wel goed, dan is
het verzachtende omhulsel er nog. Maar als
dat eenmaal verdwijnt, komt het besef dat je in
het vervolg overal alleen voor staat. Marianne:
‘Dat valt over het algemeen voor de praktische
dingen wel mee. Maar je mist wel een stukje
van je wereld waar je samen met je man en je
dochter in leefde. Mijn man bracht andere dingen in ons clubje dan ik. De vrolijkheid die hij
om zich heen had. Hij was meer het onderne-

wordt geassocieerd met je overleden man. Ik
heb een paar vriendinnen die als wij samen zijn
dat onderwerp niet aansnijden. We hebben het
overal over, behalve over verdriet en gemis. En
dat is heel fijn. Dat wil niet zeggen dat ik er niet
over wil praten, maar dan gewoon als we met z’n
tweeën zijn en niet als mij op een feest gevraagd
wordt hoe ik me voel. Dat iedereen wilde helpen, was voor mij ook een moeilijk punt. Waar
moeten ze je mee helpen? Dat kan je in je eigen
consternatie niet verzinnen.’
Achteraf gezien zijn de dingen die zonder te
vragen spontaan werden gedaan haar het dierbaarst. Waarmee ze niet wil zeggen dat de aangeboden hulp niet gewaardeerd werd. ‘Terugkijkend denk ik dat je als je iemand in een dergelijke situatie wilt helpen je gewoon moet doen
wat je hart je ingeeft. Het heeft mij heel erg
getroost toen iemand zonder te vragen gewoon
met een pan eten binnenkwam. Of toen iemand
mijn dochter van veertien even onder haar
hoede nam. Het zijn de kleine dingen die er op
dat moment toe doen.’

mende type, ik meer de verzorgende en stabiele.
En natuurlijk hadden we allebei ons eigen werk,
deden we onze eigen dingen en hadden onze
eigen interessen. Maar nu hij er niet meer is,
realiseer ik me pas dat wij er altijd voor elkaar
waren. Je moet als het ware jezelf weer opnieuw
uitvinden. Dat is een heel moeilijke fase waarin
je heel erg eenzaam bent. Je vraagt je af of je wel
zo leuk bent, of je ertoe doet, of je zo’n interessante baan hebt en of je iets te vertellen hebt.
Ik voel me heel erg wankel omdat mijn basis er
niet meer is. Niet omdat ik geen zelfvertrouwen
heb, maar omdat het van elkaar op aan kunnen
is weggevallen.
Ik wil het ook goed doen voor m’n dochter en
voor haar de leegte opvullen die zijn dood heeft
achtergelaten.’ Marianne weet dat ze te veel
druk op zichzelf legt en dat ze de tijd zijn werk
moet laten doen. Ze houdt de boel draaiende en
vraagt zich intussen af hoe lang het gaat duren
voordat ze weer echt kan genieten en zoals ze
zelf zegt: ‘Mezelf weer als de persoon Marianne
zien.’ t

Spontane hulp

R

ond augustus 2014 werd haar man wel
erg vergeetachtig en in eerste instantie
dacht Marianne – haar naam is op haar
verzoek fictief – dat hij een hersenbloeding had
gehad. Ze waren al twee keer in het ziekenhuis
geweest en werden op de wachtlijst voor een
scan gezet. Om niet nog langer te hoeven wachten, is de scan door Marianne geforceerd via de
Eerste Hulp. Er werd geconstateerd dat hij een
grote hersentumor had, die niet verwijderd kon
worden. Nuchter constateerde haar man, die zelf
arts was, dat dit foute boel was. En daarin had hij
gelijk. De tumor zat op een plek in zijn hersenen
die hem goedmoedig en gezellig maakte, maar
het echte contact met hem verdween al snel.
Het leek of hij een soort Alzheimer had. Marianne vond dat heel naar. ‘Je wilt met hem over
dingen praten en overleggen hoe het in de toekomst moet gaan als hij er niet meer is. Daar kon
hij geen antwoord op geven. Hij kon het zelfs
niet verzinnen. Wel fijn was dat hij graag wilde
wandelen en dat hebben we veel gedaan. En als
ik moest werken, wandelden vrienden van ons
met hem. Ook dan was hij verrukt over het fijne
weer en de natuur, maar echt met elkaar praten

ADVERTENTIE

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

10

IJOPENER DECEMBER 2016

Patat zonder eenzaamheid
Al zevenentwintig jaar zwaait
Tony Singh (55) de scepter over de
snackkar aan de Th.K. van Lohuizenlaan. Hij is niet weg te denken
uit de wijk. Hij heeft het goed
naar zijn zin. Alleen is het soms
wat koud.
TEKST: MARK VAN DER LAAN
FOTO: KEES HOOGEVEEN

H

et is kwart voor zeven op de laatste
woensdag waarop de zomertijd nog
geldt. Het is bijna donker en ook wel
fris. Komend vanaf de Zeeburgerdijk is aan de
lange rode tl-buis te zien dat Tony’s snackkar
geopend is. Dat is-ie bijna altijd. ‘Ik ben open
van elf tot elf. Op zaterdag en zondag ga ik om
één uur ’s middags open. In de zomer ben ik in
het weekend vaak open tot één uur ’s nachts.’

Heb je wel eens vrij?

‘Ja, hoor. Dan staat mijn vrouw hier.’

Je staat hier altijd alleen en er zijn niet de
hele tijd klanten. Ben je niet eenzaam?

‘Niet echt. Eigenlijk nooit. Ik ben het gewend.’
Tony helpt een tiener aan een zak snoep en
praat verder. ‘De mensen die hier komen zijn
leuk. Buurtbewoners die hier als kinderen al
kwamen, komen nu met hun eigen kinderen.
Weet je trouwens dat ik ook zanger ben?’

van. Aan de andere kant: het zit allemaal tussen
de oren. Dus nee, eigenlijk heb ik nergens last
van.’

Oh?

Wie zijn je klanten?

‘Als het stil is, doe ik soms mijn zangoefeningen.
En ik doe aan yoga. Dat ik iedereen hier ken,
maakt het prettig om te werken.’

Zijn er ook zaken die je werk minder prettig maken?

‘Soms heb je mensen die mij niet zo aardig
behandelen. Maar dan praat ik op een bepaalde
manier tegen ze en dan doen ze daarna weer
gewoon. En de kou. Daar heb ik wel eens last

ADVERTENTIE

NAUTIEK VAAROPL EID IN GE N WWW.NAUTIEK.COM

Zeilschool
Zaalverhuur
Jachthaven Piet Hein

Veemkade 267

‘Het zit allemaal tussen de
oren. Dus nee, eigenlijk
heb ik nergens last van’

020 - 419 30 05

‘De buurtbewoners natuurlijk en daarnaast
mensen van de bedrijven hier in het Cruquiusgebied. Soms ook mensen die verdwaald zijn. In
de toekomst komt hier een hotel. Er komen ook
containerwoningen voor asielzoekers en studenten. Dat betekent meer klanten. Van allerlei
verschillende rassen. Daar hou ik van.’

Wat is je populairste snack?

‘Een broodje Indiase kebab. Gemaakt met zeven
kruiden. Ik hou er zelf ook van. Heel af en toe eet
ik patat. En mijn satésaus, die is beroemd. Voor
die saus komen de mensen van ver.’

Hoe dood je de tijd?

‘Ik zing, ik kijk naar de tv, ik luister naar Indiase
of Nederlandse muziek. Ik ben blij met mijn
buurt. Ik ben gelijk begonnen met de buurt. Die
huizen staan er ook zevenentwintig jaar.’ Een
vader met een kind bestelt twee patat zonder en
twee blikjes bier. Misschien kwam die vader hier
twintig jaar geleden voor een zak snoep. t
IJOPENER DECEMBER 2016
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Noord/Zuidlijn ruggengraat
van nieuw ov-netwerk

A

lexandra van Huffelen, algemeen
directeur GVB, noemt het nieuwe vervoerplan historisch. ‘Niet eerder in de
116-jarige geschiedenis van GVB veranderden
zoveel lijnen van nummer of route. De komst
van de langverwachte Noord/Zuidlijn in de
zomer van 2018 biedt de mogelijkheid om het
gehele Amsterdamse ov-netwerk op een uitgekiende manier te renoveren.’
Voornaamste uitgangspunten zijn het opvangen van de toenemende drukte en sneller reizen. GVB moet met minder subsidie meer doen,
dus is er geen ruimte voor dubbele lijnen. Daar
waar met de metro gereisd kan worden, zullen
gelderland gispen parallelle
leolux montisverbindingen
pastoe spectrumverdwijstokke/varièr artifort orange slice
bovengrondse
nen. Materieel dat vrijkomt, wordt ingezet om
de rijfrequentie op de drukste punten op te voeTEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: KEES HOOGEVEEN
ren. Vooral rond metrostations moet de capaciteit fors omhoog. Stations Amstel, Noord, Zuid
en Sloterdijk worden belangrijke knooppunten
om
de drukte 23
op amsterdam
en rond CS 020
te spreiden.
12 naar Sloterdijk in de nieuwe lijn 1A. Rijroute:
beukenplein
6656310‘Dewww.janvanbeek.nl
oude kronkelige spinnenwebstructuur van het
Sloterdijk - Binnenring - Diemen (westelijke tak
net wordt veranderd in een helder visgraatmotram 12 via binnenring gekoppeld aan oostelijke
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip
del, met de Noord/Zuidlijn als backbone’, aldus
tak tram 9).
Van Huffelen.

OV in Oost niet meer of minder maar
anders

Op 22 juli 2018 gaat de Noord/
Zuidlijn rijden. Vanaf dat moment
wordt het openbaar vervoer in
en om Amsterdam anders ingericht. In het concept Vervoerplan
2018 van het GVB verandert de
helft van alle lijnen van nummer
en route. De metro fungeert als
ruggengraat van een heel nieuw
ov-stelsel.

1B - Lijn 10 met lijn 7

Het traject van lijn 10 vanaf Azartplein wordt
samengevoegd met een deel van de route van
lijn 7 en rijdt door naar Geuzenveld als lijn 1B.
In Oost wordt er volgens GVB straks niet meer
23 amsterdam
www.janvanbeek.nl
De huidige route naar Westergas wordt overgeofbeukenplein
minder gereden,
wel anders.020
Het 6656310
vertrouwde
nomen door tram 5 vanaf het Leidseplein, straks
straatbeeld met lijnen 3, 7, 9, 10 en 14 verdwijnt.
gelderland
leolux
montis pastoe
stokke/varièr
e. jorgensen
lijn
5A, metcorona
route Westergas - Amstelveen BinAlle
haltesgispen
blijven
bediend
en opspectrum
elk spoor
blijft
nenhof (westelijke tak tram 10 gekoppeld aan
een tram rijden. Maar geen enkel traject blijft
zuidelijk deel tram 5). Doorreizigers naar Weszoals het was.
tergas moeten overstappen. Rijroute 1B: Sloter1A - Lijn 9 met lijn 12
meer - Binnenring - Azartplein (westelijke tak
tram 7 gekoppeld aan oostelijke tak tram 10).
Lijn 9 vanaf Diemen wordt gekoppeld aan lijn

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
ADVERTENTIE

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

gispen 412

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

1C - Lijn 7 met
lijn 1

Het deel van lijn 7
in de Indische Buurt
wordt gekoppeld aan
lijn 1 en eindigt in
Osdorp. Dit wordt
lijn 1C. De eindhalte
in Oost wordt Mui-

derpoortstation. Dappermarkt blijft bereikbaar.
Rijroute: Osdorp de Aker - Binnenring - Muiderpoort (westelijke tak tram 1 gekoppeld aan oostelijke tak tram 7).

2A - Lijn 9 met lijn 14

Een deel van het traject van lijn 9 in het centrum
wordt gecombineerd met de route van lijn 14 in
Oost in lijn 2A, met als nieuw eindpunt het CS.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om rechtstreeks vanaf de Zeeburgerdijk/Borneostraat
naar CS te reizen. 2A ontsluit Plantagebuurt,
Waterlooplein, Rembrandtplein, Dam en CS.
Dappermarkt, Rembrandtplein, Hermitage en
Artis blijven bereikbaar. Reizigers naar West
krijgen een overstap op CS. Traject Rozengracht
vervalt en wordt bediend door lijnen 4A met rijroute CS - Geuzenveld (huidige tram 13) en 4B,
CS - Osdorp Dijkgraafplein (huidige tram 17).
Er rijden geen trams meer over de afslag langs
het Koninklijk Paleis op de Dam. Het spoor blijft
behouden voor calamiteiten en omleidingen.
Rijroute 2A: CS - Artis - Flevopark (oostelijke tak
tram 14).

5B – Lijn 3

Lijn 3 wordt lijn 5B en rijdt door naar Flevopark
in plaats van Muiderpoortstation, vanwege de
hogere frequentie van 1C. 5B stopt ook bij de
Dappermarkt. Rijroute: Zoutkeetsgracht - Flevopark (huidige tram 3, doorgetrokken naar Flevopark).
De lijnen vanuit Diemen, Oostelijke Eilanden
en Indische Buurt, 1A, 1B en 1C, zijn Oost-Westlijnen en maken gebruik van de binnenring
Leidseplein via Weteringschans naar Weesperplein. Dit is het drukste traject in de binnenstad
en de frequentie wordt verdubbeld. Op Weesperplein kan overgestapt worden op het bestaande
metronetwerk en bij Vijzelgracht op de nieuwe
Noord/Zuidlijn.

Buverbindingen

Ook de busverbindingen ondergaan wijzigingen, maar vooral richting Noord, omdat er niet
meer door de IJtunnel gereden wordt. In Oost
behoudt bus 22 vrijwel dezelfde route, mogelijk

Een wolk namen
vervallen de haltes Funen en Veelaan. De stop
bij Dappermarkt blijft, ook voor bus 37. Bus 37
gaat frequenter rijden en bus 65 wordt een harmonicabus. De routes blijven gelijk.

Cruquiusgebied en bus 22

Door woningbouw in het Cruquiusgebied is
GVB verplicht ov aan te bieden met maximale
loopafstanden van 400 meter. Er zijn twee
opties: het eindpunt van buslijn 22 verleggen
naar het voormalig eindpunt bij Cruquiusweg
of een fiets- en voetgangersbrug van Cruquiusgebied naar tram- en buscorridor Flevopark
aanleggen. Met een brug is het gebied goed ontsloten met hoogfrequent openbaar vervoer en
dupeert GVB geen reizigers. Bij optie één komen
de haltes Funen en Veelaan te vervallen, omdat
via Zeeburgerdijk wordt gereden voor bestemming Dappermarkt. GVB gaat in gesprek met de
gemeente en Stadsregio Amsterdam (SRA) om
de brug te realiseren.

IJburg, Zeeburgereiland, tram 26 - lijn 5c

IJburg en Zeeburgereiland blijven fors groeien.
De kortetermijnoplossing is het verhogen van
de frequentie. De restcapaciteit is beperkt, dus
op termijn worden trams gekoppeld. GVB wil
een ontbrekende schakel in het tramnet invullen: tussen Zeeburgereiland en Flevopark. Door
lijn 1C vanuit Osdorp (via Leidseplein, station
Vijzelgracht, station Weesperplein en Muiderpoortstation) door te trekken naar Zeeburgereiland wordt IJburg beter verbonden met het
zuidelijk deel van de stad. Ook de toename van
de drukte op tram 26 wordt zo afgevlakt. Tram 26
blijft de route CS - IJburg rijden als lijn 5C.

Vervolgprocedure

Het concept Vervoerplan is op 12 oktober door
GVB ingediend bij SRA. Het Dagelijks Bestuur
van SRA besluit 15 december of het vervoerplan,
al dan niet gewijzigd, uitgevoerd mag worden.
SRA heeft het plan aangeboden aan de Reizigers Advies Raad (RAR). In oktober organiseerde
SRA een publieksraadpleging over het totale OVLijnennet.

Stadsdeel Oost opgelucht

Stadsdeel Nieuw-West heeft bezwaar aangetekend bij de Centrale Stad tegen het vervallen
van het westelijk deel van tram 14 en het inkorten van bus 21.
‘Stadsdeel Oost is vooral opgelucht dat het
oostelijke deel van lijn 14 in stand blijft en dat
de implicaties voor Oost beperkt blijven tot veranderingen in de vorm van het ov,’ aldus woordvoerder Marije van Wees. ‘Wel heeft het stadsdeel op 2 november een brief naar wethouder
Litjens gestuurd met het dringende verzoek om,
als de gewenste fiets- en voetgangersbrug naar
tram- en buscorridor Flevopark niet tijdig gerealiseerd kan worden, voorlopig te kiezen voor het
doortrekken van bus 22 én geen ontheffing van
de verplichting tot ontsluiting van het Cruquiusgebied te verlenen.’ t

TEKST: NATANJA DEN BOEFT

W

FOTO: KEES HOOGEVEEN

ie de laatste tijd over de Levantkade
heeft gelopen, zal het niet zijn ontgaan: in de etalage van uitvaartbedrijf De Ode hangt een wolk.
Een wolk van kleine lapjes, flanel voor kinderen, stuggere katoen voor volwassenen. Een
wolk namen, als inkijkjes in de levensverhalen
die erbij horen.
De rondgeborduurde Bob, de stevige letters
van Peer, het zachte lapje van kindje, de langgerekte Elisabeth. Iedereen zijn eigen stukje
wolk, alleen en toch samen.
Een wolk van levens, geleefd en beëindigd. Ze

hangen in het licht, worden gevierd.
Een wolk van twintig jaar uitvaarten door De
Ode, met allemaal mensen die door het uitspreken van hun wensen bijdroegen aan de
vernieuwing van de uitvaartwereld.
Een geduldig geborduurde wolk van bijna
1400 namen in zes maanden tijd.
Een wolk waarvoor mensen stilstaan. Kinderen vinden het leuk om de namen te lezen, en
zo klinken ze luid en voorzien van commentaar over de kade.
De Ode, Levantkade 51
IJOPENER DECEMBER 2016
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En hoe gaat het nu met
IJopener?
TEKST: ELLY VAN DER MARK

I

n het juninummer van IJopener riepen we
de hulp in van u, onze lezers. We voorzagen
dat we zonder financiële steun dit laatste
nummer van het jaar niet uit zouden kunnen
brengen. En zoals we dat van u gewend zijn,
betuigde u uw steun. We ontvingen bemoedigende e-mails, u stortte donaties op onze bankrekening. Hartelijk dank daarvoor. U ziet: het
heeft geholpen. We zijn er nog!
Ook volgend jaar kunt u IJopener blijven lezen.
En dat is niet helemaal vanzelfsprekend.
Tot onze grote verbazing kregen we afgelopen
zomer namelijk te horen dat het stadsdeel voornemens was onze subsidie stop te zetten. Afgezien van bezuinigingen was het argument: in het
verspreidingsgebied van IJopener kan worden
volstaan met op internet aangeboden informatie over de buurt. Het stadsdeel was van mening
dat onze buurtkrant voornamelijk gericht is op
65-plussers. In de Indische Buurt, het Oostelijk
Havengebied, IJburg en het Zeeburgereiland
zouden daar niet zo veel van zijn dat een papieren krant gerechtvaardigd is.
Tot onze nog grotere verbazing was voor Dwars
door de Buurt, de buurtkrant voor het westelijk
deel van Oost, wel subsidie gereserveerd. Zelfs
ruim tweemaal zo veel als de IJopener pleegt te
ontvangen. Het argument? In de wijken waar
Dwars bezorgd wordt, wonen meer 65-plussers.
De – uit vrijwilligers bestaande – redactie van
IJopener is van mening dat elke wijk recht heeft
op een buurtkrant die op onafhankelijke wijze
verslag doet van wat er zich in de wijk afspeelt.
Nieuws dat gewoon eens in de zoveel tijd op de
mat valt, waarvoor u niet zelf het internet hoeft
af te speuren. En dat is nieuws voor alle buurtbewoners, onafhankelijk van leeftijd of welk criterium dan ook.
Een bezwaarschrift met die strekking leverden
we op het stadsdeel af. De afdeling Communicatie stond open voor onze argumenten, deed
aanvullend onderzoek en bracht verslag uit aan
de wethouder, die het voornemen herzag. Nu is
het nog even wachten op de officiële bevestiging
van dit goede nieuws. Maar wij gaan ervan uit
dat we ook volgend jaar weer vijf IJopeners kunnen maken. Voor bewoners, door bewoners. t
ADVERTENTIE
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Het Blauwe Huis:
een plek waar God
wordt ervaren
Na vier jaar te hebben gediend als
een plek waar kunstenaars, schrijvers en architecten konden experimenteren met het vormgeven van
IJburg, moest Het Blauwe Huis de
deuren sluiten omdat dit tijdelijke
project ten einde kwam. Een aantal jaren stond de kobaltblauwe
villa er verlaten bij. Inmiddels is
IJlife er gevestigd met als doel op
een kleinschalige manier een community te vormen en mensen op
een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met God.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

‘V

oordat mijn man Anjo en ik in Het
Blauwe Huis kwamen wonen, hadden wij er al een relatie mee’, vertelt
Aline Terpstra. Ze wijst naar een van de vele huizen waarop de woning uitkijkt. ‘Daar woonden
wij eerst. Op verzoek van de kunstenaars hebben wij daar in 2009 ons dakterras ter beschikking gesteld voor de plaatsing van een tijdelijke
periscoop. Dat kunstproject was hier in Het
Blauwe Huis ontworpen om IJburgers, die hun
zicht op het IJmeer en het Diemerpark zagen

v.l.n.r. Piet Brinksma, Talitha van Neerbos, Els Zuidweg,
Aline Terpstra, medewerkers van Het Blauwe Huis.
verdwijnen achter nieuwbouw, toch weer enig
uitzicht te bieden. In ons vorige huis hebben
wij, samen met anderen, een Timon-woongroep
opgezet. Timon is een christelijke stichting voor
jeugdhulpverlening. Ons gezin vervulde de

rol van goede buren
voor de jongeren in
de woongroep. Denk
aan een luisterend oor
en samen activiteiten
ontplooien. Na enkele
jaren wilden we meer
voor buren gaan doen.
Ons oog viel op Het
Blauwe Huis. Niet
voor het uitzicht. De
makelaar
noemde
deze woning zelfs een vissenkom.’ Allesbehalve
verwonderlijk. Het Blauwe Huis is gebouwd op
het binnenterrein van een mix van appartementen en eengezinswoningen.

Georganiseerde activiteiten

Anderhalf jaar duurde het voordat Anjo en Aline
de sleutel van de door hen beoogde villa in ontvangst konden nemen. ‘Op de begane grond
vinden georganiseerde activiteiten plaats, zelf
wonen wij boven. De tekeningen die hier staan
zijn gemaakt door kinderen.’ Het zijn tekeningen van mensengezichten, van wolkenluchten,
van licht en donker, van een levensgrote vis
met daarboven een vogel, van een weiland met
een enorme boom. ‘Allemaal gebaseerd op het
scheppingsverhaal’, licht Aline toe. ‘Elke dinsdagmiddag komen hier kinderen uit groep 4-8.
Ze maken tekeningen, muziek en fun. Ook is er
tijd voor verhalen, hun verhalen en Bijbelse verhalen. Op iedere tweede zondag van de maand
is iedereen welkom bij het buurtbuffet. Het
enige wat je hoeft mee te nemen, is een eigen
gerecht voor het buffet. Het is leuk de verschillende
culturen
die IJburg rijk is in het
eten vertegenwoordigd te zien. Voor koffie, thee en frisdranken zorgt IJlife. Vooraf
aan de maaltijd wordt
er een kort dankgebed
uitgesproken,
maar niemand is verplicht daaraan deel te
nemen.
Eens per maand
komt op woensdagof donderdagmorgen
een groepje moslimen christenvrouwen
bijeen om te praten over onderwerpen vanuit
de Koran en de Bijbel. Van de deelneemsters
verwachten we interesse in de ander en respect
voor elkaars geloofsovertuiging. In deze groep
is er altijd wel iemand die iets zelfgebakken lek-

kers meeneemt. Dat geeft een extra dimensie,
want ook eten verbindt. Elke maandagochtend
is er een groeigroep voor mensen die nog helemaal niets van het christelijk geloof afweten.
Bedoeling was dat het een gemengde groep zou
zijn, maar het is een vrouwengroep geworden.
Insteek is zowel elkaar als God te ontmoeten.’
Dit laatste is zeker geen voorwaarde, laat Aline
weten. Al ziet ze het Blauwe Huis wel als een
plek waar God wordt ervaren.

‘Het is leuk de verschillende
culturen die IJburg rijk is, in het
eten vertegenwoordigd te zien’
Samenspel

‘Als gevolg van de kleinschaligheid blijven mensen die hierheen komen doorgaans niet anoniem. De meeste mensen komen via via en
staan open voor contact. Voor mensen met wortelingsproblemen kan dat confronterend zijn’,
aldus Aline. ‘Stel dat iemand hier echt een warm
bad vindt. Daar kan hij tot een volgende samenkomst op teren, maar het kan ook heel pijnlijk
zijn om vanuit de warmte terug te keren in de
eenzaamheid.’ Hoe Aline eenzaamheid definieert? Na enig nadenken: ‘Een diep gevoelde
behoefte aan contact en niet de mogelijkheid of
het vermogen hebben om de relatie aan te gaan.
Als iemand de mogelijkheid niet heeft, is dat een
externe kwestie. Heeft iemand het vermogen
niet, dan is het een interne kwestie. Mogelijkheden om uit je eenzaamheid te stappen zijn er in
Amsterdam volop, alleen kunnen sociale centra
nooit een warm thuisfront vervangen. Maar als
je met God leeft ben je altijd samen, dat ervaar
ik zo. Ik geloof werkelijk dat hij betrokken is op
ons leven. Dat wil niet zeggen dat alles wat in het
leven gebeurt van hem komt. In mijn beleving is
het leven een samenspel van allerlei invloeden
waarin elk mens zijn eigen rol speelt. Ook als
buur.’ t

www.ijlife.nl
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Zicht op de Westelijke Merwedekanaaldijk
FOTO: KEES HOOGEVEEN
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Carlos zoekt een Aardige
Amsterdammer!

Het is fantastisch in

In de IJopener van oktober vertelde Bernadette Zevenhuizen
over het Ramses Shaffy Huis. Nu
komen Peter Rijs en Natalia Dik
aan het woord. Zij horen tot de
eerste bewoners die er hun intrek
namen. Peter was galeriehouder,
zijn partner Natalia is kunstschilder. Beiden zijn enthousiast over
hun woning in deze bijzondere
omgeving.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

P

ADVERTENTIE

St OKB Czaar 51
zoekt bestuursleden
Czaar Peterstraat 51 is een soort huiskamer
in de buurt, een bijzondere ontmoetingsplek
voor en door buurtgenoten

zie website: czaar51.nl
Interesse?
Bel of mail dan, ook voor informatie:
Jenny Looman 06-13167868
of jennylooman@hotmail.com
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eter en Natalia wonen op de tweede etage
van het Ramses Shaffy Huis. Ze zijn erg
gecharmeerd van het uitzicht op de dynamiek van de Piet Heinkade, waar niet alleen een
heleboel verkeer rijdt maar ook nog eens heel
veel treinen langskomen. Natalia vindt dat fantastisch. Zij woonden nog maar net in het appartement toen Ed Cools, een van de initiatiefnemers van het Ramses Shaffy Huis, Peter vroeg of
hij zin had lid te worden van de Ramses Raad,
die onder meer de programmering bepaalt en
zorgt dat alles goed geregeld wordt. Omdat Peter
lange tijd een galerie had en daardoor verknocht
is aan het omgaan met kunstenaars, hoefde hij
niet lang na te denken. Peter vindt het heel bijzonder dat er veel verschillende kunstenaars
bij elkaar wonen. Er zijn vierentwintig ruime
appartementen voor oudere kunstenaars en
twaalf voor de jonge, veelbelovende talenten
die zijn gescout via Bureau Broedplaatsen. Hij
somt ze enthousiast op: ‘Er wonen hier een fotograaf, een danseres, een zangeres, designers,
een kinderboekenschrijfster, een muzikant die

in de originele band van Ramses heeft gespeeld
en zo’n vijf kunstschilders. Dat is zo maar uit
de losse pols opgenoemd. Ze zijn allemaal
rechtstreeks van de academie hier neergestreken.’ Peter vindt het samengaan van jongere en
oudere kunstenaars een goede mix. Hij is ervan
overtuigd dat je elkaar alleen maar versterkt als
je zo bij elkaar woont. En welke discipline van
de kunst je ook neemt, het verhaal is altijd hetzelfde. Het is volgens hem noodzakelijk te streven naar samenhang. Daar is het Ramses Shaffy
Huis een uitgekiende plaats voor. Door de verschillende leeftijden en verschillende vormen
van kunst kan er, als je er de tijd voor neemt, een
mooie gemeenschap ontstaan.

Grootse plannen

Er is volgens Peter nog niet zo heel veel gebeurd,
omdat de sociëteit op de begane grond nog
steeds niet klaar is en er over het inrichten en
gebruik van de twee atriums nog niet echt iets
is besloten. Hoe de sociëteit eruit gaat zien is al
bekend, maar zolang de werklui nog niet klaar
zijn, kan er niets gedaan worden. De vloer is al
besteld maar verder moet het nog allemaal worden uitgepuzzeld en bekeken. Peter: ‘Wij weten
wel wat we willen, maar het moet nog allemaal
gebeuren. Voor de vloer, het podium, de belichting en de geluidsapparatuur hebben we subsidie gekregen van het RCOAK, het Roomsch
Catholijk Oude Armen Kantoor. Voor meubels
mogen we rondsnuffelen in de opslagruimte
van de gemeente. Verder gaan we zelf een
heleboel maken, zoals expositieschermen. We
weten hoe ze eruit moeten zien. We gaan ze zelf
maken, want ze zijn in Nederland niet te koop.
Bovendien is bij nader inzien het zelf maken ook
goedkoper.’
Volgens Peter zitten de leden van de Ramses
Raad te popelen om te beginnen. Zodra alles
klaar is, zullen de bewoners een heerlijke ontmoetingsruimte hebben. Hij is ervan overtuigd

het Ramses Shaffy Huis
dat de sociëteit het middelpunt van het Ramses
Shaffy Huis zal worden.
Een ander plan is het aanbrengen van schilderijrails in alle gangen, waar alle kunstenaars
gebruik van kunnen maken voor wisselende
exposities. De twee atriums vormen nog wel
hoofdbrekens omdat ze niet alleen bestemd
zijn voor de bewoners van het Ramses Shaffy
Huis maar ook voor de huurders van de sociale woningbouw die er boven is. Peter: ‘Dat zijn
gewone huurders en op dit moment worden de
atriums door de kinderen gebruikt als speelplaats. Maar wij denken aan workshops, lezingen en muziek. Wil je zoiets doen, dan moet je
natuurlijk wel alle bewoners mee dezelfde richting op zien te krijgen.’

Al de tijd dat Peter aan het woord
was, heeft Natalia enthousiast zitten
knikken. Zij is het volkomen eens met
Peter. Natalia schildert en is erg geïnteresseerd in het schilderen van met
name portretten, maar ook stillevens,
realistische afbeeldingen en landschappen. Ze werkt in haar schilderijen
laag op laag, waardoor ze licht in
haar werk creëert. Het is altijd losjes
geschilderd, wat haar werk bijzonder
maakt. Naast schilderen is het lezen
van filosofie haar voedsel, zoals ze dat
zo mooi zegt.

N

atalia vindt dat een kunstenaar zich
niet met commercie zou moeten hoeven bezighouden. ‘Maar ja, je moet toch
eten en de huur betalen. Daarom vind ik het
concept van het Ramses Shaffy Huis zo mooi,
met name voor de jonge kunstenaars. Ze komen
net van de academie en moeten nog helemaal
hun eigen weg vinden. Wat is er dan mooier dan

een appartement huren tegen een betaalbare
prijs en daar vijf jaar mogen blijven wonen? In
die tijd kan je ongestoord uitzoeken wat jouw
mogelijkheden zijn. Ik denk ook dat het samengaan van die jonge kunstenaars met de oudere
een goede mix is, die positief is voor beiden.’
Zelf ging ze al op haar veertiende haar eigen
weg zoeken. Ze is, zoals zij dat zelf zegt, nog
steeds in beweging. Na haar studie op de kunstschool in Novoaltaïsk in Rusland vervolgde zij
haar opleiding aan de I.E Repin Academie te
St. Petersburg. Bij haar afstuderen kreeg ze een
beurs voor een studiereis naar Europa, waar ze
gretig gebruik van maakte. Ze doet vaak mee aan
plein air festivals. Deze festivals, waar je buiten
staat te schilderen, worden op veel plaatsen over
de hele wereld gehouden. Steeds ervaart ze die
als een warm bad. De mensen die je ontmoet, de
kunstenaars die allemaal het beste van hun kunnen willen laten zien en elkaar stimuleren. Het
lijkt volgens haar op het concept van het Ramses
Shaffy Huis. ‘Ik heb het geluk dat ik overal kan
schilderen en geen last heb van mensen die om
me heen staan, die me letterlijk op de vingers
kijken. Die geven me energie, ik ervaar ze als een
soort medium.’

‘Je niet moet vasthouden aan
één successtory en daarin
blijven hangen’
Soort medium

Een bekend festival in Nederland is ‘Schilderen
aan zee’ in Katwijk, waarvoor twintig kunstenaars worden uitgenodigd. Katwijk heeft volgens Natalia veel mogelijkheden wat schilderen
betreft. Je hebt de mooie huizen, de duinen en
natuurlijk de zee. Allemaal inspiratiebronnen waar ieder op een heel eigen manier mee
omgaat. Ze is trots dat het Katwijks Museum
drie van haar werken heeft aangekocht. Heel

Boven: Oud maïsveld,
onder: Avondschemering

onverwachts en voor haar een hele eer. Wat ze
ook als een grote eer heeft ervaren, is de uitnodiging vanuit de Verenigde Staten om mee te doen
aan het grootste plein air festival van de wereld.
Het duurde drie jaar voordat de uitnodiging op
de mat viel en ze geselecteerd werd als enige
niet uit de VS afkomstige deelnemer. ‘Een week
lang zijn we naar verschillende locaties gereisd,
waar je op dat moment moet beslissen wat je er
als kunstenaar van laat zien. Het is een strakke
organisatie, tot in de puntjes verzorgd. Ik was
heel verbaasd toen ik de ‘Best new artist’-prijs
won. Ik heb daar veel mensen ontmoet, met wie
het contact is gebleven. Het is een soort familie
geworden. Mijn idee is dat je ook als kunstenaar
steeds moet blijven leren. Je niet moet vasthouden aan één successtory en daarin blijven
hangen. Alles gaat steeds met één stapje tegelijk
vooruit. Maar al die stapjes zijn in totaal heel
veel stappen. Het gaat erom de kunst naar een
zo hoog mogelijk plan te tillen.’

Festival in Lamu

Naast alle festivals heeft Natalia grote exposities
gehouden, ze is met haar werk in veel landen te
zien geweest. Nog maar net terug van een plein
air festival in Rusland wordt er alweer met plezier en spanning uitgekeken naar een festival
in januari. De vliegtickets zijn al geboekt voor
Lamu, een eilandje in de Indische Oceaan voor
de kust van Kenia. Natalia en Peter zijn daar
drie keer geweest en nu, voor de vierde keer, is
het nog even spannend. Het zal volgens Natalia
weer mooie momenten en schilderijen opleveren. t

www.nataliadik.nl
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INGEZONDEN
INGEZONDEN

Winterfest op het Javaplantsoen
vrijdag 16 december van 14 tot 22 uur

TEKST: KITTY SAAL
WIJKVERPLEEGKUNDIGE
AMSTELRING

Samen eten

O

nderweg naar een cliënt stond ik plots met drie dames in de lift.
De lift vulde zich met heerlijke etensluchtjes. De oorzaak van
deze etensluchtjes was dat zij alle drie tassen vol plasticbakjes
en grote schalen ingepakt in aluminiumfolie bij zich hadden, kennelijk
gevuld met eten.
Het bleek dat de dames onderweg waren naar hun moeder. Door de
hoeveelheid eten dacht ik direct dat het zou gaan om een verjaardag of
ander feest. De rest van de familie komt zo ook en iedereen moet kunnen
eten. Maar uit het gesprek kon ik opmaken dat het ging om een wekelijks bezoekje. Iedere donderdagavond eten ze bij hun moeder. Moeder
is oud, woont alleen en moet goed verzorgd worden. Zij hoeft op donderdagavond niets te doen, de dochters regelen het eten. Deze maaltijd komt vol geur – en vermoedelijk ook vol smaak – gewoon bij haar
binnenwandelen. En deze dames zorgen ook voor gezelligheid. Samen
delen, kletsen, lachen en weer opruimen. Na vertrek kan een ieder terugkijken op een fijne avond en staat er weer een afspraak voor de komende
week. Ook dan staan ze weer in de lift met tassen en schalen vol eten, op
weg naar hun moeder. Even was ik jaloers op deze moeder. Wat een leuke
kinderen en wat een fijne familieband!
De dames stapten uit de lift, en daar stond ik weer alleen, op pad naar
de volgende cliënt. Toevallig ook een dame op leeftijd die alleen woont.
Haar maaltijden verlopen iets anders. Het eten smaakt haar niet meer,
zij eet vooral krentenbollen en bruine broodjes. Zo zijn er nog meer
bewoners van IJburg die eigenlijk steeds hetzelfde eten, en meestal
alleen. Omdat de familie te ver weg woont of omdat er weinig contact is
met buren of vrienden.
Veel mensen vinden het alleen eten moeilijk. Bijvoorbeeld omdat
ze nooit hebben leren koken of het koken voor zichzelf niet de moeite
waard vinden, mensen die met name de warme maaltijd als overbodig
beschouwen. Vooral bij oudere mensen neemt het reuk- en smaakvermogen af. Het eten smaakt niet meer. Ze ervaren geen trek. Ze eten
omdat het moet. Terwijl eten juist zo belangrijk is voor de vitale functies
en de kwaliteit van leven. Veel ziekte ontstaan door verkeerde voeding.
Mensen die alleen eten, hebben een groter risico op een eetstoornis of
voedingstekorten. Door het samen eten voelen kinderen en hun ouders,
maar ook vrienden en buren, een band. Er wordt om hen gegeven. Gezamenlijke maaltijden kunnen de emotionele zekerheid geven van een
warme, liefdevolle ‘gezinssfeer’. Oudere mensen eten beter als zij met
anderen aan tafel zitten. Net als eten is verbondenheid een basisbehoefte. Dit komt bij een gezamenlijke maaltijd mooi bij elkaar.
Als wijkverpleegkundige wens ik iedereen die alleen woont en moeite
heeft met de maaltijden een van deze drie dames als dochter, buurvrouw
of vriendin, zodat er regelmatig gezamenlijk gegeten, gekletst en gelachen kan worden.

ADVERTENTIE

www.kindertherapieamsterdam.nl
Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam
06 - 499 169 19
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Een groep enthousiaste buurtbewoners organiseert een waar Winterfest. Op
16 december wordt het Javaplantsoen omgetoverd in warme kerstsferen en is
er een dagvullend programma samengesteld voor jong en oud.
Om 14 uur wordt het feest geopend door een speciale buurtgast en zorgt rapper Achmed voor muziek. Aansluitend biedt PleinGames sport- en spelactiviteiten. Om 16:30 uur kunnen de kinderen aanschuiven in de grote, verwarmde
partytent voor een echte kerstfilm.
Doorlopend tot aan 18 uur kunt u uw kersthart ophalen door te struinen langs
de kraampjes van de Kerstmarkt. Voor alle hongerige en koude bezoekers kan
er om 17 uur aangeschoven worden in de partytent waar buurtkokkin Ninice
een heerlijke 3-gangen maaltijd heeft gekookt (€1, op = op!).
Van 19 uur tot 22 uur neemt de partytent theaterachtige taferelen aan en kunt
u genieten van het live programma van ArtoJam.
De toegang is gratis en voor €1 of € 3 koopt u een strippenkaart waarmee u
de verschillende activiteiten af kunt gaan.
www.facebook.com/winterfestjavaplantsoen

Kerstconcert Zeeburg Zingt

op donderdagmiddag 22 december om 14 uur
Na een succesvol zomerseizoen geeft het 25 leden tellende seniorenkoor Zeeburg Zingt weer het jaarlijkse kerstconcert. Naast veel bekende kerstliederen
om eventueel mee te zingen, zal ook een aantal klassieke en romantische liederen worden gezongen.
Plaats: Verenigingsgebouw Kindervreugd, Kramatweg 31a
(50 m lopen van de halte Insulindeweg van de trams 7 en 14 en bus 3)
Aanvang: 14 uur
Toegangsprijs: € 6, voor stadspashouders € 5, inclusief thee/koffie.
Vanaf woensdag 11 januari 2017 zijn nieuwe zangers en zangeressen weer van
harte welkom om mee te komen zingen op de woensdagochtend van 10 tot
12 uur, eveneens in Kindervreugd.
Inlichtingen: tel. 419 15 95
of www.zeeburgzingt.nl

ADVERTENTIE

E
J
P
L
E
H
MEE?
In Amsterdam zijn 65.000 mensen extreem eenzaam.
1 op de 5 Amsterdammers leeft onder de armoedegrens.
Verbreed je horizon en schenk aandacht aan een
mede-Amsterdammer in (sociale) armoede.
Check www.deregenboog.org
of bel 020-5317 600 voor meer informatie.

Ondro Bong, gevestigd in het
houten gebouw op Zeeburgerdijk
53, is een inloophuis voor vooral
Surinaamse ex-verslaafden.
Een gesprek met hulpverleners
Rolanda en Henk en bezoeker
annex vrijwilliger Glenn.
TEKST: RENÉ ARNOLDI

Ondro Bong is veel
meer dan een praathuis

FOTO’S: LIDA GEERS

zig zijn. De mensen in de dagbesteding kunnen
doorstromen naar een sociale firma zoals Pantar
et is erg druk in Ondro Bong. Een
of een andere bedrijf dat een contract heeft met
bezoeker vertelt dat hij veel foto’s
De Regenboog.
heeft gemaakt over het slavernijverTrajectbegeleiding zit in het takenpakket van
leden. Een man met een zilveren ketting met
Rolanda. Lidia, de gezellige receptioniste, is ook
een authentieke rijksdaalder met de beeltenis
werkbegeleider. Ze ziet erop toe dat het werk
van koningin Juliana reikt thee aan. Er wordt
goed wordt uitgevoerd. Een van de belangrijkgedamd, geschaakt en gekaart, op een groot
ste trajecten binnen Ondro Bong is de keuken.
scherm kijken mensen naar snooker. Anderen
Rolanda: ‘Mensen die koken leuk vinden en hier
zijn bezig in de keuken. Niemand heeft ruzie,
ook aanleg voor hebben, kunnen in de keuken
iedereen praat gewoon hard.
aan de slag. Ze kunnen zich ontwikkelen. VerOndro Bong betekent ‘onder de boom’. Het is
volgens worden ze vaak door reguliere bedrijven
een locatie van welzijnsorganisatie De Regenin dienst genomen.’
boog Groep. Het inloophuis bestaat al twaalf
Het traject is altijd maatwerk, er wordt gekeken
jaar. Ondro Bong is een bekend Surinaams
naar wat iemand kan en wil. Voor mensen die
begrip. ‘In Suriname verzamelen mensen zich
nog niet aan werk toe zijn, kan het traject ook
graag onder de kankantrie, een grote boom. En
bestaan uit gewoon op bezoek komen. Mensen
dan kletsen ze wat’, vertelt Rolanda. Maar in dit
die weer dreigen af te glijden, worden opgevanspecifieke geval verwijst de naam naar een boom
gen door de bezoekers
in de Javastraat waaronder
‘De mensen hebben hier
en de professionals.
de zwerfgroep van de ZeeHenk: ‘Mochten wij er
dijk vroeger zat. ‘Ze zochwat te doen. Ledigheid is
niet uitkomen, dan verten een veilige plek, een
des duivels oorkussen’
wijzen we ze door. We
eigen honk. Dankzij toenzijn geen afkickkliniek.’
malig stadsdeel Zeeburg,
De bezoekers zijn gevoelige mensen. Om hun
Welzijn aan het IJ en de politie kregen ze deze
problemen met ze te bespreken, is er een maatlocatie toegewezen’, vertelt Henk, beheerder
schappelijk werker. Ook krijgen ze zaken als
van Ondro Bong. Net als de andere beheerders
budgettering aangeboden. Rolanda: ‘Vrijwillizorgt Henk voor het gebouw en de faciliteiten.
gers die onze bezoekers dingen bij willen brenHij heeft ook een extra taak: ‘Ervoor zorgen dat
gen, zijn altijd welkom.’
het niet te luidruchtig wordt en af en toe iemand
opvangen.’

H

Toekomstperspectief

Henk: ‘De mensen hebben hier wat te doen.
Ledigheid is des duivels oorkussen. Dan kunnen
ze in de criminaliteit terechtkomen.’ In samenwerking met Werk, Participatie & Inkomen wordt
ervoor gezorgd dat mensen in een traject komen
of dagbesteding gaan doen. Het gaat om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Zij moeten werknemersvaardigheden aanleren
zoals op tijd komen en gestructureerd aanwe-

in 1863.’
Dan komt Glenn eindelijk binnen. Behalve
bezoeker is hij hier vrijwilliger. Hij komt net van
de Vomar terug, waar hij boodschappen voor
Ondro Bong heeft gedaan.
Glenn is een soort primus inter pares, dat is
Latijn voor ‘eerste onder zijn gelijken’. Hij is de
woordvoerder van de bezoekers. ‘Ik kwam in
1977 in Nederland en heb 32 jaar in het Centrum,
omgeving Zeedijk, rondgezworven. Ik begon als
drugsrunner, werd daarna dealer en ben vervolgens gaan gebruiken. Het gaat nu goed met me’,
vertelt hij in een paar zinnen zijn levensverhaal.
Glenn deelt zijn uitgebreide verhaal graag met
anderen, vertelt graag hoe het was. Dat doet hij
iedere vrijdagmiddag tijdens zijn stadswandeling voor Amsterdam Underground. Tijdens zijn
verhaal laat hij ook de bijbehorende plekken
zien.
Intussen is het bijna sluitingstijd en moet iedereen dus weg. Ook bij het opruimen neemt Glenn
het voortouw. Het valt me op dat de keuken werkelijk brandschoon is. Rolanda: ‘De keuken goed
schoonmaken hoort ook bij het keukentraject.’
Als ik wegga, weet ik het zéker: Ondro Bong is
veel meer dan een praathuis. t

http://www.deregenboog.org/waar/ondro-bong
www.amsterdamunderground.org

Stadswandeling

Ondro Bong is er ook om de eenzaamheid te
verdrijven. De meeste bezoekers hebben wel
een dak boven hun hoofd, maar het thuis is
Ondro Bong.
Behalve voor praten, spelletjes, werkbegeleiding en aanvullende diensten kun je in Ondro
Bong terecht voor feesten. Henk: ‘Natuurlijk
Kerstmis. Maar we vieren ook op 25 november
de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, en
op 1 juli Keti Koti, de afschaffing van de slavernij
IJOPENER DECEMBER 2016
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Eigen oogst

In 2012 nam ik de boekenrubriek over van Gerard Goudriaan, die in
2007 met deze rubriek startte. Nu heeft hij zijn derde boek geschreven: een gids met themawandelingen door Amsterdam. Guus de Mol,
redactielid bij IJopener, is een van de schrijvers van het boek over
de geschiedenis van de botenloods op het KNSM-eiland. Redactielid
Lieneke Koornstra is eindredacteur van de biografie over Mathilde
Willink, een ver familielid van haar.
De stad en de wandelaar

Toen Gerard, opgeleid als medisch socioloog,
acht jaar geleden in stadscafé KHL feestelijk
afscheid nam van zijn werkende leven als zorgadviseur, kreeg hij als afscheidscadeau een
geldbedrag. Als liefhebber van grote steden en
fanatieke lange-afstandswandelaar wilde hij een
boek met een doorlopende stadswandeling uitgeven. In Parijs had hij ontdekt dat in die stad
maar liefst vier wandelroutes bestaan van meer
dan twintig kilometer.

Zo kwam hij op het idee om zoiets ook in
Amsterdam te realiseren. Toen een uitgeverij hiervoor geen belangstelling toonde, kon
hij dankzij zijn afscheidscadeau een deel van
een van de ontwikkelde wandelroutes in eigen
beheer uitgeven. Nadat zijn publicatie Voettocht
door de Jordaan een schot in de roos bleek, ging
hij ook gidsen. Zo kon hij de reacties op zijn
wandelingen verwerken in zijn volgende boek in
eigen beheer: Voettocht door Oud-Amsterdam.
Voor de lay-out en eindredactie van beide gid-

sen zorgde overigens onze IJopener-vormgeefster Elly van der Mark.
Een deel van een andere wandelroute kwam
terecht in het boek Ontdek het Oostelijk Havengebied van uitgeverij Stokerkade.
Later ontdekte hij de mooie ‘buiten-de-binnenstad-wandelgidsen’ van uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Een gids voor Amsterdam
leek hem een goed idee, maar iemand anders
was al bezig dit plan ten uitvoer te brengen. Een
gids met meerdere, zeer diverse, themawandelingen door Amsterdam bestond echter nog niet.
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig vond het
een prima plan, mits er ook wat langere wandelingen in zouden staan, aangezien dat hun specialisme is. Dus staat er in het boek naast een
korte ‘slenterwandeling’ van slechts zes kilometer, een lange wandeling van vijftien kilometer
door het maritiem verleden van Amsterdam.
Stevige wandelschoenen en een energieke tred
zijn bij die laatste geen overbodige luxe.

Van Gouden Eeuw naar trendy
Noord

Over sommige thema’s hoefde Gerard niet lang
na te denken. Natuurlijk, de hofjes in de Jordaan
zijn altijd een hit, en natuurlijk ook die wandeling om de architectuur in het Oostelijk Havengebied te bewonderen. En zo waren er nog een
paar all time favourites. Zoals het oorlogsverleden van Amsterdam en de grachtengordel van
de Gouden Eeuw. Maar er is ook een wandeling langs aandenkens aan markante overleden

Amsterdammers. Van het bankje van majoor
Bosshardt op de Oudezijds Voorburgwal tot de
gedenksteen van Aletta Jacobs, van het beeld
van Johnny Jordaan op de Elandsgracht tot het
beeldje op het Max Euweplein, vernoemd naar
de briljante wiskundige en schaakwereldkampioen. En wie heeft er ooit gehoord van Louise
Went, de eerste woningopzichteres? Ook voor
Gerard zelf was zij een tamelijk onbekende.
Vanuit de typografische belangstelling van een
van de uitgevers van Gegarandeerd Onregelmatig kwam het idee om een wandeling uit te zetten langs teksten in de stad. Of ik de tien citaten
ken die zich in en rond de Oudemanhuispoort
bevinden als een hommage aan inspirerende
leermeesters, onder wie twee vrouwen? Bij een
van hen, Norbert Elias, heeft Gerard Goudriaan
vroeger zelfs nog gastcolleges gevolgd.
Een van de langere wandelingen gaat door
bruisend Noord. De architectuur in de nieuwbouwwijk in Buiksloterham was een verrassing
voor hem. Maar ook dat hij zich zo op zijn gemak
zou voelen in dit hipsterparadijs met tenten als
Pllek en Noorderlicht, dat had hij niet verwacht.
Maar ach, alle acht wandelingen bieden wel iets
verrassends. Dus aan de wandel, zou ik zeggen.

Gerard Goudriaan: Amsterdam acht keer anders,
stadswandelingen
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, Arnhem,
2016
ISBN: 9789078641551
128 pagina’s / € 14,95
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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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Botenloods De Levant
Uitgave in eigen beheer, 2016
te verkrijgen bij Boekhandel Pampus
52 pagina’s / € 15,-

Projecten

Als in 1986 het gerucht
gaat dat er voor de
laatste maal cacao uit
Loods 1 aan de Levanthaven weggehaald gaat
worden en dat Parkeerbeheer de loods wil
gaan vullen met weggesleepte auto’s, wordt de
loods gekraakt. Het krakerslogboek, in krakersspelling, staat vol goede voornemens en ideeën,
oftewel Projecten, die meestal zo tegen vier of
vijf uur ’s ochtends bedacht werden. Niet iedereen, zo luidt een klacht in het logboek, kan dit
levensritme volhouden.
De krakers en bootbewoners op het KNSMeiland weten de gemeente te overtuigen om af
te zien van het dempen van het water tussen de
IJ-eilanden. Stedenbouwkundige Jo Coenen, die
aan de slag gaat om het karakter van het eiland
te behouden, wil de loods, die in gebruik is als
onderkomen, opslag en werkplaats voor onder
andere boten, slopen. De krakers krijgen echter
gedaan dat Coenen bij hen op bezoek komt. Ze
hopen dat hij onder de indruk zal zijn van alle
activiteiten die zij ontplooien. Het enige waar
de stedenbouwkundige echter oog voor heeft,
is de door hem bewonderde dakconstructie.
Doodzonde als de hele loods zou verdwijnen.
Tweederde van het gebouw wordt uiteindelijk gesloopt en de botenloods blijft als meest
levensvatbaar ‘project’ over.

Een gezonde onderneming zonder winstoogmerk

Als Guus de Mol, een van de schrijvers van het
boek, in 1986 op het KNSM-eiland komt wonen,
legt hij zijn sleepbootje met ‘stoere motor’ in
de Levanthaven. Op de nieuwjaarsborrel van
de Botenloods klaagt de spreker in zijn nieuwjaarstoespraak over de rotzooi in de loods: die
loopt de spuigaten uit. Ook de betalingen laten
te wensen over. En o ja, is er nog iemand die
penningmeester wil worden? Na dit wervende
praatje blijft het doodstil.
Uiteindelijk besluit Guus zich kandidaat te
stellen en treft hij tot zijn verbazing een kerngezonde ‘onderneming’ aan. Na wat zachte aandrang betaalt iedereen, al is het soms pas een

jaar later. Iedereen weet immers dat de botenloods geen winstoogmerk heeft en dat alles door
vrijwilligers wordt gedaan, van het schoonmaken tot de reparaties. Door de jaren heen wordt
er onder andere verwarming aangelegd en worden de verroeste golfplaten vervangen door
transparante plastic exemplaren, zodat er meer
daglicht binnenvalt. Vandaar dat de huren laag
zijn en er in twintig jaar geen huurverhoging is
geweest!
Gemiddeld liggen er tussen tien en vijftien
boten in de loods, soms liggen ze er langer dan
vijf jaar. De werkplaats kent zo’n dertig betalende gebruikers. Buurtbewoners die een keer
een plank moeten verzagen, zijn ook welkom.
Regelmatig komen er mensen langs met antiek
gereedschap. Een ouderwetse lintzaag, zoals de
Simple Simon, krijgt hier een tweede leven. De
portaalkraan, om boten uit de loods te hijsen,
is door de Botenloodsmannen zelf ontworpen.
‘Maar als je soms mocht denken dat het allemaal timmermannen of techneuten zijn die hier
klussen, dan heb je het mis’, zegt Guus. ‘Er zijn
er ook die in de administratie of in de gezondheidszorg werken.’
Is zo’n botenloods nog wel van deze tijd? ‘De
meeste mensen kopen tegenwoordig inderdaad
het liefst een bootje waar je niets aan hoeft te
doen’, beaamt Guus. ‘Toch is bij een bepaalde
groep zelf dingen maken en repareren weer in.
De Botenloods blijft nog wel 25 jaar bestaan.’
Wie alle smeuïge verhalen wil lezen en de bijbehorende foto’s wil zien, snelle naar Boekhandel
Van Pampus. Voor slechts € 15 is dit fraai vormgeven, in eigen beheer uitgegeven, jubileumboek te verkrijgen.

Bewonderd kunstwerk

‘Mathilde Willink heeft mij altijd gefascineerd’,
zegt biografe Lisette de Zoete. ‘Zij was een vrijgevochten vrouw, die zichzelf op spectaculaire
wijze vorm heeft gegeven.’ Tijdens haar korte
leven – ze werd maar 36 jaar – was zij een fenomeen. Nog altijd spreekt haar leven tot de verbeelding. De ondertitel van de biografie luidt
niet voor niets Muze, Mythe en Mysterie. Behalve
het verhaal over haar leven, dat interviews bevat
met mensen die haar goed hebben gekend, zijn
het ook de schitterende foto’s van onder anderen Max Koot, Paul Huf en Paul Levitton, die dit
boek zo de moeite waard maken.
Het leven van Tilly de Doelder begint zo op
het oog weinig spectaculair. Ze wordt geboren
in Terneuzen als oudste in een gezin van vijf
meiden. Wel valt op dat Tilly voor de duvel niet
bang is en als zestienjarige een relatie met haar
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FUNERAL QUEST
Een uit vaar t die bij u past,
met veel respect voor allen.
Anne-Marie Boogaarts
Telefoon 06 81 81 84 69 (24/ 7)
Email
anne-marie@funeralquest.nl
Adres
Bogor tuin 93, 1019 PE Amsterdam
Website www.funeralquest.nl
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Blijf zitten waar je zit
(je moet wel)
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER
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geschiedenisleraar krijgt, de eerste oudere man
in haar leven.
Op haar negentiende vertrekt ze naar Amsterdam. Vanaf dat moment noemt ze zich Mathilde.
Plan is kunstgeschiedenis te gaan studeren met
als bijvakken Latijn en Grieks. Maar als ze haar
lesboekjes Grieks en Latijn laat vallen, ‘onberekenend berekend’ zal ze later zeggen, is er een
oudere, erudiete heer die ze opraapt. In plaats
van colleges te volgen, krijgt zij de komende
jaren privéles. Hij neemt haar overal mee
naar toe. Als ze op een dag door het Stedelijk
Museum dwalen, valt Mathilde voor het schilderij Arcadisch landschap van ene Carel Willink.
In het moderne Cobra-schilderlandschap lijkt
dit magisch-realistisch schilderij een kunstwerk
van voor de oorlog. Als blijkt dat de schilder nog
leeft en wel op de Ruysdaelkade in Amsterdam,
zorgt Mathilde ervoor dat ze aan de veertig jaar
oudere weduwnaar wordt voorgesteld. Aan het
eind van haar eerste bezoek aan hem gaat ze op
zijn schoot zitten. Haar rol als muze kan beginnen.
Ze trouwen niet meteen, eerst werkt Mathilde
vijf jaar als stewardess bij KLM. Willink, met zijn
gevoel voor schoonheid, stimuleert Mathilde al
wél om zich modieus te kleden. Als haar makeup op reis in de tropen uitloopt, mengt hij verf
die, aangebracht, niet uitloopt.
In 1969, als ze eindelijk trouwen, zijn ze al een
bekend stel. Mathildes echte doorbraak komt
in 1971, als zij de excentrieke creaties van de
Chinees-Nederlandse modeontwerpster FongLeng gaat dragen. Deze ware kunstwerken zijn
geprijsd tussen de tien- en dertigduizend gulden. Niet alleen voor Fong-Leng is Mathilde op
ADVERTENTIE
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dat moment hét visitekaartje, maar ook voor
Carel die dankzij haar een steeds grotere, trendy
klantenkring bezit die bereid is grof geld te betalen om zich te laten portretteren.
Als Mathilde hoe langer hoe veeleisender
wordt, ook financieel, en zich hoe langer hoe
meer als ‘fenomeen’ gaat gedragen, zoekt Carel
zijn heil bij een nieuwe vrouw, Sylvia. Mathilde
vernielt daarop twee doeken; één waarop
zijn overleden vrouw Wilma is afgebeeld en
één waarop ze zelf staat. Uiteindelijk vertrekt
Mathilde vol schuldgevoel. Vanaf die tijd gaat
het langzaam bergafwaarts. ‘Ik ben als de maan,
ik word pas zichtbaar als ik de door de zon van
anderen word beschenen’, zegt ze.
Van het geld van Willink gaat zij naar New York
om muze van Dali te worden. Als dat mislukt,
komt ze berooid terug. Even lijkt het erop dat
het tóch nog goed komt als ze haar eigen galerie opent. Maar het is al te laat. Op 25 oktober
1977 wordt zij levenloos in haar woning gevonden. Zelfmoord luidt de officiële versie. Niet
lang daarvoor had zij echter bij Pistolen Paultje
een heuse gangster ontmoet met wie ze vervolgens door Europa reisde. Of de rechtshandige
Mathilde zichzelf linkshandig doodgeschoten
heeft of dat ze een obstakel werd in het drugscircuit? Het zal altijd een mysterie blijven. Maar
dat de mythe blijft voortbestaan, daaraan zal dit
schitterende boek zeker bijdragen.

Lisette de Zoete: Mathilde. Muze, Mythe, Mysterie
Uitgeverij Lecturis bv, Eindhoven, 2016
ISBN: 978-94-6226-148-8
400 pagina’s/ € 29,95
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r zit een heel klein beetje schot in de
trapliftenstrijd, het project ‘De Blijvers’
van atelier Kunst en Koken. U weet wel,
de poging om mensen die de trap niet meer op
en af kunnen en gevangen zitten in hun woning,
een bestaan te bieden dat hun de mogelijkheid
biedt zelfstandig te blijven leven door het installeren van een traplift. (En wilde de overheid dat
niet?).
Maar ja, de regel is nu nog dat er maar één
verdieping wordt voorzien van een traplift in
het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). En dat lost de gevangenschap
voor maar weinig mensen op. Veel mensen die
de trap niet meer op kunnen, wonen op twee of
drie of zelfs vier hoog. En als er op een trap twee
verdiepingen afhankelijk zijn van een traplift is
het niet zo dat dan twee verdiepingen kunnen
worden voorzien van een traplift. Als die mensen zich melden bij het WMO-loket krijgen ze
steevast als antwoord dat ze het beste kunnen
verhuizen naar een lager gelegen woning.
In de nieuwbouw op de Insulindeweg zitten
wel liften, maar dan alleen in het deel met de
koopwoningen, de sociale (?) huurwoningen
hebben er geen. O ja, sociale huurwoningen
zijn inmiddels ook niet meer zo eenduidig. Een
eenpersoonshuishouding met een inkomen van
minder dan € 22.100 per jaar, kan zich inschrijven bij Woningnet voor huren tot € 586,68.
Voor tweepersoonshuishoudens ligt de inkomensgrens waarboven men moet zitten om een
woning te mogen huren van tussen € 586,68
en € 710,68 per maand, € 30.000 per jaar. Voor
drie- en meerpersoonsgezinnen is het vereiste
inkomen € 30.050 voor huren boven € 586,68.
Hoeveel woningen van minder dan € 586,68
zouden er nog zijn in Amsterdam? Eén ding is
zeker: dat zijn er buitengewoon weinig. Dus is
het zo dat je met meer dan dertig jaar woonduur
slechts terecht kunt in Oostzaan of zo. Het aanbod aan sociale huurwoningen wordt natuurlijk ook aanmerkelijk beperkt omdat de zogenaamde stadsvernieuwingsurgenten altijd voorgaan. Ja, die mensen die hun huis uit moeten
omdat het afgebroken wordt om nieuwbouw
te realiseren. Daarvan is het merendeel weer
bestemd voor de verkoop natuurlijk.
En niet te vergeten: AirB&B rukt op, ook in de
Indische Buurt. Voormalige sociale huurwoningen zijn verkocht en de eigenaar, die inmiddels
bij zijn vriendin is ingetrokken, verhuurt zijn
eigendom aan de langs trekkende toeristen.
De WMO is persoonsgebonden, dus de lift
wordt verwijderd als de gebruiker de woning
heeft verlaten. Dat is kapitaalvernietiging. Voor
alle bewoners kan het wel eens prettig zijn, bijvoorbeeld als iemand zijn been gebroken heeft
of als de boodschappen erg zwaar zijn.
Er is nu een voorstel gedaan in de gemeenteraad om de regel voor trapliftverstrekking uit te
breiden. Wij hopen van harte dat die verandering zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Beter
nog zou het zijn als de corporaties in samenwerking met de gemeente al hun woningen
langzaamaan voorzien van trapliften. En dat die
liften er gewoon in blijven. t

TEKST EN FOTO: SIMONE SLOTBOOM
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Beste redactie van de IJopener

De IJopener is er voor bewoners van zowel het
Oostelijk Havengebied, het Zeeburgereiland als
IJburg. Om die reden vind ik het heel teleurstellend
dat er in deze krant zo’n ongenuanceerd en eenzijdig stuk is opgenomen over de plannen voor een
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal: A bridge
too far? Er wordt ook een zeer overdreven beeld
geschetst van de brug en de huidige verkeersoverlast op Sporenburg. Hoezo fietssnelweg die groot
gevaar voor de veiligheid van de kinderen in de
buurt gaat opleveren? Het gaat om een fietsbrug
waar gemotoriseerd verkeer van verbannen zal
worden en niet om een autosnelweg. Ik woon al
elf jaar in Sporenburg en merk weinig van de in het
stuk genoemde verkeersdrukte waar nu al sprake
van zou zijn.
Wat vergeten wordt is dat er ook veel voordelen
voor de bewoners van het Oostelijk Havengebied
zijn aan een fietsbrug. Denk bijvoorbeeld aan de
vele voorzieningen die op het Zeeburgereiland
gerealiseerd gaan worden die dan goed toegankelijk worden voor de bewoners van Sporenburg.
Voor de bewoners van IJburg en het Zeeburgereiland is het belangrijk dat ze over een snelle en
sociaal veilige fietsroute gaan beschikken naar het
centrum van de stad. Zo’n brug is ook een wens
van veel bewoners van IJburg.
Zou goed zijn om daar ook een stuk aan te wijden
zodat ook de andere kant van het verhaal belicht
wordt.
Hartelijke groeten,
Hanneke Schimmelpennink

Geachte redactie

Cruiseschepen de stad uit?
Dat is niet te hopen. Hoe heerlijk is het om iedere
dag fietsend vanaf KNSM-eiland op de Verbindingsbrug te kijken welk mooi cruiseschip Amsterdam heeft aangedaan. Of ernaar toe te fietsen en
de nog grotere schepen te bewonderen. De dweilorkestjes die de passagiers verwelkomen of uitzwaaien. De bedrijvigheid van de toeristen die vaak
meteen de bus ingaan om Volendam of Zaanse
Schans te bekijken. De beter geoutilleerde souvenirwinkel waar je als Amsterdammer zelfs blij van
wordt. De fietsverhuurwinkel, waarna de toeristen
rustig op brede fietspaden kunnen uitzwermen.
Het toeteren van de schepen wanneer ze vertrekken. Je waant je ver weg. De plaats waar Sail op
zijn best is. Op de Piet Heinkade zitten toerist en
bewoner elkaar niet in de weg, integendeel.
Moet nu dit typisch Amsterdamse beeld verdwijnen omdat mevrouw Ollongren de overlast van de
goedkope toerist in de binnenstad niet kan oplossen? En de niet goed geplande Noord/Zuidlijn
zodat ze denkt aan bruggen over het IJ zodat de
schepen nu weg moeten?
Tijd voor ons bewoners om nu al in actie te komen
voor behoud van de Passengers Terminal Amsterdam.
Hartelijk gegroet,
Marijke Basten

Afval met een staartje

M

ijn favoriete buurvrouw kan niet slapen. Niets bijzonders
zou je zeggen, dat overkomt
iedereen wel eens. Maar haar
reden is nogal uniek: de slaapkamer stinkt.
Nu is zij type Mien Helderder,
dus haar flat is altijd kraak. Maar
in de brandschone, keurig nette,
fris gebloemde slaapkamer op
de tweede verdieping ruikt het naar rottend
afval. En al zet ze nog zoveel luchtverfrissers
neer, de penetrante lucht weigert te vertrekken.
Ze is niet de enige met dit probleem. Alle
appartementen rond de inpandige vuilcontainers worden via het ventilatiesysteem getrakteerd op ranzige lucht.
Het probleem speelt al twee jaar, maar de
laatste weken is het echt bar: de afvalcontainers in de kelder blijven ongeleegd. Van de drie
stortkleppen in de box-gang zijn er twee afgesloten en de derde zit zo verstopt met zakken
huisvuil dat hij permanent open staat. De hal
zelf puilt ook uit. Bewoners kunnen het niet
kwijt in de stortkoker, dus parkeren het daar.
Als ik de gang in loop, schiet er iets langs
mij heen. Geen idee wie het meest schrok: de
verstoorde rat of ik. Als mijn gil en de erop
volgende vloek zijn weggeëbd, hoor ik ze ook
beneden in de containerruimte lopen. De
benedenbuurvrouw heeft niets te veel gezegd.
Dat de ratten het bij haar ook gezellig toeven
vinden, geloof ik onmiddellijk.
Vanuit de gescheurde zakken druipen vieze
stinkende plassen op en in de betonnen vloer.
De geur is niet te harden. Op de enige werkende
klep heeft een andere bewoner het verzoek
geschreven om vuilniszakken naar de stortkoker aan de overkant van de straat te brengen
als de container vol zit, in verband met stank
en ratten. Hij of zij heeft een punt. Maar de
containers tijdig legen en de boel schoonspuiten is handiger. Alle kleppen weer in gebruik
nemen is ook een idee misschien.
Klagen bij Woningstichting De Key helpt niet.
Op het online klachtenformulier komt geen
antwoord, al spammen de buurtjes zich rot.
Carolien Buijtenhek, de beheerder van Kollhoff, kan weinig met de klacht. Ze legt uit dat
de regels veranderd zijn en dat er nog maar vier
– van de in totaal negen – containers naar buiten gerold mogen worden, één keer per week in
plaats van twee. Ze belooft wel de schoonmaker die dit moet doen, aan te spreken.
Intussen ziet mijn favo-buuf scheel van de
migraine en slaapgebrek. Ze belt zich suf naar
De Key, het stadsdeel en de gemeente, maar

krijgt
een
kastje-muurverhaal. Op een boze mail
naar de gemeente krijgt
ze wel antwoord. Caroline
Abbink, coördinator Reinigingsrecht/projectleider
GF-projecten Oost, stuurt
haar klacht intern door met
het verzoek het probleem
op te lossen. En Joan Bongsomenggolo van de afdeling
Schoon van het Beheer Openbare Ruimte, belt
haar dezelfde dag nog. Er mogen zoveel containers buiten gezet worden als nodig is, als ze
er maar staan op dinsdag en vrijdag voor half
acht. En dat blijkt niet het geval. De heren van
de vuilniswagens hadden ook al doorgegeven
dat er niets wordt aangeboden.
De gemeente kan verder weinig, lees: niets.
De Key is verantwoordelijk voor het buiten zetten, de gemeente alleen voor het ophalen. De
buurvrouw mag de beheerder dus weer bellen. Niet rechtstreeks, want dat kan niet, maar
via het algemene nummer van De Key, inclusief het keuzemenu dat ze inmiddels uit haar
hoofd kent. De toevoeging dat ook online alles
eenvoudig geregeld kan worden, kan ze niet
meer horen zonder acuut moordneigingen te
krijgen. En als ze de beheerder eindelijk te pakken heeft, is de reactie: ‘O.’
Mevrouw Buijtenhek weet het ook allemaal
niet. De ophaalregels niet. Waarom de kleppen dicht zitten? Geen idee. Voor ratten is De
Key niet verantwoordelijk, daarvoor moet
mevrouw de Ongediertebestrijding bellen.
Uitspuiten van containers is een taak van de
gemeente. En de schoonmaker zet waarschijnlijk niets buiten omdat het een klus voor twee
personen is. Waarom er dan maar één is, weet
ze ook niet. Waarom de hal en containerruimte
zo goor zijn? Eveneens een raadsel.
Op dinsdag is de gang opeens leeg. Al hangt
de stank er nog onverminderd en zijn de vloer
en containerruimte niet schoongemaakt. Maar
het is een begin. Mijn buuf werkt op een basisschool en kennelijk heeft haar bijpassende juffentoontje toch enig effect gesorteerd.
Eventjes althans, want op vrijdagochtend
staan er welgeteld nul containers aan de weg.
Zuchtend pakt de buuf haar mobiel, want de
stortkoker zit al vol en dat belooft feest voor
het weekeinde. De beheerder weet opnieuw
niets: ‘O, staan ze weer niet buiten? Ik word
er niet goed van.’ Zijn de buurvrouw en zij het
toch nog over iets eens. Al dekt ‘onpasselijk’
wat mijn favoriete buurvrouw betreft de lading
beter. Letterlijk en figuurlijk.
Dit muisje, of liever gezegd ratje, krijgt in
ieder geval nog een staartje.
IJOPENER DECEMBER 2016
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Internet: een geweldige
visvijver
TEKST: RONALD BOONSTRA

H

et internet is een middel. Net zoals je
een ei kunt gebruiken om zachtgekookt mee te ontbijten of hardgekookt
naar iemands hoofd te gooien, kun je achter de
computer je eenzaamheid bestrijden of veroorzaken.
In het geval dat we uitgaan van het zacht
gekookte eitje, bestrooid met een beetje zout,
vindt de eenzame ziel op het internet via een
datingsite of Facebook wel een nieuwe geliefde,
vriend of vriendin. Internet kan mensen samenbrengen die elkaar op een andere manier niet
zouden ontmoeten.
Als lekker met iemand dansen je doel is, kan het
internet, net zo goed als discobezoek, een middel zijn om dat te bereiken. Zolang alles achter
het beeldscherm en toetsenbord verloopt, lijkt
het veiliger dan erop uitgaan in de reële wereld.
Bovendien kan je in korte tijd wereldwijd met
veel mensen in contact komen. Lekker makkelijk dus. Maar als direct contact met anderen
wordt vervangen door internetcontact, kun je
zomaar een digitale autist worden.

Datingfraude

Op het internet kan iemand heel iemand anders
zijn dan hij of zij voorgeeft te zijn. Volgens de
Fraude Helpdesk worden veel vijftigplussers
slachtoffer van datingfraude. In Nederland
bestaan zo’n 700 datingsites die werken met
zogenaamde valse profielen: mooie mannen en
vrouwen die de nietsvermoedende bezoeker de
datingsite binnenlokken maar in werkelijkheid
niet bestaan. Dat riekt naar dat harde ei dat naar
het hoofd van de geluk zoekende internetgebruiker wordt gegooid.
Op Facebook posten over het algemeen wel
echte mensen. In werkelijkheid hebben ze dikwijls wat meer rimpeltjes en zijn ze niet altijd
aan het lachen met vrienden op een terras. Met
name twintigers en dertigers laten zich vaak
beïnvloeden door al dat geluk waarvan zij zelf
geen deel uitmaken.
Iemand in het echt ontmoeten is toch meer:
what you see is what you get. Blijft het contact
alleen online, dan blijft in feite ook de afstand
bestaan.

Beste kant

In een direct gesprek van mens tot mens, kan je
je niet altijd van je beste kant laten zien. Je struikelt en maakt fouten. Dat geldt voor jou én voor
de ander. Als je echt om elkaar geeft, bedek je
dat met de mantel der liefde. Wat dat betreft is
internetcontact lastiger. Je laat je van je beste
kant zien tot nader order, of juist niet. De verantwoordelijkheid voor wat je doet of zegt, is eigenlijk net zo ver van je verwijderd als de persoon
met wie je internetcontact hebt.
Al met al zitten er de nodige haken en ogen aan
contact zoeken en hebben via de digitale snelweg. Maar als je met de nodige reserves te werk
gaat, is het internet een geweldige visvijver zoals
die nooit eerder bestond. t
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Praktijk voor Reiki en Shiatsu

Fraude in Oost
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

www.shiatsu-reiki.nl

H

et is al een oude zaak. De fraude vond
plaats tussen 2009 en 2012. Maar de
gevolgen beginnen nu voelbaar te worden. In die jaren 2009-2012 werden er bijeenkomsten georganiseerd voor Turkse vrouwen,
in elk geval in de buurthuizen in de Commelinstraat en de Vrolikstraat. De dames werden ontvangen voor een lunch. Gezellig, de tafel was
gedekt. Wel moesten ze hun identiteitspapieren
inleveren. Iemand die dat niet deed kreeg ook
geen lunch. Ook werd de dames gevraagd om
diverse papieren te ondertekenen. De groepsdruk was groot.
Met deze papieren blijken persoonsgebonden
budgetten te zijn aangevraagd. De dames kregen hiervan geen cent. Pas toen ze aangemaand
werden terug te betalen werd het hun duidelijk.
En ze schaamden zich...
De Turkse gemeenschap sloot zich.
Pas nu, nu een van de slachtoffers van deze
praktijken veroordeeld is tot terugbetalen van
zo’n € 9.000, wordt erover gepraat. Inmiddels
zijn de regels voor het persoonsgebonden budget iets minder fraudegevoelig geworden, maar
de schade is al aangericht.
Dit is een oproep aan alle vrouwen die slachtoffer zijn om hierover te praten met hun hulpverlener. Hoe meer slachtoffers zich melden,
hoe meer kracht een oproep aan de overheid zal
hebben om deze vrouwen als zodanig te zien:
slachtoffer van een misdrijf. En hen te vrijwaren
van de plicht tot terugbetalen. Dat moet worden
geprobeerd. Vrouwen, stap over uw schaamte
heen en meld u aan. t

Voor de mooiste kerstkado’s
met een persoonlijk tintje
telefoon- of
tablet hoes
met eigen
tekst of foto
beker met
eigen foto
of ontwerp

Kom langs en laat je
door onze 91 andere
ideeën inspireren !

in 1 dag klaar, met eigen
foto, tekst of ontwerp
Je eigen
kalender;
ook in 1 dag
op je buro!
U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

Omdat hij een kerk startte op IJburg, werd hij
bekend als de eerste pioniersdominee van Nederland. Eerder genoot hij al bekendheid omdat hij na
het drama op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009
de deuren van zijn kerk openzette voor iedereen die
troost zocht. Ieder jaar speelt hij voor Sinterklaas
want wat de kerk niet voor elkaar krijgt, lukt de Sint
wél. Rob Visser verbindt mensen. En kan daarom
meepraten over eenzaamheid.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
ILLUSTRATIES: WINNY ROS

FOTO: HERMA VISSER-LOCHT

De samenleving draagt veel in zich

‘E

enzaamheid is een gevoel bij mensen
die geen klankbord hebben. Ze hebben het idee dat niemand hen echt
begrijpt, dat niemand echt om hen geeft en daar
verschrompelen ze langzaam in. In Amsterdam
hoef je niet eenzaam te zijn, het is een open,
communicatieve stad. Maar deze mensen gaan
nergens heen. Niet naar een café, niet naar de
bioscoop, niet naar een vereniging. Ze zijn principieel eenzaam en kunnen vele dagen dood liggen in hun huis.’

Strafmaand

‘Er zijn ook heel veel mensen alleen die zich niet
eenzaam voelen. Zij kunnen alleen zijn doordat zij geen partner hebben, geen kinderen, of
gebrouilleerd zijn met hun kinderen, maar zij
gaan hun eigen ongekende gang en voelen zich
daarbij van harte niet eenzaam. Eenzaamheid
hoeft niet gekoppeld te zijn aan alleen zijn. Met
zijn tweeën kan je evenzeer heel eenzaam zijn,
of in een gezin. Je kunt eenzaam zijn tussen
velen als het je aan een klankbord ontbreekt.
Soms wordt de schijn opgehouden dat het

allemaal heel leuk is, terwijl het eenzaam is.
Het boek Zomerhuis met zwembad van Herman
Koch is er een voorbeeld van. In de decembermaand is het ook een bekend verschijnsel. Voor
velen is het een strafmaand. Dat geldt zowel
voor degenen die moeten meedoen aan allerlei
verplichte nummers als voor hen die geconfron-

‘In Amsterdam hoef je niet
eenzaam te zijn’
teerd zijn met een groot verdriet. Het is allemaal
niet zo mooi als de Ster-reclame aanreikt. Al die
mensen die aan de “goede kant”
staan zouden zich dat moeten
realiseren.’

Parkietenkooien

‘Op IJburg zijn nogal wat straten
met tegen en op elkaar gebouwde
parkietenkooien. Ik vind dat triest.
Het nodigt niet uit tot burencontact. Mensen maken gebouwen,
maar gebouwen maken ook mensen. In buurten
met laagbouw kun je je moeilijker isoleren. Dat
betekent niet dat daar geen eenzaamheid voorkomt. Ik herinner me een uitzending van De
rijdende rechter. Een vrouw die dagelijks brood
strooit voor de vogels. Een buurvrouw die zich
daaraan ergert omdat het duiven aantrekt die
bij haar poepen. En dan nog een buurmeisje
dat haar konijn niet buiten durft te laten omdat
die zich ergerende buurvrouw ook tegen konijnen is. Het kind vreest dat haar konijn door die
buurvrouw wordt vergiftigd. Een schrijnend
voorbeeld van een diepe tragedie van drie diep
eenzame mensen. Via het tv-programma proberen ze hun gelijk te halen, maar door hetzelfde
tv-programma worden ze nog eenzamer.
Je kunt je afvragen wat de oorzaak is van een-

zaamheid. Op je gelijk blijven staan. Jezelf niet
kritisch tegemoet treden. Dat leidt tot verbittering.
Het komt mij niet toe de eenzaamheid van de
ander te relativeren. Iemand kan dat wel zelf
doen: wat zit ik toch te zeuren, wat til ik toch
zwaar, hoe erg is het dat ik niet gesnapt word?
Eenzaamheid kan je tot dergelijke overdenkingen brengen.’

Bloemen

‘Veel mensen vertonen alleen maar consumptief
gedrag. Ze gaan naar de kerk, sluiten zich aan bij
een sportvereniging, maar doen er verder niets
voor. Juist de wisselwerking tussen ontvangen
en geven is essentieel. Dat maakt
een samenleving. De familie van die
jongen die in 2009 op Koninginnedag
in Apeldoorn met zijn Suzuki voor
een drama zorgde, schaamde zich
kapot. Een van zijn zussen durfde de
straat niet meer op. Zij was eenzaam
in haar verdriet. Wat deed de buurt?
Haar tuin vol bloemen zetten.
De samenleving draagt veel in zich.
Wij kunnen allemaal zoveel doen. Na die aanslag wordt het koningshuis beschermd. Maar
wie beschermt eenzame mensen? Karst was
hulptrainer bij een voetbalclub. Daar was hij al
een paar keer niet geweest. Niemand die informeerde. Hoeveel tijd neem je voor de ander? Er
zijn mensen die stikken in hun eenzaamheid,
die in geval van scheiding hun kinderen niet
meer te zien krijgen.
Geloof kan beslist een troostrijk gebeuren zijn.
Maar daarvoor hoeft God niet per se de bron te
zijn. Geloof kan je bijvoorbeeld hebben in de
goedheid van enkele mensen. Iemand die luistert, alleen maar luistert en de tijd neemt de
ander in zijn eenzaamheid te ontmoeten, kan
klankbord voor de ander zijn en daarmee ook
tot bron zijn. Als je geeft, ontvang je het meest.’ t
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Steun voor Amsterdammers
met laag inkomen en hoge
huur

Wooncoachproject

A

msterdamse 55+ers kunnen een Wooncoachgesprek aanvragen via het Wijksteunpunt Wonen (vanaf 1 januari a.s.
stichting !WOON). Een Wooncoach komt bij
de bewoner thuis (op afspraak) om de woonwensen en -behoeftes samen te bespreken. De
Wooncoach geeft informatie en advies over
WMO-aanpassingen in huis, Woningnet, mogelijke verhuisregelingen van corporaties zoals de
regelingen ‘van groot naar beter’ en ‘van hoog
naar laag’ en verdere informatie over een eventuele verhuizing.
Het doel van de Wooncoach is om de bewoner
de juiste handvatten te bieden om een (toekomstige) weloverwogen keuze te maken om
zo lang mogelijk prettig thuis te blijven wonen.
De Wooncoach maakt specifieke afspraken en
begeleidt de bewoner waar nodig.
Aanmelden kan via 020-462 03 30 of
oost@wswonen.nl

t/m 31-12-2016:
Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 36

Wijksteunpunt Wonen wordt
!WOON

P

er 1-1-2017 gaat het Wijksteunpunt
Wonen verder onder een nieuwe naam:
!WOON. Ook verhuizen wij naar een
nieuwe locatie: Tweede Boerhaavestraat 46-H,
1091 AN Amsterdam.
De spreekuurtijden blijven ongewijzigd :
maandagavond tussen 19 en 20 uur en woensdagochtend tussen 9 en 12 uur hebben wij
inloopspreekuur.
Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten,
maar vanaf 2 januari bent u van harte welkom
op ons nieuwe kantoor!

Vanaf 2-1-2017:
tel. 462 03 30
!WOON
www.wswonen.nl/oost
Tweede Boerhaavestraat 46-H oost@wswonen.nl

D

e gemeente Amsterdam gaat mensen
met een laag inkomen helpen als zij een
huurwoning hebben met een relatief
hoge huur. Deze bijdrage is bedoeld voor mensen die al langere tijd een inkomen tot 120%
van het sociaal minimum hebben en een sociale
huurwoning met een voor hun inkomen relatief
hoge huur (maar niet hoger dan € 710,68).
Hoeveel geld huurders terug kunnen krijgen is
afhankelijk van de hoogte van de huur, het aantal personen in het huishouden, het wel/niet
ontvangen van AOW en het aantal maanden dat
men op het adres woont.
Amsterdammers die in een corporatiewoning
wonen en van wie de gemeente weet dat zij recht
hebben op compensatie, krijgen binnenkort een
aanvraagformulier thuisgestuurd.
Particuliere huurders moeten de bijdrage
zelf aanvragen bij de gemeente (voor het aanvraagformulier, kijk op www.amsterdam.nl/
pakjekans). Aanvragen van de bijdrage kan tot
20 december 2016. Aanvragers krijgen voor 1
maart 2017 bericht.

Inloopspreekuren Oost:
maandag 19-20 uur
woensdag 9-12 uur

Inloopspreekuur IJburg:
Gezondheidscentrum Haveneiland SAG, IJburglaan 727
maandag 9.30-11.30 uur

ADVERTENTIES

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen
KNSM-laan 303 . iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615
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Koken met Neeltje

Welke Aardige
Amsterdammer helpt Wim
het overzicht te behouden?

Hete bliksem
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

I

ADVERTENTIE

Logeren in
het Flevohuis
Ouderen met dementie die
thuis wonen, kunnen ook
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing
Meer weten? 020 592 54 20

www.zgao.nl

n de vorige IJopener beloofde ik te rapporteren over de resultaten van mijn cideravontuur. Maar nu wil ik eerst even voortgaan op
de appelen.
Mijn zusje heeft een beeldschone boom,
gekocht als cox orange, maar dat bleek hij niet
te zijn. Het is een boom die zoete appels voortbrengt. De zoete appel is samen met de hete
bliksem op zijn retour. Maar door die boom bij
mijn zus kan ik nog hete bliksem maken.
Vroeger ging deze puree gepaard met rolpens.
Dat was een soort grof gehakt, gerold in schoongemaakte pens, dichtgenaaid en vervolgens in
azijn gezet. Als kind vond ik het niks, maar nu
zou ik het nog wel eens willen proeven. Als het
zover is, laat ik het u beslist weten!
Overigens is er een webwinkel die dijkmanszoet verkoopt, een echte zoete appel. Kun je
geen zoete appelen krijgen, probeer het dan met
een zo zoet mogelijke gewone appel, het is echt
lekker.

Nodig voor vier eters:
4 (zo zoet mogelijke) appels
2 uien
1 kilo aardappelen.
Fruit de in ringen gesneden uien tot ze geel zijn.
Kook aardappels en appelen samen gaar, en
stamp ze met een klontje boter fijn. Doe de uien
erdoor en maak op smaak af met flink veel peper
en wat zout.
Je kunt er natuurlijk rookworst bij eten, maar
een gehaktballetje is ook lekker. Of – en dat vind
ik het lekkerst – dat Limburgse zuurvlees.
En o ja, de cider moet worden verwerkt in het
eten, hij is veel te zuur. Maar appelazijn is erg
gezond. Een schrale troost bij dit ontnuchterende avontuur in het vergisten van appels.

www.deterra.nl/dijkmans-zoet-appel-middel

ADVERTENTIE

Mooie wijnen
voor de feestdagen
In december zijn wij alle zondagen ( 4,11 en 18 ) geopend van
12.00 tot 17.00 uur
Grote keuze in feestelijke wijnen, ook in geschenkverpakking
Aanbieding: Graham Beck Vonkelwijn Brut 15,Chardonnay Pinot Noir ( bij 6 flessen 13.50 )

KNSM-laan 293 telefoon 020 6235877
info@wijnkoperij-de-hermitage.nl
www.wijnkoperij-de-hermitage.nl
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een e-mail naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze
website www.ijopener.nl

TARIEVEN
ADVERTENTIES

Losse advertenties per cm2
Halve pagina
Hele pagina
Hele pagina achtercover
Toeslag vaste plaats
Korting minimaal 5 nummers aaneen

€ 2,00
€ 650
€ 1.200
€ 1.500
10%
10%

AFMETINGEN
Breedte
Hoogte
Hele pagina

70, 145 of 220 mm
variabel
260 x 360 mm + 5 mm afloop

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Prijs in overleg: adverteren@ijopener.nl

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in PDFformaat (300 dpi, cmyk-kleuren). De redactie draagt
geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
door adverteerders aangeleverde advertenties.

Bezorging

Vrije geest
zkt. sturing

Klachten over
de bezorging
kunt u melden
via
info@ijopener.nl

Heeft u een nee/nee sticker op de deur en wilt u toch
de IJopener lezen? Op onderstaande punten kunt u
een
exemplaar ophalen (zo lang de voorraad strekt).

Help jij Priscilla met haar school- en beroepskeuze
en persoonlijke ontwikkeling?
ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor
mensen en organisaties in de buurt.

Indische Buurt
•
•
•
•
•
•

Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
Cybersoek, Timorplein 22
Jansen Vintage, Javaplein 31hs
Java Bookshop, Javastraat 145
Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied:
Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.

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
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•
•
•
•
•
•
•
•

Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
Boulevard Café, Cruquiusweg 3
Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
Fit aan ‘t IJ, KNSM-laan 11-13
Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

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

g e e f j e ze l f vl e u ge l s

Bekende Nederlandse
geleerden Prijspuzzel

w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l

Deze puzzel laat standbeelden zien van bekende Nederlandse geleerden. Het nummer
van de letters uit hun namen vult u in bij de oplossing. Dan ziet u waar deze geleerden
het in ieder geval over eens zijn.
Stuur uw oplossing vóór 3 februari 2017 per email naar info@ijopener.nl of per post
naar IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.
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Nederlands-joodse 17e eeuws filosoof en lenzenslijper.
Vermeend uitvinder van de boekdrukkunst – maar dit stellig niet geweest.
19e eeuwse politicus en een van de grondleggers van de Nederlandse grondwet van 1813-1814.
Bekend humanist en onder andere raadsheer van keizer Karel V.
Raadspensionaris van Holland, in 1619 ter dood veroordeeld en onthoofd.
Raadspensionaris van Holland, in het rampjaar ter dood gebracht.
Diplomaat, dichter, geleerde, componist, architect, vader van beroemde(re) zoon Christiaan.
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020 - 419 72 00

De winnaar van deze puzzel kan zijn
vleugels uitslaan met deze drone; filmen
en met Wifi live meekijken op je smartphone op HD kwaliteit!

PUZZELMAKER: ERIK HAAN
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TE HUUR
Gebouw Y10
IJburglaan 628 -650 te Amsterdam
Een eigen kantoor
Al vanaf 23 m2

vanaf
€ 372,24
per maand

R E A L E S TAT E C O N C E P T S & R E S U LT S

www.amsterdamsecompagnie.nl
t +31 10 225 15 11

