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Ik wil sexy mamas zien
Jamila Bellahcen heeft een missie: alle Marokkaanse vrouwen
achter de gordijnen vandaan
en naar fitness. Zodat ze lekker
in hun vel komen te zitten en
een uitstraling krijgen van sexy
mamas. Met of zonder hoofddoek,
dat maakt niet uit.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: FLEUR VOS

J

amila kwam op haar achttiende vanuit Brussel naar Amsterdam. Ze kreeg vier kinderen
en vond ‘t toen langzaamaan tijd om iets aan
haar lijf te gaan doen. Ze wilde fitter worden en
liefst ook wat slanker. De drempel naar de sportschool was door Jamila’s cultuur en religie erg
hoog. Want gemengd sporten is voor moslima’s
niet makkelijk. Ze kwam terecht bij Oase, een
sportschool voor vrouwen in de Indische Buurt.
Van één keer in de week een uurtje fitnessen, zat
Jamila al gauw op vier keer in de week de hele
avond. Te veel van het goede, en haar man vond
haar iets te gespierd worden. Maar het opende
wel een deur, want op een gegeven moment
vroeg de eigenaar van de sportschool Jamila om
les te gaan geven. ‘Ik vond het heel spannend,
maar het ging eigenlijk vanzelf.’

Meevaart

Toen Oase failliet ging, verhuisde Jamila op uitnodiging van Amira El Ashkar met haar lessen
naar de Meevaart. Daar geeft zij nu twee uur in
de week fitness, voor vrouwen uit alle culturen
en van alle leeftijden. De jongste is 13, de oudste
55. De lessen zijn fysiek pittig, maar de sfeer is
ontspannen. ‘Ik wil dat vrouwen zich thuis voelen. Als ze zich lekker voelen, komen ze terug. In
de les pak ik ze wel stevig aan, want ze kunnen
veel maar zijn ook lui.’
De les kost één euro en wie dat niet kan betalen
traint gratis, dus de drempel is laag. De voertaal
is Nederlands, de muziek werelds.
Hoe vinden vrouwen de les? ‘Ik spreek vrouwen
gewoon op straat aan, zeg dat het een goed idee
is als ze gaan sporten en vertel waar en wanneer de lessen zijn. Vaak komen deze vrouwen
het proberen en de meesten komen ook terug.
Anderen komen via via.’

Inktvlek

Blijkbaar voorzien de lessen van Jamila in een
behoefte en is er een gat in de markt voor het
sporten van allochtone vrouwen. Ze werkt sinds
kort samen met een diëtiste en een fysiotherapeut, die allebei vrouwen naar haar lessen sturen. Binnenkort volgt Jamila nog een cursus deskundigheidsbevordering via het stadsdeel. Haar
lessen zitten bomvol, menigeen in de Meevaart
kijkt ernaar met jaloerse blik.
Ga je uitbreiden? ‘Nee. Ik wordt wel veel
gevraagd, maar ik wil er zelf zin in houden en
kunnen kiezen waar en wanneer ik dit doe. Het
is mijn passie en dat moet zo blijven. Dus nu

Jamila is een wandelend
uithangbord voor hoe je
in je vel kunt zitten door
te fitnessen

vraag ik jonge vrouwen die al langer bij mij trainen om ook les te gaan geven. Zo wordt het een
inktvlek en bereiken we nog meer (allochtone)
vrouwen. Ik geef wel series lessen op andere
plekken, zoals aan kinderen op de Flevoschool
en in andere buurtcentra in Oost. En niet lang
geleden gaf ik Zumba aan een groep mensen
met een beperking, via stichting MEE.’

Happy

Jamila is een wandelend uithangbord voor hoe
je in je vel kunt zitten door te fitnessen. De lichtjes in haar ogen als ze vertelt over bijzondere
ontmoetingen met vrouwen, waarvan sommige
activiteiten buiten de deur hebben, spreken
boekdelen.
‘Fitness is mijn passie. Als ik dat kan delen met
andere mensen word ik blij, ik krijg er energie
van. Hoe meer mensen hoe meer energie!’ t

Ook meedoen?
Meevaart, Balistraat 48A
maandag 17-18 uur, woensdag 18-19 uur
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Met makkies is een nieuw economisch circuit
geboren. Vrijwilligerswerk in de Indische Buurt
wordt betaald met makkies. Met die makkies kun
je van alles. Dat is de bedoeling. Het duurt een
poosje voor zoiets echt op gang komt. Daarom
hier een poging om de makkie meer bekendheid
te geven.

‘Waar is de Binnenwaai?’, vraag
ik aan een mevrouw met een tuba
op haar rug. ‘O, komt u meespelen?’, is haar wedervraag. Nee,
dat lijkt me geen goed idee. Ik
kom voor een gesprek met Axel
Schappert, oprichter en dirigent
van de IJburgfanfare, en om een
repetitie bij te wonen.

TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER

Makkie moet rollen

TEKST: RENÉ ARNOLDI
FOTO: KEES HOOGEVEEN

Een andere valuta voor de Indische Buurt

M

akkies kun je onder andere verdienen
door te helpen in de makkiewinkel,
zodat de winkel meer uren open kan
zijn. Civic biedt voor mensen die dat willen een
winkeltraining. Ook kun je makkies verdienen
door het doen van allerhande klusjes in de Indische Buurt, zoals helpen koken in de buurtrestaurants. Verder valt in alle buurthuizen wel iets
te doen waarmee je makkies verdient. Hier een
paar van de mogelijkheden:
• Koken met Wafaa. Wafaa kookt samen met
ouders en kinderen uit de buurt gezonde
maaltijden. Op dinsdag van 14.15-20 uur in
Eetlokaal LT, Jasvastraat 116a en donderdag
van 14.15-16 uur in de Meevaart. Wil je ook
helpen koken? Bel Wafaa: 06-5928 5252.
• Het project thuisvoelen (Polderweg 300)
zoekt handige klussers. Zij helpen mensen,
die in een moeilijk periode zitten, hun huis
op orde te krijgen, zodat ze hun leven weer
kunnen oppakken.
• Hou je van wandelen en van ouderen? Loop
dan mee met wandelclub De Weg Kwijt. Elke
woensdag een uur wandelen. Meld je op
woensdag om 13 uur in de centrale hal van
het Flevohuis.
• Je verdient ook een makkie als je een zak met
plastic tasjes inlevert bij de Haak In, Molukkenstraat 68-70. Daar worden allerhande
mooie dingen gehaakt van het plastic, en het
spaart het milieu ook nog eens. Inleveren kan
op woensdag, donderdag en zaterdag tussen
10.30 en 16.30 uur.
Ben je geïnteresseerd? Ga eens naar de makkiewinkel en laat je inlichten over de duizend en
één mogelijkheden. Het adres is Sumatraplantsoen 48hs.
Er is op ditzelfde adres ook een kapsalon waar
je je voor makkies kunt laten kappen. Kun je
knippen dan verdien je er juist makkies. Ook met
andere taken zoals tuinieren, breien et cetera.
Er zijn talloze mogelijkheden. Meer informatie:
Jennifer Veltman 06-4087 7808.

Makkies uitgeven

Dan heb je makkies verdiend en wat kun je er
dan mee, zul je je afvragen. We noemden de kapper op het Sumatraplantsoen al, maar verder?
Een greep uit het aanbod:
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e Binnenwaai is de kleinste kerk van
Amsterdam. Een kleine kansel, veel
kaarsen, een piano. Normaal gesproken hoor je er stemmige muziek. Nu repeteren
een trombone, een altsax, een tenorsax, een klarinet, een trompet en een tuba, begeleid door
een grote trom, Sinterklaas Kapoentje. Want de
IJburgfanfare speelt tijdens de intocht van Sinterklaas op IJburg.

Nadat de vrijwilligersvergoeding een stille dood
stierf, ontstond de makkie
• Bij de Albert Heijn winkels in de Molukkenstraat en de Celebesstraat krijg je bij de servicebalie € 2 terug van je kassabon van minimaal een tientje als je een makkie inlevert.
• Bij het Amsterdam Museum krijg je 50% korting op de entreeprijs voor een makkie.
• Bar Joost (Molukkenstraat 25) schenkt een
stoere bak koffie voor een makkie.
• Ook in Studio/K een kopje koffie of thee voor
een makkie.
• Laat je voor een makkie rondrijden door de
Indische Buurt in een Canta of een City Car.
Dat doet de CantaClub Oost. Bel Shazia:
06-1913 9217.
• Voor 2 makkies kun je naar de Jaap Edenbaan.
• Juttersdok geeft korting, maximaal 20% per
product tot een maximum van € 50.
• In onze eigen Majellakerk kun je een concert
van het Nedpho en het Nederlands Kamerorkest bezoeken voor 3 makkies.
• Bij het CBK (Centrum Beeldende Kunst,
Oranje Vrijstaatkade 71) krijg je € 10 korting
op een kunstuitleenabbonnement voor een
makkie.
• In de schaakschool van de Indische Buurt in
de Meevaart krijg je 10 schaaklessen voor 5
makkies.
Nog veel meer instellingen werken mee aan het
op gang brengen van deze nieuwe buurteconomie: Museum Willet Holthuysen, Kapperszaak
Hiba (1e van Swindenstraat 553, tel. 06-8462
6238), Tante Gerritje (schilderen tekenen,
breien, haken enz.), Eats to go (Molukkenstraat
23), de Meevaart, ZZPlace (een werkplek in de
1e Oosterstraat 42-44 voor twee makkies), theater Oostblok en nóg veel meer. Allemaal te vinden op de website www.makkies.cc
Kijk op de website of ga eens langs bij de makkiewinkel om alle mogelijkheden te bekijken.
Doen! t

ADVERTENTIE

Fanfare

Axel Schappert komt uit Frankfurt en woont al
heel lang in Nederland. Muziek is zijn passie. Als
beroepsmuzikant speelt hij in een bigband, doet
projecten en geeft les in het Muziekpakhuis in
Amsterdam-West. Een paar jaar geleden kwam
hij op IJburg te wonen. ‘Het viel me op dat hier
helemaal niets was op muziekgebied, althans
geen muziekgezelschap.’ Dus richtte hij in 2011
de IJburgfanfare op.
De fanfare bestaat op dit moment uit dertien
leden. Behalve muziekliefhebbers uit IJburg
spelen er mensen mee uit West, waar hij eerst
woonde. ‘Zet dat idee van rare pakjes en majorettes uit je hoofd. Muziek staat bij ons centraal,
geen theater. We zijn een straatorkestje. Dat
past bij het ouderwetse dorpsidee. Er is nog veel
behoefte aan bij de mensen.’ De fanfare treedt

‘Muziek staat bij ons centraal,
geen theater’
veel op. Ze zijn voor ieder soort gelegenheid te
boeken. Het orkest heeft onder meer gespeeld
bij de opening van het hockeyveld op IJburg, in
het Van Goghpark en tijdens Sint-Maarten in de
Indische Buurt. Het meest trots is Axel op het
onlangs gehouden eerste echte eigen concert
van de fanfare in theater Vrijburcht. ‘In opdracht
spelen is erg leuk. Maar we zijn ook zelf muzikanten met ideeën. Wij hebben de ambitie om
steeds beter te worden. Tijdens zo’n concert
kunnen we eigen keuzes spelen en laten zien
wat we nog meer kunnen. Dit gaan we vanaf nu
elk jaar doen.’

Repetitie

Elke woensdagavond wordt gerepeteerd. De
fanfare richt zich dan op het eerstvolgende evenement waar ze spelen, in dit geval de intocht
van Sinterklaas. Gezamenlijk oefenen ze net zo
lang tot ze de liedjes onder de knie hebben. De
leden oefenen thuis ook om de puntjes op de i te

IJburgfanfare

Een echt straatorkest

zetten. Het is niet eenvoudig om de liedjes goed
te spelen. Ze zijn natuurlijk algemeen bekend,
maar Axel, die ook voor alle instrumenten de
muziek uitschrijft, heeft van sommige liedjes
eigen interpretaties gemaakt. Zo begint De zak
van Sinterklaas bij de fanfare met een prachtig gedragen intro en is van het winterse Zie
ginds komt de stoomboot een Caribbean versie
gemaakt. Leuk voor de muzikanten, maar zeker
ook voor het publiek dat eens wat anders te
horen krijgt. Ze hebben zich ook op een andere
manier voorbereid. ‘We hebben ons door de
Sinterklaasspecialist in de Flexbieb laten voorlichten’, lacht Axel. De fanfare zal het publiek
opwarmen voordat Sinterklaas aankomt. Het
orkest loopt en omdat Axel ook dirigent is, loopt
hij achteruit. ‘Dat gaat altijd goed’, lacht een van
de orkestleden. ‘Kinderen vinden het erg leuk
om een fanfare te zien, want dat is weer eens wat
anders dan Playstation. Maar bij ons gaat het om
de muziek. Dus ook Sinterklaasliedjes moeten
goed worden uitgevoerd, want daar scheppen
wij voldoening in.’ De sfeer tijdens de repetitie
is ontspannen, Axel corrigeert waar nodig, wijst
een dame op een speelse manier erop dat ze niet
zo veel moet kletsen en geeft na afloop iedereen
een hand.

Axel heeft aangepaste arrangementen voor me
geschreven, waardoor ik toch volwaardig mee
kan doen’, vertelt een van de blazers. De fanfare onderneemt ook samen leuke dingen. ‘Zo
zijn we een weekend naar Frankrijk geweest en
hebben daar gerepeteerd. Het nuttige met het
aangename combineren.’ Als ik wegga, is mijn
beeld van een fanfare positief veranderd: het
zijn echte muzikanten! t

Meedoen en meer info: www.ijburgfanfare.nl
ADVERTENTIE

Nieuwe leden

‘Nieuwe leden zijn altijd welkom’, zegt Axel tijdens de thee na afloop. ‘Je moet wel een instrument hebben, dat zelf kunnen bespelen en
noten kunnen lezen.’ Nieuwe leden worden
goed begeleid, krijgen de aandacht die ze verdienen. Alle leden geven aan dat ze zich muzikaal verbeterd hebben sinds ze bij de fanfare zitten. Ook wordt er goed rekening gehouden met
mensen die er al zijn. ‘Ik heb een ongeluk gehad
waardoor ik snelle noten niet meer kan spelen.
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COLUMN
TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI

Over een paar weken neemt Nederland de stok
over van Luxemburg als voorzitter van de EU.
Vergaderlocatie voor de 25.000 ambtenaren die
van januari tot en met juni in Amsterdam bijeenkomen: de voormalige Marinekazerne en het
Scheepvaartmuseum aan de Kattenburgerstraat.
Niet verwonderlijk dat het culturele programma,
dat traditioneel bij het voorzitterschap hoort, zich
ook deels in die buurt afspeelt.

Akropolis

V

TEKST: NATANJA DEN BOEFT
BEELD: EUROPE BY PEOPLE / COPYRIGHT: LA BOLLEUR, SUSTAINER HOMES

Kunst out of the box

V

oor het culturele programma schreef het
Ministerie van Buitenlandse Zaken een
tender uit, die werd gewonnen door cultureel ondernemers Marjo van Schaik en Frans
de Vries, en Egbert Fransen van Pakhuis De Zwijger. Gedrieën ontwikkelden zij een programma,
met als belangrijkste uitgangspunt het verbinden van kunst, cultuur en design met maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking staat
centraal, en makers en publiek zullen uitgenodigd worden om buiten de kaders van hun eigen
discipline te kijken. Het resultaat moet een rijk
programma opleveren voor een breed publiek,
met veel actieve publieksparticipatie. Dit laatste
zijn we van De Zwijger gewend en het is zeker de
moeite waard de programmering de komende
maanden extra in de gaten te houden.

The Wall

Het programma vindt plaats in de hele stad en
in Brussel. Een zwaartepunt ligt in en om De
Zwijger, met als zes maanden durende blikvanger een tentoonstellingsruimte op de muur van
het marinecomplex aan de Kattenburgerstraat.
Binnen die lange stenen muur zitten immers de
Europese politici en ambtenaren te vergaderen
over het wel en wee van Europa, buiten lopen
en leven de burgers die hun onderwerp zijn.
Een internationaal redactieteam van schrijvers, vloggers, dichters, filmmakers en designers gaat de communicatie tussen buiten en
binnen verbeelden, verwoorden en zo hopelijk
bevorderen. Berichten zullen van binnen naar
buiten komen, en er is de mogelijkheid voor het

Circulaire woning,
de sustainer home
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publiek om berichten naar binnen te sturen.
Naast deze steeds veranderende installatie is
er een programmering van onder andere fototentoonstellingen. Eén licht ik er hier uit: Henk
Wildschut fotografeert al sinds 2001 de ‘jungle’
in Calais en heeft de laatste jaren nauwkeurig
vastgelegd hoe het gebied zich ontwikkelt van
een vluchtelingenkamp naar een vluchtelingenstad. Dit doet hij door bijvoorbeeld met intervallen foto’s te nemen op precies dezelfde plek. Te
zien in april.

Fab City

Op de Kop van Java verrijst een tijdelijke campus – een gemeenschap waar 400 studenten,
wetenschappers, kunstenaars en creatieven verbindingen maken tussen kunst, design en technologie. Hier gaat het over de toekomst en dan
met name over de stad van de toekomst. Onder
andere duurzaamheid en de mogelijkheden
van zelfvoorzienendheid worden onderzocht.
Want volgens de actieven in de Fab City beweging moet het anders, heel anders. In de laatste
honderd jaar zijn steden veranderd van plaatsen
waar gewoond, gewerkt en gemaakt wordt naar
energie verslindende consumerende en afval
producerende giganten. We kopen spullen die
ver van onze haard geproduceerd zijn en als ze
het niet meer helemaal doen, komen ze hier in
de afvalstroom terecht. Waarom niet lokaal produceren, zelf maken en repareren (fairphone,
repaircafé)? Want daarmee komt een circulaire
duurzame stad binnen bereik. Geen smartcity
waar grote corporaties middels technologie
steeds meer beslissingen voor ons nemen,
maar smart citizens
die weten hoe dingen
gemaakt en gerepareerd worden. In Barcelona is in 2014 door
de burgemeester een
convenant getekend
waarin wordt afgesproken dat die stad
over 40 jaar energieneutraal is. En vol-

Van smart city
naar smart citizens

gens Marleen Stikker van de Waagsociety kan
dat eigelijk al veel sneller zo zijn. Maar dat vergt
natuurlijk wel een enorme omslag in denken en
handelen, op politiek en ambtelijk niveau maar
ook bij burgers. t

Voorproef

Op de Kop van Java nemen de tijdelijke gebruikers een voorproef op de circulaire stad, een
stad waarin we slimmer en efficiënter omgaan

Fab Lab en Fab City
Een Fab Lab is een kleinschalige werkplaats
voor digitaal gestuurde innovatie. Het is een
plek om te spelen, creëren, leren, delen en uitvinden. Via een wereldwijd netwerk worden
digitale ontwikkelingen en mogelijkheden
ingezet op een grassroots manier. Het idee komt
onder andere voort uit een cursus die al jaren
gegeven wordt op het Massachusetts Institute of
Technology (MIT): How to make (almost) anything.
Op dit moment zijn er Fab Labs op alle continenten behalve Antartica. In Europa zijn het er
270, waarvan 28 in Nederland. Ook Amsterdam
heeft uiteraard een Fab Lab en wel in de Waag.
Een voorbeeld van het grassroots gebruik van
digitale mogelijkheden is de nu al enorme en
groeiende online databank van 3d-ontwerpen,
om onderdelen te printen voor gebruiksvoorwerpen die makkelijk weggegooid worden. Van
handvat voor je heggenschaar tot noppen voor
voetbalschoenen tot koffiekopoortjes in alle
maten en vormen.
Meer lezen: www.fablabs.io, www.fabfoundation.org, www.thingiverse.com
Fab City komt voort uit Fab Lab Barcelona.
Het is een netwerk van lokaal producerende
wereldwijd verbonden steden. De doelen: Steden produceren in 2054 50% van wat ze consumeren, een wereldwijde kennisbank van open
source ontwerpen voor stedelijke problemen
en lokaal geproduceerde materialen door recycling.
Meer lezen: www.fab.city

met grondstoffen, energie en afval om een zelfregulerende en duurzame relatie met onze biosfeer te creëren. (Op www.ruimtevolk.nl vind je
een heldere publicatie over de circulaire stad.)
Grote bedrijven als BAM en Alliander doen
mee, evenals onderwijsinstellingen als de HvA
en AMS en talloze innovatieve bedrijven op het
gebied van voedsel, mobiliteit en design. Een
mooi vormgegeven terrein met paviljoens, plekken om te zitten (met oplaadplekken voor mens
en apparaat) en zo’n honderd lezingen moeten
ons erheen lokken.
Bewoners van het Java-eiland worden op verschillende manier betrokken bij het gebeuren,
onder andere middels een ‘meet the locals’ keet.
Op 11 april 2016 gaan de poorten open voor
publiek, de campus is open van 11 april t/m 30
juni. t

ier jaar geleden schreef ik ook al een
column over het Zeeburgereiland. De
aanleiding was dat de gezellige rafelrand zou worden getransformeerd in een
ongezellige Vinex-wijk. Ik was sceptisch. Is
er wel behoefte aan nóg een Vinex-wijk in de
buurt? IJburg is immers toch ook nog steeds
niet afgebouwd? Omdat ik graag meedenk, heb
ik, als die rafelrand dan toch weg moet, drie
betere ideeën gedropt. Eén: bouw er woningen
voor vluchtelingen. Je kunt er heel veel kwijt op
het eiland en zo doet Amsterdam ruimschoots
zijn sociale plicht. Twee: laat het nu nutteloze
eiland onder water lopen. Je laat alleen een
zandstrook boven het water uitsteken en zo
heb je eindelijk een definitieve locatie voor
strand Blijburg. Drie: bouw er een Koninklijk Paleis en laat de koning er met zijn gezin
wonen. Het is logisch dat het staatshoofd in het
belangrijkste stadsdeel van het land woont.
Het is onbegrijpelijk dat er met mijn ideeën
niets is gebeurd.
Toch vordert in tegenstelling tot andere grote
projecten de planning gestaag, sterker: er
wordt al flink gebouwd! Maar ik ben nog steeds
sceptisch. Op de kavels kun je zelf huizen bouwen. Maar hoe? Er is niet eens een Gamma.
Sterker: er zijn helemaal geen winkels en ook
geen cafés. Dus de eerste bewoners zullen zich
daar een ongeluk vervelen. Oké, de nu nutteloze silo’s zijn van een vrolijk verfje voorzien.

Maar daar heb je niets aan in een woonwijk.
Een woonwijk waarvan de Sportheldenbuurt
het middelpunt is. Maar wat is nou een Sportheldenbuurt zonder een Johan Cruijffstraat?
Een vaas zonder bloemen toch zeker?
Er komt ook hoogbouw. Twee torens naast
elkaar. Dat alleen al geeft me een slecht gevoel.
De hoogste toren, tevens het hoogste gebouw
van het eiland, gaat ook nog eens Akropolis
heten. Dat is Grieks, dus die zal wel niet worden afgebouwd.
Maar na uitgebreide research laat ik de
scepsis varen. De Akropolistoren wordt een
woontoren voor 55-plussers. Dus ook voor
100-plussers. Zelfstandig wonen, eigen regie,
zelfredzaamheid, sociale cohesie en civil society zijn de toverwoorden, zo staat op de website te lezen. Dat is goed nieuws voor onze oudjes, nu de zorg verdwijnt, er nauwelijks meer
thuishulp is te krijgen, verpleeghuizen sluiten en ouderen een hele dag moeten wachten
voor ze verschoond worden. En er zijn genoeg
sportmogelijkheden te bedenken: een rollatorrace rond het gebouw, rolstoelwedstrijden
in de lange gangen en bungeejumping vanaf
het dak met je neus in het Buiten IJ. Er zijn zo
veel ouderen dat de Akropolistoren de hoogste
toren van Nederland gaat worden. Waardoor
onze moderne toren de uit de tijd geraakte
Griekse Akropolis ook nog eens als toeristische
trekpleister gaat vervangen!

Blijf op de hoogte, ga kijken en doe mee:
europebypeople.nl

ADVERTENTIE
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Regisseur Lian Priemus: ‘We zijn op zoek naar een ruimte
waar zo’n groep ondergebracht kan worden. Het idee
daarachter is dat ze dan, met ondersteuning en hulp uit de
buurt, hun eigen huishouding organiseren.’

Regisseur Lian Priemus heeft
met een aantal vrienden een
Facebookgroep opgericht: Wat is
nodig voor vluchtelingenopvang
div locaties in Amsterdam? Voor
mensen die iets willen doen om
de vluchtelingen te helpen die
tijdelijk worden opgevangen in
drie centra in Amsterdam. Op het
moment van schrijven hebben al
5000 mensen zich aangemeld bij
deze groep.
TEKST EN FOTO: RONALD BOONSTRA

I

n de maand augustus meldden 1370 vluchtelingen zich in Amsterdam, een verdrievoudiging van het aantal in augustus vorig
jaar. In de Wethouder Verheijhal aan de Polderweg werd een tijdelijke noodopvang ingericht
voor tweehonderd vluchtelingen, voornamelijk
afkomstig uit Syrië. De gemeente Amsterdam
had geen ervaring met de opvang van grotere
groepen vluchtelingen voor noodopvang. De
eerste dagen in de sporthal verliepen enigszins
chaotisch. Lian Priemus ging er uit belangstelling eens een kijkje nemen.

Veldbedden en huilende kinderen

Vrije geest
zkt. sturing
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.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Ze herinnert zich: ‘Er waren zo’n tweehonderd
vluchtelingen ondergebracht die niet veel meer
hadden dan een veldbed en een deken. Het
was een chaotische toestand, met dodelijk vermoeide mensen, huilende kinderen, je kunt het
je wel voorstellen. De verantwoordelijke ambtenaren van het stadsdeel werden overvallen
door de situatie, er was natuurlijk nog geen systeem. Er meldden zich meteen buurtbewoners
die wilden helpen. Zij moesten een formuliertje
invullen met hun gegevens. Na een paar uur lag
er een stapel ingevulde formulieren. Er was ook
veel hulp nodig, maar niemand had tijd om die
mensen terug te bellen. Ik was intussen maar
iets gaan doen – spelen en tekenen met een
clubje kinderen zodat hun ouders even konden
slapen – en ben gaan bellen.
Toen heb ik ook de Facebookgroep opgezet. Zo
kon iedereen zien wat er op dat moment nodig
was: handdoeken, schoenen, sokken, kleren,
warme dekens. Het idee was om op die manier
effectief gebruik te maken van mensen die
iets wilden doen. Als er verlengsnoeren nodig
waren, postten we dat. Binnen een uur kwam
iemand ze dan brengen. Het werkt fantastisch.
Mensen kunnen iets concreets doen, zonder
zich te moeten vastleggen in uren of shifts, zoals
hulporganisaties vaak nog werken. Daar hebben
veel mensen helemaal geen tijd voor. Ze werken,
ze hebben kinderen. Dat neemt niet weg dat er
inmiddels heel veel vrijwilligers gestructureerd
en regelmatig helpen, maar op deze manier
kun je nog veel meer mensen mobiliseren! Om

gen hebben ze, afgezien van een bed en
eten, niets. Geen privacy, geen geld, geen
bezigheden. Met z’n
achten op een kamer
en je mag nog geen
laken ophangen als
je vrouw zich wil verkleden. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil
vooral de boel rustig
houden en dat betekent: heel veel regeltjes en weinig contact met de buitenwereld. Dat kan ook
niet want er woont
daar niemand in de buurt. En het vooruitzicht
is voorlopig: wachten op de dingen die komen
gaan. Daarnaast knelt natuurlijk het verlies van
hun vaderland, en het moeten achterlaten van
familie in gevaarlijke omstandigheden. Als je in
die situatie verkeert en je weet dat er iemand is
die naar je informeert, simpel met een berichtje
gelderland
leolux dan
montis
spectrum
stokke/varièr
vraagt
hoegispen
het gaat,
is pastoe
dat een
morele
steun,
hartverwarmend.’

Trots op Oost
de slagkracht van zo’n grote groep mensen die
willen helpen zo goed mogelijk te gebruiken, is
het dus belangrijk om te kijken wat de vluchtelingen nodig hebben. Dat maakt de hulp die je
biedt concreet. Maar daarnaast vinden mensen het ook prettiger om een specifiek persoon
of een familie te helpen. Je praat, je vraagt zelf
wat nodig is en je biedt hulp. Dat is, denk ik, de
kracht van het binnenlaten van mensen uit de
buurt, in combinatie met media als Facebook.’

Trots

‘Met het starten van die Facebookgroep werd
de hulp die nodig was niet alleen concreter,
het leidde ook tot veel contacten. Het oostelijk
deel van Amsterdam en het Stadsdeel Oost – dat
onmiddellijk insprong op onze initiatieven –
mogen trots zijn, ze hebben zich van hun beste
kant laten zien. Daar moet ik bij aantekenen dat
we ons met de Syrische vluchtelingen goed konden verstaan, het zijn over het algemeen goed
opgeleide, moderne mensen. Ze staan cultureel
niet zo ver van ons af. Dat scheelt natuurlijk. En
Oost is enorm gemêleerd, veel Marokkanen hielpen, ze spreken vaak Arabisch. De draagkracht
van een buurt wordt zo optimaal gebruikt.’

Hartverwarmend

De mensen die werden opgevangen in de sporthal zijn inmiddels al een paar keer overgeplaatst
en zijn nu in Nijmegen, in een groot tentenkamp. Daar zitten nu zo’n drieduizend mensen.
Er is nog steeds contact tussen de vluchtelingen van de Polderweg en de Amsterdammers
die ze hebben geholpen. Ze hebben allemaal
goede herinneringen aan de sporthal, alleen al
vanwege de warmte en steun die ze in de week
dat ze er waren, hebben ondervonden.
Lian verduidelijkt: ‘Men voelde zich in Amsterdam ingebed in de buurt. Stel je voor, in Nijme-

des Heils, was zo dapper om ons als ongeregeld
zootje toe te laten en uiteindelijk zijn ze daar
heel blij mee. We hebben nu ook contact met
het hoofdkantoor van het Leger des Heils. Zij
beginnen langzaam in te zien hoeveel zo’n verzameling burgers, die zich nu enigszins begint
te organiseren, voor elkaar weet te krijgen. Dat
is heel bijzonder eigenlijk. Maar ik geloof, zoals
gezegd, niet dat zo’n systeem zou werken bij
groepen die veel groter zijn dan tweehonderd
mensen. Dat is voor iedereen overzichtelijk. Ik
liep als coördinator soms gewoon met iemand
mee die iets kwam brengen en zei dan: “Geef
het zelf maar even.” Door de kleine schaal leerden de leden van de Facebookgroep ook elkaar
kennen en spraken met elkaar af. En zo kwam
iedereen met elkaar in contact. De saamhorigheid werd erdoor versterkt. Ik heb gehoord dat
men in Amsterdam in de toekomst ook kleinere
groepen wil vormen. Dat lijkt me in alle opzichten een goed idee.’

Gastvrij Oost

Lian Priemus is intussen in samenwerking met
Gastvrij Oost bezig met wat een pilot moet worden: de tijdelijke opvang van een groep van zo’n
artifort
orange slice Lian: ‘We zijn op zoek naar
25
vluchtelingen.
een ruimte waar zo’n groep ondergebracht kan
worden. Het idee daarachter is dat ze dan, met
‘Als er verlengsnoeren nodig
ondersteuning en hulp uit de buurt, hun eigen
waren, postten we dat. Binnen huishouding organiseren. We denken aan een
opvang voor een maand of drie. Volgens ons
een uur kwam iemand ze dan
hoeft dat niet zo moeilijk te zijn, en als het goed
beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl
uitpakt, kunnen andere buurten of steden een
brengen’
dergelijke aanpak wellicht overnemen.’
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip
Enthousiast: ‘Bedenk, dat de mensen die in
Kleinschalig
een opvang zitten, dolgraag iets willen doen.
Zelf koken bijvoorbeeld. In de Havenstraat, waar
Er zijn op dit moment drie opvanglocaties in
nota bene alleen mannen zijn ondergebracht, is
Amsterdam: twee in Zuid-Oost en één in de
inmiddels een goed draaiende kookploeg opgevoormalige gevangenis in de Havenstraat, waar
zet. Doordat op de Facebookpagina gevraagd
alleen mannen zitten.
beukenplein
23 amsterdam
020 6656310
www.janvanbeek.nl
kan worden om voedsel, gewoon met bood‘Ik denk dat deze
buurt, het oostelijk
stadsdeel,
schappenlijstjes!’ t
best vluchtelingen kan opvangen voor een wat
gelderlandtijd.
gispen
spectrum gebeurt.
stokke/varièr e. jorgensen corona
langere
Alsleolux
het montis
maar pastoe
kleinschalig
Drieduizend mensen is niet te doen’, volgens
www.facebook.com/watisnodigvoorvluchtelingenLian. ‘De locatiemanager in de Havenstraat,
opvangdivlocatiesamsterdam
waar de opvang werd geregeld door het Leger
www.facebook.com/gastvrijoost

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

COLUMN
TEKST: SEM ROEFS

Perfect cadeau

S

pontaan word ik vrolijk als ik het CBK
binnenstap. Dansende lichtjes, gekleurde
reflecties en verplaatsende schaduwen
verwelkomen me. Ik word verrast door de
beweeglijkheid, heldere kleuren en het mooie
lijnenspel. Onder de titel ‘Lichtbaden’ presenteert stichting Polderlicht hier een indrukwekkende en optimistische tentoonstelling, waarvoor hulde! Nog tot 9 januari gratis te zien.
Het CBK bezoek ik bovendien om een verjaardagscadeau te kopen. De jarige heeft gevraagd
om een kunstwerk. Wij, de vriendengroep,
kunnen niet kiezen en hebben bovendien een
beperkt budget. De kunstuitleen biedt uitkomst. Met een collectie van meer dan vijfduizend objecten waaruit onbeperkt geruild kan
worden. Het perfecte cadeau!
Als cultuurverkenner in Amsterdam-Oost
voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK) ben ik trots dat wij dit soort mooie projecten als de monumentale lichtinstallaties in
het CBK ondersteunen. In de rol van cultuurverkenner zie ik het als mijn persoonlijke doel
om Oost zo cultureel mogelijk te maken. Dat
doe ik door kunstenaars en instellingen te helpen met het zoeken naar de beste ondersteuning.
Wil je Oost ook zo cultureel mogelijk maken?
Mail naar: oost@afk.nl

INGEZO ND EN

Kerstconcert Zeeburg Zingt
Op zondagmiddag 13 december geeft het
55+koor Zeeburg Zingt het jaarlijkse kerstconcert
Behalve kerstliederen zullen ook wereldse liederen en spirituals worden gezongen, waarvan sommige solo. De bekende nummers
kunnen natuurlijk meegezongen geworden.
Plaats: Verenigingsgebouw Kindervreugd,
Kramatweg 31a (op 50 meter afstand van de
halte van lijn 7, 14 en 37)
Aanvang: 14 uur, toegang € 5 inclusief thee/
koffie.
Heeft u belangstelling om mee te zingen?
Kom dan gerust eens kijken en luisteren bij
een van onze optredens, meezing-uitvoeringen of repetities.
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Gastvrije gezichten

Naam: Hanadi Al Said (46)
Wat doet ze: Vangt vluchtelingen bij haar thuis op
‘Ik kom zelf uit Syrië. Zes jaar geleden zette ik voor het eerst voet op Nederlandse bodem
om mijn man, die hier al woonde, achterna te gaan. Ik was niet op de vlucht, want de
oorlog was nog niet gaande. Die begon twee jaar later. Ik doe veel voor vluchtelingen. Ik
stel onder andere mijn huis ter beschikking voor Syrische vrouwen – met of zonder kinderen – die vluchteling zijn. Soms zit mijn huis vol met vluchtelingen. Acht is tot nu toe
mijn max geweest aan wie ik opvang heb gegeven. Ze mogen een paar nachten logeren
en blijven eten. Ik kook dan Syrisch voor ze, zoals baba ganoush, fattoush of tabouleh.
Er wordt veel gepraat onder het eten; over de oorlog in hun geboorteland, maar ook
over hoe het hier in Nederland is. Ze willen vaak weten hoe het hier allemaal gaat en
wat de Nederlandse cultuur inhoudt. De mooiste momenten met deze vrouwen zijn de
wandelingen die ik met hen maak in het Flevopark. Dan komen de echte verhalen en
zie ik hun kinderen opleven als ze in de speeltuin mogen spelen. Samen winkelen is ook
leuk, we blijven tenslotte vrouwen. Mijn betrokkenheid voor deze mensen komt voort
uit de cultuur die ik met hen deel, maar ik wil vluchtelingen ook steunen in de moeilijke
tijd die ze doormaken. Ik wil er vooral voor zorgen dat ze zich thuis en veilig voelen in
Nederland. Ze voelen zich al ontheemd en bedreigd genoeg!’

Gastvrij Oost laat zien dat stadsdeel Oost zeer betrokken is met
vluchtelingen. Maar wie zijn de mensen die zo begaan zijn met het
lot van de vluchtelingen? Vier oosterlingen aan het woord over hun
betrokkenheid en wat ze doen voor vluchtelingen.
TEKST: CABRIËLLA VINKE

FOTO’S: FLEUR VOS

Naam: Justine Swaab (37)
Wat doet ze: Helpt vluchtelingen
met hun reis naar Europa
‘Vanachter mijn laptop met mijn
mobiel binnen handbereik help
ik via social media vluchtelingen
met hun reis naar Europa. Ik werk
onder andere voor het online platform United Rescues. Hier werken
vrijwilligers in ploegendienst. We
houden de vluchtelingenboten in
de gaten. Als er iets goed mis is met
een vluchtelingenboot – motor
stuk, zinkend schip of noodweer
– schieten we te hulp. Ik bel dan
de dichtstbijzijnde kustwacht en
maak melding van de noodsituatie.
Het is dan van levensbelang dat ik
de juiste coördinaten heb. Deze
kunnen we vaak via de mobieltjes
van de vluchtelingen achterhalen.
Het kan ontzettend frustrerend
werk zijn. Dan heb ik de kustwacht aan de lijn en nemen ze je niet serieus of
begrijpen ze je niet vanwege de taalbarrière. En
het riedeltje van het antwoordapparaat ken ik
inmiddels uit mijn hoofd! Tuurlijk voel ik me dan
machteloos en ontzettend rot. Maar niets doen
is geen optie. Dat is geestelijk niet gezond voor
mij. Je laat mensen toch niet verdrinken! Het
lukt soms gelukkig wél om ze te helpen. Laatst
nog; vier deserteurs uit het leger van Assad werden gedeporteerd. Ze hadden Turkije bereikt,
maar moesten weer terug naar Syrië. Samen met
andere vrijwilligers uit het netwerk hebben we
deze deportatie gelukkig kunnen tegenhouden.
Voor een overwinningsmoment heb je dan geen
tijd, want de volgende vluchtelingen die hulp
nodig hebben, staan alweer klaar.’
www.crossingchannels.eu

Naam: Mischa Buitenhuis (17)
Wat doet hij: Liep
een pelgrimstocht
om geld in te zamelen voor vluchtelingen

Naam: Ahmed El Mesri (57)
Wat doet hij: Maakt kerstpakketten voor vluchtelingen
‘Kerstmis komt eraan en daar hoort een kerstpakket bij. Ook voor vluchtelingen, misschien
wel juíst voor vluchtelingen. Ze zitten vaak in
uitzichtloze situaties. Ze dachten in het land van
melk en honing te zijn beland toen ze in Nederland aankwamen, maar niets is minder waar.
Ze zitten in een wachtkamer vol met andere
vluchtelingen en vele onzekerheden. Wel of
geen verblijfsvergunning? Waar word ik ondergebracht? Waar is mijn familie? Heb ik vandaag
wel genoeg te eten? Juist daarom wil ik in deze
donkere dagen graag iets extra’s voor ze doen.
Samen met ongeveer twintig andere vrijwilligers
stel ik kerstpakketten samen om rond de kerst
uit te delen aan vluchtelingen in het Vriendschapshuis. We gaan onder andere bij ondernemers langs om te vragen of ze iets willen doneren voor onze actie. Het mogen levensmiddelen
zijn, maar speelgoed is ook van harte welkom.

Geld mag ook, dan kopen we zelf iets voor in het kerstpakket. Ons streven is honderd kerstpakketten samen te stellen.
Dat zou mooi zijn! Maar ik het zou het nog mooier vinden als
deze vluchtelingen snel goede zelfstandige opvang krijgen en
de mogelijkheid om te participeren in de maatschappij. Ik ben
zelf migrant. Ik kwam ooit vanuit Marokko naar Nederland.
Daarom weet ik hoe frustrerend het kan zijn als je niet mag
deelnemen aan de samenleving. Je wilt jezelf zo graag nuttig
maken, maar je mag niet. Het laatste wat je moet doen is deze
mensen aan hun lot overlaten Dan glijden ze af.’
www.stichtingonzehoop.nl

‘Ieder jaar gaat 6-vwo
van het IJburgcollege op reis. Sinds
kort moet deze reis
een maatschappelijk
belang dienen. Het
eerste plan was om
naar Polen gaan en
daar te helpen in een
weeshuis. Maar op
school ging het met
de toename van de vluchtelingenstroom steeds vaker over de situatie van deze mensen.
Twee docenten kwamen daarom op het idee om een pelgrimstocht te houden met als
doel geld in te zamelen voor Stichting Vluchteling. Velen van ons waren niet meteen
enthousiast, omdat wandelen nou niet direct tot de favoriete bezigheden behoort. Het
maatschappelijk belang kreeg ons uiteindelijk toch allemaal over de streep. Mijn voorbereiding voor deze pelgrimstocht bestond uit een paar goede wandelschoenen en –kleding kopen. Verder niets. We begonnen in Toulouse en eindigden in Estipouy. In totaal
hebben we in drie dagen meer dan 70 kilometer gelopen. De eerste twee dagen gingen
hartstikke goed. De derde dag liep ik een liesblessure op. Dat was wel even zwaar. Als ik
erop terugkijk dan was het fysiek zeer inspannend. Ik besefte hierdoor wat veel vluchtelingen doormaken tijdens hun reis. De vermoeidheid en de tegenslagen, maar dan maal
drie als het niet maal meer is. Des te belangrijker vind ik het daarom dat vluchtelingen
een goede tijdelijke opvang krijgen na hun zware reis. We hebben uiteindelijk meer dan
2500 euro weten in te zamelen. Ik zou zo weer een pelgrimstocht lopen. Het was zwaar,
maar we hadden een doel, een héél goed doel.’
www.justgiving.nl/6vwoloopt
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Wat doet een huidtherapeut precies?
Huidtherapie is ontstaan door
een samenwerking tussen
een dermatoloog, een plastisch chirurg en een schoonheidsspecialist. Diana van de
Meent is HBO-gediplomeerd huidtherapeut
en verbonden aan instituut Helemaal Huid op
IJburg. Diverse behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Sinds 2011 is de
huidtherapeut direct toegankelijk. Er is geen
verwijzing nodig van de (huis)arts. Welke huidtherapeutische behandelingen biedt Helemaal
Huid aan?
Acnetherapie
Acne is een aandoening van de talgklieren.
Naast een dieptereiniging kunnen speciale
peelings worden ingezet. Ook krijg je adviezen
om je huid thuis te verzorgen en te verbeteren.
Littekentherapie
Een litteken ontstaat na een verstoorde wondgenezing. Met littekenmassage wordt de
huidafwijking versoepeld en bewegingsbeperkingen worden weggenomen.
Oedeemtherapie
Oedeem betekent vochtophoping. Met manuele lymfedrainage (een massagetechniek),
bandages, therapeutisch elastische kousen en
lymfetape kan het overtollige vocht beter worden afgevoerd.
Ontharen
Met de gekoelde diodelaser of elektrische
epilatie worden de haarzakjes tot maximaal
90% verzwakt en/of vernietigd. Door gebruik
van verschillende methoden en 10 jaar praktijkervaring, kan iedere huid- en haarkleur worden behandeld. Zoals te lezen in de vorige IJopener in een interview met Janine, eigenaresse
van Helemaal Huid.
Coagulatie
Goedaardige huidafwijkingen kunnen snel en
effectief worden weggebrand zonder littekens.
Bijv. couperose, steelwratjes en moedervlekken.
Microneedling
Ragfijne naaldjes van chirurgisch staal maken
mini-kanaaltjes in de huid voor stimuleren van
de celdeling en aanmaak van collageen en
elastine. De huid wordt egaler en sterker en
poriën worden verfijnd.
Plekjes en Vlekjes spreekuur
Heb je een huidprobleem en zoek je deskundig advies? Helemaal Huid introduceert het
‘Plekjes- en Vlekjes’ spreekuur. Bel voor een
afspraak 020 737 1423.
Tot 24 december is behandeling van het eerste plekje, indien behandelbaar, gratis. Diana
werkt in de vestiging Amsterdam op dinsdag
en donderdag. Bij tijdelijke immobiliteit behandelt Diana in IJburg ook aan huis.

Jaap Speyerstraat 2
1087 MK Amsterdam
Tel. 020 - 737 1423
info@helemaalhuid.nl

www.helemaalhuid.nl
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In de Eerste Atjehstraat, bij het
pleintje, vindt u de werkplaats van
Hugo Lammertse, De Vergulde
Pantoffel. Nee geen schoenmakerij, maar een werkplaats waar
antieke meubelen, spiegels,
lampen en gietijzeren grafkruizen
worden gerestaureerd. De naam
refereert aan het ‘vergulde randje’
dat vaak wordt toegedicht aan
gewone gebruiksvoorwerpen van
vroeger.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS
ADVERTENTIE

Aanbiedingen
tijdens de
decembermaand
Wij zijn de zondagen 6, 13 en 20 december
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Wijnkoperij De Hermitage KNSM-laan 293, 1019LE,
tel. 020 6235877 info@wijnkoperij-de-hermitage.nl
www.wijnkoperij-de-hermitage.nl

V.l.n.r.: Taylor’s Late Bottled Vintage 2010 Rode Port € 13,75
Champagne Laforge Grande Cuvée € 25,Pacherenc de Vic- Bilh, St.Albert 50 cl. Dessertwijn € 13,75
Bourgogne Blanc Chardonnay Louis Jadot 2014 € 16,Corbières Château Spencer La Pujade 2011 € 15,Crémant de Bourgogne Blanc Brut Veuve Ambal € 15,-

M

idden in de werkplaats staat een
prachtige linnenkast van iepenwortelhout die klaar is en in de verkoop
gaat. Eerst moet er nog een foto van worden
gemaakt, daarna wordt hij gedemonteerd en
opgeslagen totdat zich een koper aandient. De
kast wordt pas weer in elkaar gezet in de woning
waar hij komt te staan. Anders is het vervoer volgens Hugo veel te ingewikkeld en zou er soms
wel een hijskraan bij nodig om de kast op z’n
plek te krijgen. Op de website van De Vergulde
Pantoffel staan diverse kasten die hij gerestaureerd heeft. Op de vraag hoe hij aan dit soort kasten komt, vertelt Hugo dat hij een huisje heeft in
Frankrijk en daar naartoe gaat met een bestelbus en een grote aanhanger. Ter plaatse bezoekt
hij diverse brocanterieën en markten op zoek
naar kasten, verlichting en spiegels die hij kan
restaureren. ‘Meestal liggen de kasten helemaal
uit elkaar. Ik kijk dan of hij compleet is, of de
deuren recht zijn en wat eraan moet gebeuren.
Scheve deuren kan ik ook wel restaureren, maar
daar zit zo veel werk aan dat je er in uren omgerekend niet veel meer aan verdient. Ik ben het
meest gecharmeerd van strakke Franse kasten
van rond 1850. Met buikige en frivole kasten met
tierelantijntjes heb ik niet zo veel. Dat wil niet
zeggen dat ik hem laat liggen als ik er een tegenkom. De meeste kasten uit die tijd zijn gemaakt
door meubelmakers. Iedere meubelmaker heeft
zijn eigen signatuur aan de kast gegeven dus je
hebt geen voorbeeld van de kast, hoe die eruit
zou moeten zien. Na vijftien jaar restaureren,
weet ik dat inmiddels wel.’

Van geluidsman
naar restaurateur
de boel langzaam maar zeker en ging hypocrisie de boventoon voeren. Op een bepaald
moment had ik het er helemaal mee gehad en
ben opgestapt. Ik was toen al bezig met meubeltjes restaureren en besloot er mijn beroep van te
maken. Ik heb er geen opleiding voor genoten,
maar ben proefondervindelijk wijs geworden.
Ik heb veel steun en advies gehad van restaurateurs in Frankrijk en kreeg alles met vallen
en opstaan onder de knie. Op dit moment ben
ik bezig met een kast die werkelijk helemaal uit
elkaar ligt. Dat is natuurlijk het leukst. Dingetjes
die ontbreken, maak ik zelf en als er gedeelten
moeten worden vervangen, doe ik dat ook. Bij
kasten zijn dat bijvoorbeeld vaak de achterpootjes. In de Franse huizen staan de kasten tegen
een stenen muur op een plavuizen vloer. Vaak is
er veel vocht in die huizen en vergaan de poten
langzaam maar zeker. De achterplaten van een
kast zijn vaak gemaakt van een mindere kwaliteit hout. Dat noemen ze spint, de buitenlaag
van een boom. Omdat spint zacht hout is, vinden de larven van de gewone houtwormkever of
de bonte knaagkever het heerlijk om hun buikje
eraan vol te eten. Dus houtworm vind je in bijna
alle oude kasten. Maar die worden allemaal door
mij heel goed wormvrij gemaakt.’

met een aantal van die loodzware kruizen in de
bestelbus. Ik verkoop ze vaak en niet alleen om
weer als grafmonument te fungeren. Gothic liefhebbers vinden het mooi om in de huiskamer te
zetten en sommige mensen vinden ze mooi als
tuinornament.’
Naast restaureren helpt Hugo ook mensen met
verhuizen, in de zin dat hij ze adviseert op welke
manier hun meubels in hun nieuwe huis goed
tot hun recht komen. ‘Het komt een paar keer
per jaar voor dat ik daarvoor gevraagd word. Met
name oudere mensen die van een groot huis
naar een kleinere woning gaan hebben hierin
hulp en advies nodig. Als je het goed bekijkt, pak
ik eigenlijk alles aan wat mijn pad kruist. En dat
vind ik leuk!’ t

www.deverguldepantoffel.nl

Grafkruizen

Het is niet zo dat Hugo alleen maar oude meubelen restaureert. Ook moderne meubelen vindt
hij leuk om te doen, met name Scandinavische.
Die zijn volgens hem heel mooi gemaakt en
daardoor de moeite van het restaureren waard.
Een heel andere tak van zijn bedrijf is gietijzeren grafkruizen. Er staan er een stuk of vijftien
in zijn achtertuin en Hugo vertelt met een grijns
hoe hij eraan komt. ‘In Frankrijk is het zo dat
als duidelijk is dat een oud graf niet meer wordt
onderhouden, er een aankondiging aan wordt
gehangen met de vraag of er nog belangstelling
is voor dat graf. Die hangt er vijf jaar. Als dan niemand gereageerd heeft, wordt het graf geruimd.
Vaak staan daar de oude gietijzeren kruizen op
en zijn ze voorzien van een gietijzeren hek. Dat
gaat dan naar de inkoper van oude metalen. Dat
vind ik zonde. Dus soms rijd ik vanuit Frankrijk
ADVERTENTIE

Andere richting

Dat veel mensen niet het beroep uitoefenen
waarvoor ze gestudeerd hebben, is allang
bekend. Zo ook bij Hugo. Hij studeerde op de
Filmacademie Regie en Productie en heeft lange
tijd gewerkt als geluidsman in Hilversum. ‘Toen
daar de commercialisatie toesloeg, escaleerde
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Ten zuidoosten van de Indische Buurt, aan de overkant van
de Valentijnkade, bevindt zich het Amsterdam Science Park.
Wie hier niet woont, werkt of studeert, komt er waarschijnlijk
nooit. IJopener kwam er wel en doet verslag.
TEKST: MARK VAN DER LAAN

FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

A

lhoewel ik in de aangrenzende Indische
Buurt woon, begeef ik mij vandaag voor
het eerst op het Amsterdam Science
Park. Ik fiets de Molukkenstraat uit en sla tegenover de Praxis linksaf.

13:00 uur op het Science Park

De wijk is nieuw, nog geen tien jaar oud, en ruim
opgezet wat voor de nieuwkomer een gebrek
aan geborgenheid met zich meebrengt. Het
Park maakt hier een desolate indruk. Tussen de
gebouwen met appartementen bevinden zich
enkele mensen op straat. Onderaan de appartementencomplexen rechts staat in verschillende
talen te lezen waartoe ze dienen: Studentenhuisvesting.

Ik spreek iemand aan. Het is Zinzi uit Engeland. Zij studeert Liberal Arts aan het Amsterdam University College (AUC – zie kader). ‘Als je
aan het AUC studeert, woon je ook hier. Er zijn
cafés, je kunt hier sporten, het bevalt mij goed.’
Iets verderop, nog voor de Spar supermarkt,
ontmoet ik Xiang uit China. Ook hij studeert aan
het AUC. ‘Het gaat allemaal om de gemeenschap
hier. Je studeert samen, je woont samen, je kookt
samen en je gaat samen uit. Na mijn opleiding
zou ik nog wel een aantal jaren in Nederland willen blijven wonen. Ik hou erg van de Jordaan.’
Bij de Spar sla ik linksaf. Alhoewel het pand van
het AUC, aan mijn linkerhand, een architectuurprijs heeft gewonnen, valt mijn oog direct rechts
op de Annahoeve, een oude boerderij. Het terrein van het Science Park maakte oorspronkelijk deel uit van de in 1629 drooggemalen
Watergraafsmeer. Tot in de jaren tachtig van de
vorige eeuw was de Annahoeve nog in gebruik
als boerderij. Het pand, de laatste herinnering

Commune

van de 21e eeuw

aan het landelijke gebied dat deze plek lang
geweest is, staat nu leeg maar het naastgelegen
café-restaurant Polder heeft plannen om aan de
Annahoeve een horecabestemming te geven.
Wat nu nog rest van boerderijactiviteiten zijn de
haan en vier dikke kippen die hun ren vrij kunnen uitlopen.
Op het terras van Polder, dat gevestigd is in
een loods in de vorm van een halve cilinder, tref
ik warempel iemand aan die hier niet studeert
en ook niet woont of werkt. Het is Michiel uit
de Javastraat. ‘Ik kom hier graag. Als je vanaf de
snelweg komt, kun je hier gratis parkeren en een
kop koffie pakken. Vooral in de zomer is het hier
mooi. Ik vind het een inspirerende omgeving
met al die studenten.’
Het grote gebouw verderop is van de Universiteit van Amsterdam. Op het pad daarnaartoe
tref ik Niels en Sjoerd. Zij studeren beiden biomedische wetenschappen aan de UvA. ‘De UvA
en het Amsterdam University College zijn twee
gescheiden werelden.’
In dit gedeelte van het Park kom ik de eerste
persoon tegen die mij ouder dan 25 lijkt. Het
is Jan, illustrator en fotograaf bij het Institute
for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. ‘Dat
Amsterdam University College is een soort verlengde middelbare school.’
Wat zeker geen middelbare school is, is het
AMOLF (zie kader). Op de weg terug naar de
Indische Buurt kom ik langs deze instelling,
een van de vele onderzoeksinstituten die op het
Science Park gevestigd zijn. Fatemeh uit Iran
werkt hier. ‘Ik doe promotieonderzoek op het
gebied van nanophotonics.’

het wel wat drukker mogen zijn. Die drukte is er wel in restaurant Polder
en in het naast de Spar gelegen café Maslov.
Ik zie een man die twee honden aan het uitlaten is, een atypische verschijning op het Science Park. Het is Jelle en wat blijkt: je kunt hier ook als
gewone burger je domicilie hebben. ‘Het is hier heerlijk wonen. Rustig, net
als de Veluwe, waar ik vandaan kom, maar wel in Amsterdam, binnen de
ring. We hadden het veel eerder moeten doen.’
De volgende passant die ik aanspreek, is Nasiba. Zij komt uit Nederland
en studeert aan het AUC, met veel tevredenheid. ‘We willen hier een maatschappij creëren, met een globaal gevoel, de grenzen weggevaagd. De studenten van het AUC zijn veel met de gemeenschap bezig. Zo hebben zij
het initiatief genomen tot een voedselinzameling en verzorgen in de aangrenzende buurten gratis diners.’

18:00 uur op het Science Park

De naar verluidt gescheiden werelden van de
UvA en het AUC ontmoeten elkaar wel in het
Universum. Op dit tijdstip zijn er meer mensen op straat dan rond het middaguur en velen
daarvan lopen dit sportcentrum in en uit. Eetcafé Oerknal zit er ook – ‘knalgoed en oergezellig’. Om het werkelijk gezellig te laten zijn, zou

23:00 uur op het Science Park

De helft van de ramen in de flats met studentenkamers is verlicht. Op de
begane grond krijg ik letterlijk een kijkje in de keuken van een groep AUCstudenten. Op straat zie ik één auto en twee fietsers. En twee voetgangers,
Teun en Tijs, studenten aan het AUC. ‘Niemand heeft problemen met het
op campus moeten wonen. Integendeel. Je kunt van elkaar leren, met al
die studenten uit al die landen.’
Op deze zwoele novemberavond zit een aantal mensen op het terras van
café Maslov. Binnen zit een tiental gasten, de helft gebogen over een laptop. Café de Polder biedt hetzelfde beeld. Teun en Tijs raadden mij aan
een kijkje te nemen bij het café bij de tennisclub, aan de overkant van de
dijk, in een hoek van het Flevopark. Dat zou een hangout van AUC-studenten zijn. Barman Sander is
verbaasd: ‘Het café van tennisvereniging de Tie Breakers is
in principe alleen voor leden.’
Daarvan zijn er op deze dinsdagavond net voldoende om
het gezellig te maken.
Gezellig is nog steeds niet het
eerste woord dat me te binnen
schiet als ik aan het Amsterdam Science Park denk. Maar
terugfietsend over de dijk, met
rechts de voormalige Joodse
begraafplaats en de Indische
Buurt en links het Park, denk ik
niettemin: iets minder onbekend, iets minder onbemind. t

www.amsterdamsciencepark.nl/
www.auc.nl
www.stadsarchief.amsterdam.nl

Universiteit van Amsterdam

In 2009 hebben de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam
het Amsterdam University College (AUC) opgericht. Sinds 2012 is het
gevestigd op het Science Park. Het AUC is een onderwijsinstelling naar
Amerikaans model en biedt studenten een driejarige bachelor opleiding
in Liberal Arts and Sciences. Hierbij volgen de studenten een studieprogramma in de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen of de
exacte wetenschappen.
De studenten, zo’n achthonderd in getal, zijn afkomstig uit tientallen
landen. Ongeveer de helft van hen komt uit Nederland. Zij wonen allemaal op het Science Park. Het op de campus wonen maakt deel uit van
de filosofie van het AUC waarbij het streven is om traditionele scheidslijnen tussen wetenschappen, landen en culturen te verwijderen.

Onderzoeksinstituten en bedrijven

Acht onderzoeksinstituten op het Science Park zijn onderdeel van de
UvA:
• Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
• Swammerdam Institute for Life Sciences
• Institute for Logic, Language and Computation
• Informatics Institute
• Institute of Physics
• Astronomical Institute Anton Pannekoek
• Korteweg-de Vries Institute
• Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences
Drie onderzoeksinstituten maken onderdeel uit van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek:
• AMOLF (nanophotonics, physiscs of biomolecular systems)
• Centrum Wiskunde & Informatica
• National Institute for Subatomic Physics
Wie nog meer wil onderzoeken kan terecht bij:
• Netherlands Institute for Space Research
• Advanced Research Centre for Nanolithography
Naast deze wetenschappelijke instellingen zijn op het Science Park ruim
honderd bedrijven gevestigd, zowel start ups als vestigingen van multinationals. Deze begeven zich op dezelfde wetenschappelijke terreinen
als de instituten in hun nabijheid.

ADVERTENTIE

In het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Science Park
biedt de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
sinds 2010 de volgende opleidingen aan: Aardwetenschappen, Biologie,
Biomedische wetenschappen, Informatica, Informatiekunde, Kunstmatige intelligentie, Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde,
Fysische geografie, Future Planet Studies en Psychobiologie.

ADVERTENTIE
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Amsterdam University College

FUNERAL QUEST
Uit vaar tbegeleiding volledig naar wens
en met veel respect.
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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Linda en Donald Duck in de hal
In een middelgroot appartementencomplex wordt
vaak redelijk wat gelezen. Velen hebben immers
wel ergens een abonnement op. Tijdschriften
in alle diversiteit: reizen, eten, nieuws, wonen,
kinderen. Een bron van informatie, die veelal in
de papierbak eindigt.
TEKST: HANS ERNENS

D

FOTO: RUI SUPRIHADI

at is best jammer van de vaak prijzige
magazines. Een simpele houten plank,
een paar beugeltjes en een oké van de
Vereniging van Eigenaars bieden uitkomst!
Creëer je eigen minileesplank in de centrale
hal (als je die hebt natuurlijk) van je appartementencomplex!
Het geeft een leuk aanzicht bij binnenkomst
en fleurt de hal gelijk een beetje op. Bewoners
kunnen naar hartenlust een magazine pakken
en lezen, ook een die ze zelf misschien niet zo

snel zouden kopen.
Zin in een Linda op
zondagochtend, een
pittig artikel in de
Elsevier, een VTwonen-idee of mooie plaatjes in
het WNF-magazine of een Donald Duck? Het ligt
er allemaal.
Ook als je je boekenkast eens opruimt en de
boeken niet wil schenken aan welke instantie
dan ook: leg ze op het boekenplankje! Leuk toch,
om zo een leuk boek mee te nemen op vakantie

of in een lui weekend?
Dus mensen: wees creatief, er is vast een handige buur die het plankje kan bevestigen. Bij een
groot Zweeds warenhuis vind je ze plenty voor
heel weinig. Ik zeg: ophangen die plank en lezen
maar! En tja, uiteindelijk dan wel netjes in de
papierbak, hè? t

15 december
van 12.00 tot
16.00 uur
n

erwerkplekke
vacatures en le

werkmarkt

je eigen zaak openen?

Oost aan de slag!
Post Oost biedt jou een opstap naar
werk. Speciaal voor bewoners van
Amsterdam Oost organiseren we
de werkmarkt Oost aan de slag!
Post Oost - Wijttenbachstraat 36-hs.
Gratis toegang. Kijk op www.postoost.nl
voor het complete programma.
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Met dj Orlando
achter de
knoppen is het
gegarandeerd
non-stop
dansen tot je
erbij neervalt
of tot hij het
pand verlaat, op
weg naar een
volgende gig

solliciteren in stijl

leer meer over solliciteren
en social media

Nederlands kampioen

DJ Orlando weet hoe hij een
feestje moet bouwen. Als hij
draait, gaat het publiek los. Op 7
november bewees hij dat weer in
ons eigen Panama, bij de tweede
editie van New Jack Classics.
Heerlijke swingbeat, old skool
hiphop, house en disco classics
die smaakten naar meer.
TEKST: SIMONE SLOTBOOM
CLASSICS

ADVERTENTIE

Panama gesloopt

G

FOTO’S : NEW JACK

oed nieuws voor de dertigers en veertigers die wel van een avondje swingen in
een relaxte setting houden. En hoog tijd
voor een interview met de dj die erom bekend
staat de boel te ‘slopen’. Niet letterlijk natuurlijk, al is het zeker wel eens voorgekomen dat
de dansvloer na een set van hem aan vernieuwing toe was. Met DJ Orlando achter de knoppen is het non-stop dansen tot je erbij neervalt
of tot hij het pand verlaat, op weg naar een volgende gig. Bij NJC was hij in goed gezelschap
van collega-dj’s the ‘R’, Sir Edward en Mad. Een
feel good-avond in de sfeer van de oude Metropool met de lekkerste hits uit de jaren tachtig
en negentig waar iedereen zich spontaan weer
achttien voelt.

Orlando Valpoort was
amper dertien jaar
oud toen hij thuis met
twee
cassetterecorders bandjes begon
te mixen. Gelukkig
had het buurthuis een
echte dj-set waarop
hij zich helemaal kon
uitleven. Orlando had
namelijk talent. Vijf
jaar verder was hij
tweemaal op rij Nederlands kampioen mixen,
de jongste ooit, en werd hij derde bij de Europese kampioenschappen. Intussen had hij het
gymnasium afgerond en studeerde hij Privaatrecht aan de VU in Amsterdam, dit alles tussen
de vele boekingen als dj door. Al jong besefte hij
dat hij goed geld kon verdienen met zijn passie.
Vijfhonderd gulden voor een demonstratie van
twintig minuten was destijds geen uitzondering.

Meester dj

DJ Orlando draaide vast in bekende clubs als de
Metropool in Zaandam, de Challenge in Hoofddorp, Sinners, Ministry en Club More in Amsterdam. Ook de grotere poppodia schuwt hij niet,
van de Amsterdam Arena en Heineken Music
Hall tot Dance Valley en Ahoy. En zelfs buiten
Nederland timmerde hij al snel lekker aan de
weg, van Spanje, Gran Canaria, Ibiza, Suriname,
Portugal, Engeland, België en de VS tot Dubai.
Orlando is het vak dan ook nooit meer uitgegaan. Zijn titel, meester in de rechten, gebruikt
hij niet, al komt zijn juridische kennis hem zeker
van pas bij het runnen van zijn eigen evenementenorganisatiebedrijf.
Tegenwoordig besteedt Orlando de helft van
zijn tijd aan het organiseren van evenementen
en het bemiddelen van artiesten als partner
van Mojo Concerts en Green House Talent. De
andere helft staat hij zelf achter de draaitafel.
Maar zijn werk als dj ziet hij vooral als hobby.
Hij wordt zo veel gevraagd dat hij bewust boekingen laat schieten om ook heerlijk een avond
thuis door te kunnen brengen met zijn dochter
van veertien en zijn
zoontje van vier.
Orlando was al eerder een hit in Panama
met het bekende
dance
classics-evenement Going Back
To My Roots en avonden van An Evening
With – een productie met zakenpartner
DJ Mad – waar grote
namen als Alexander
O’Neal, Blackstreet,
Karyn White, Mai Tai,
Dru Hill & Sisqo hun
opwachting maakten.

Ook van het maandelijks terugkerende event
Timeless kent het Panama-publiek DJ Orlando
nog goed. En nu is er dan New Jack Classics, dat
elke drie maanden op het programma staat.

IJburg blijft

Ook op IJburg is Orlando actief. Na de onfortuinlijke brand in de Melody Line werd The
Lighthouse aan de IJburgse haven ingezet als
een van de nieuwe locaties. Club Caribbean
Ladies Night viel goed in de smaak en elk kwartaal komt er een nieuw event, dus het kan geen
kwaad de agenda in de gaten te houden. Verder staat een groot festival in de open lucht in
de zomer van 2016 op zijn targetlist. En al eerder was hij te zien op Oldskool @ Tha Beach op
BIijburg. IJburg blijft dus, al geeft Orlando ook
nog even snel een primeur weg: de Melody Line
komt weer terug, in een prachtig groot nieuw
pand op dezelfde locatie als voorheen in de Willem Fenengastraat.

Verslavend

Luisterend naar Orlando vliegt de tijd om, net
als tijdens zijn sets. Maar de plicht roept. Hij
moet zijn zoontje ophalen en de volgende dag
alweer draaien in de North Sea Jazz Club voor
Club Caribbean en een dag later voor 10.000
man bij Brasa Dey in Ahoy.
En voor wie niet kan wachten op de volgende
editie van New Jack Classics in maart 2016 in
Panama, DJ Orlando draait ook op 18 november op The Classic Soul Club Night meets Going
Back to My Roots in P60 met als bonus een
live optreden van legende Melba Moore. Op 27
december is hij bij de X-mas Edition van Reminisce in Escape en op 2 januari 2016 bij Club
Caribbean in de North Sea Jazz Club.
Rest nog een noot van de redactie: pas op, deze
feestjes zijn zwaar verslavend, om niet te zeggen
‘slopend’. t

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

TEKST: HEIMO GOVERS, AMSTEL ADVOCATEN

Een atypisch gezinsverband

B

ij de invulling van het woord ‘gezin’
wordt vaak nog steeds gedacht aan
twee ouders en één of meerdere kinderen. Toch bestaan er andere varianten op deze
doorsnee gezinssituatie, ook in het huurrecht.
De familie Leusden (fictieve naam) is hiervan een goed voorbeeld. Nadat de zoon van
mevrouw Leusden destijds het ouderlijk huis
had verlaten, keerde hij terug en woont sindsdien al meerdere jaren samen met zijn vriendin en moeder in de Indische Buurt. In 2008
kregen de zoon en zijn vriendin een kind, wat
niet alleen geluk, maar ook de nodige spanningen met zich meebracht. Mevrouw Leusden
besloot de woning tijdelijk te verlaten en in te
trekken bij een vriendin. Op advies van de verhuurder liet mevrouw zich tijdelijk uitschrijven van het woonadres, maar zegde de huurovereenkomst niet op.
Volgens vast beleid startte de verhuurder,
nadat mevrouw Leusden zich had uitgeschreven, een onderzoek naar de feitelijke woonsituatie van het gehuurde. Na meerdere huisbezoeken door de verhuurder aan de woning,
waarbij zij niet mevrouw Leusden, maar steeds
de zoon aantroffen, concludeerde de verhuurder dat er sprake was van onderverhuur c.q.
woonfraude. Dit omdat mevrouw Leusden
– volgens de verhuurder – haar hoofdverblijf
niet op de door haar gehuurde woning had.
Mevrouw Leusden diende de huurovereenkomst dan ook op te zeggen en de zoon en de
vriendin dienden de woning te verlaten, omdat
zij daar – volgens de verhuurder – illegaal verbleven als onderhuurders.
Mevrouw Leusden stelde hier tegenover dat
in de huurovereenkomst niet expliciet stond
vermeld dat zij in het gehuurde haar hoofdverblijf moest hebben en haar zoon en zijn
vriendin niet als onderhuurders, maar als
medehuurders beschouwd dienden te worden.
Mevrouw Leusden vond dit omdat zij met zijn
drieën een gemeenschappelijke huishouding
voerden en er sprake was van een gezinsverband. Zij betaalden gedrieën de huur en deelden verder de kosten voor het huishouden.
Per slot van rekening had mevrouw zich laten
uitschrijven ‘op basis van informatie die zij van
de verhuurder had ontvangen’, dus stelde zij
niets verkeerd te hebben gedaan. De verhuurder dacht hier anders over en vond dat er geen
sprake was van een gemeenschappelijke huishouding.
Naar aanleiding van de verschillende opvattingen van partijen, besloot de rechter dat het
horen van getuigen wellicht de doorslag kon
geven op de vraag of er al dan niet sprake was
van een gemeenschappelijke huishouding en
een (alternatief ) gezinsverband.
Naar aanleiding van deze getuigenverklaringen, heeft de rechtbank, na een procedure van
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twee jaar, in het voordeel van de familie Leusden beslist. De rechtbank concludeerde dat
moeder, zoon, vriendin en kind in een bijzondere verbondenheid samenleven waardoor de
zoon en zijn vriendin als medehuurders gezien
kunnen worden.
Zo zie je maar weer dat het algemene ‘huisje,
boompje, beestje’ niet altijd opgaat en een
andersoortig gezinsverband van de huurder
niet direct hoeft te betekenen dat er sprake
is van onderhuur of illegaal verblijf van de
andere (volwassen) gezinsleden.

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

Een feest voor
de zintuigen

Sumatrakade 1485
1019 RS Amsterdam
020-4198080

Lekker eten, wie houdt er niet van? Maar soms heb
je helemaal geen zin om na een dag hard werken
achter het fornuis te gaan staan kokkerellen. Of wil
je je gasten iets bijzonders voorschotelen zonder dat
je er uren voor in de keuken hoeft te staan. Geen
probleem, Isabel Rozinga bereidt met alle liefde
gerechten die je voor je plezier eet.

promer@xs4all.nl
paulromer-fysiotherapie.nl

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA
FOTO’S: BRIGITTE KROONE
ILLUSTRATIES: WINNY ROS

Sumatrakade 377 - 379 | 1019 PM Amsterdam

halal, koosjer, zoutarm, veel of weinig kruiden:
het kan allemaal.’

Inspiratie

S

nijbiet. Pastinaak. Haricots vers. Parelhoen. Lamsschenkel. Inktvis. Zalm. Het
zijn maar enkele van de vele ingrediënten waar Isabel mee werkt, zowel op bestelling
als bij je thuis. Ofschoon mensen die wel eens
bij mij komen eten veronderstellen dat ik zelfs
stoeptegels lekker kan maken, staan er in dit
kleine rijtje al dingen waaraan ik nooit begin.
Die lamsschenkel bijvoorbeeld. Ik ben niet zo
van het stoven, kost me te veel tijd. En dan die
inktvis. Zo glibberig in de hand. ‘Ik vind het juist
leuk gerechten te bereiden die mensen als te
bewerkelijk ervaren’, zegt Isabel. Zelfs voor het
klaarmaken van schorseneren, het oeroude keukenmeidenverdriet, deinst ze niet terug.

Gezond

‘Gezond koken is mijn uitgangspunt’, vertelt Isabel. ‘Ik streef ernaar zo veel mogelijk eerlijke en
duurzame producten te gebruiken. Woensdag
is kip op het menu de vaste prik. Geen plofkip
maar een poulet noir, een mooie kip met vrije
uitloop en een volledig plantaardig menu. Voor
de andere dagen werk ik met wisselende menu’s.
Ik ben geïnspireerd door de Mediterrane keuken, en daarbinnen is de Italiaanse keuken bij
mij favoriet. Niet dat ik er met handen en voeten aan ben gebonden, hoor. Mijn cateringen
zijn nooit standaardwerk, want aan specifieke
wensen voldoe ik graag. Vegetarisch, glutenvrij,

Bij de thee krijg ik een stuk taart. ‘Italiaanse
boterbodem met appel, peer, rozijnen, kastanjepuree, banketbakkersroom en Grand Marnier’,
verduidelijkt Isabel. ‘De kinderen zijn er dol op.
Veel kinderen vinden mijn eten lekker. Laatst
hoorde ik een kind zelfs zeggen: “Ik wou dat we
iedere dag van jou aten!”’
De taart is om de vingers bij af te likken. Toch
doe ik dat maar niet. Ik voel me nog net niet de
hond van Pavlov als ze me een serie foto’s laat
zien van wat ze zoal klaarstooft. Bovendien oogt
ieder gerecht als een schilderij. Niet verwonderlijk want van huis uit is Isabel kunstschilder.

Haar passie voor het koken won het echter van
het schilderen. Isabel: ‘Ik kon er niet van leven
en wilde bovendien graag kinderen. Wanneer
schilderen een moeten wordt, gaat het ten koste
van de inspiratie. En die was toch al weg. Op de
automatische piloot werken is niets voor mij.
Inspiratie is mijn uitgangspunt. Vanuit mijn
inspiratie heb ik associaties met wat ergens lekker bij is, met hoe ik een bord mooi kan opmaken met bijpassende kleuren, met wat een feest
is voor de zintuigen. Er is natuurlijk wel een link
tussen schilderen en koken. Zowel de opmaak
als het gebruik van kleur en vormgeving komen
immers bij beide goed van pas.’

en delicatessenzaken. Aanvankelijk als kok bij
respectievelijk Uliveto, Tine’s en Fred & Jolanda
de Leeuw. Daarna als chef-kok bij Oceaan Deli.
In de eenmanszaak Isabella Cucina die ze nu
op IJburg runt, bereidt ze menu’s die je kunt
afhalen of laten bezorgen (maaltijdservice), verzorgt ze buffetten voor 10-100 personen, tovert
ze hapjes in elkaar voor bij de borrel én maakt
ze picknickmanden klaar om mee te nemen op
de boot. Koken bij je aan huis is ook nog een
optie. Isabel: ‘Voor groepen vanaf zes personen
bereid ik diners van drie, vier, vijf en nog meer
gangen. Ik bedenk de gerechten op basis van de
daar aanwezige keuken.’ Een blik in haar eigen
overzichtelijke kookruimte met het meterslange
aanrechtblad en een gigantisch ladenblok, wijst
uit dat ze al haar gerechten bereidt met behulp
van een inductiekookplaat en een heteluchtoven. Over de afwezigheid van een magnetron,
stoomoven of quooker in je kookdomein hoef
je dus niet in te zitten als je wilt dat Isabel voor
jou en je gasten kookt. In haar eigen keuken verricht ze dikwijls al het nodige voorwerk. En als ze
het in haar eentje niet redt, doet ze een beroep
op andere professionals uit haar grote netwerk. Mocht er behoefte zijn aan een aangepast
wijnarrangement bij de gerechten, dan neemt
ze haar zwager Nanne Rozinga in de arm.
Maar wat met de afwas, die altijd na het feest
komt? Isabel: ‘Die wordt ook gedaan. Gewoon
tussen alle bedrijven door.’ Voor de komende
Kerstdagen heeft ze al een menu in gedachten.
Iets met hert en wilde spinazie. En terwijl Isabel
steeds meer van haar plannen prijsgeeft, voel ik
me opnieuw nog net niet de hond van Pavlov. t

www.icucina.nl

Diners inclusief afwas

Eerder werkte Isabel bij verschillende traiteurs
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BOEKEN

TEKST: TINEKE KALK

Fun en educatie

Wil je een uniek cadeau voor onder de
kerstboom, voor verjaardagen of om jezelf te
verwennen of te belonen, dan is het raadzaam om het boek 111 winkels in Amsterdam
die je niet mag missen te raadplegen. Bovendien steun je daarmee al die bevlogen kleine
ondernemers die met hun winkels maken dat
Amsterdam ook qua middenstand haar eigenzinnige en originele karakter behoudt.

T

oen ik ruim vijfenveertig jaar geleden in
Amsterdam kwam wonen, bestond De
Mof op de Haarlemmerdijk al. Mijn marxistische vriendjes kochten daar hun Manchester werkmansbroeken, al konden ze nog geen
spijker recht in de muur slaan, en mijn vriendin,
die vroedvrouw was, liep rond in een geruite
bakkersbroek. Natuurlijk kocht je de laatste lp’s
van Janis Joplin of Pink Floyd in de platenzaak
Concerto en probeerde je de deuntjes na te spelen op je saxofoon, die je had gekocht bij Hampe
& Berkel. Was je verkouden, voelde je je wat slapjes van al dat actievoeren en gedemonstreer, dan
raadpleegde je de eigenaar van het onvolprezen
kruidenparadijs van Jacob Hooy & Co en vertrok
met vies smakende theetjes en drankjes, waarvan je alleen al omdat je erin geloofde op slag
beter werd.
Al deze winkels bestaan nog steeds, maar vaak
is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Elke keer
is het weer spannend of en hoe de opvolging
geregeld wordt. De opvolgers van de eigenaar
van de Amsterdamse glas-in-loodzetterij, Peter
Philippus, die het vak van zijn vader leerde,
staan gelukkig al te trappelen om de zaak te
zijner tijd over te nemen, maar het befaamde
pennenpaleis van Akkerman, dat tot 2012 in de

Parfum van de blaadjes, het
hout en de bloesem van de iep
Kalverstraat huisde en waar ik menig vulpen
heb gekocht, leek in het digitale tijdperk ten
dode opgeschreven. Ook al omdat er zich geen
zoon of dochter aandiende die de zieltogende
zaak weer een nieuw elan kon geven. Totdat
twee jonge ondernemers zich meldden. Met
veel enthousiasme verkopen ze inmiddels de
vulpennen van Parker, Montblanc en Pelikan,
die collectors items zijn geworden, in een ruim
pand in de Langebrugsteeg.

Educatie

Het boek is leuk geschreven en staat vol met verrassingen. Zo weet ik zeker dat ik op een gure,
donkere winterdag bij Tanja Deurloo van Perfume Lounge binnenloop en haar vraag of ze
een vleugje van haar eigen gemaakte parfum op
de binnenkant van mijn pols wil spuiten. Even
zal ik dan de lente ruiken: zo’n frisgroene ochtend in april. Want de parfum Eau d’Amsterdam
is gemaakt van de blaadjes, het hout en de bloesem van de iep. Amsterdam is immers de iepen-

hoofdstad van Europa! En zou het niet leuk zijn
om weer eens even kind te zijn en te gaan vliegeren? Vroeger was ik eindeloos bezig met lijm
en papier om mijn eigen vlieger te maken, maar
nu lijkt mij het leuk om zo’n bestuurbare stuntvlieger – ik ben tenslotte boven de acht jaar – te
kopen. Of zo’n Powerkite – ik schijn al heel lang
volwassen te zijn – lijkt mij ook niet te versmaden.
Behalve voor cadeaus voor anderen of jezelf,
zit er ook een educatieve waarde in dit boek
verborgen. In 4 Cats Katten speciaalzaak kreeg
ik bijvoorbeeld een inzicht in de psyche van de
kattenliefhebber. Met 35.000 katten in Amsterdam moeten dat er heel wat zijn. Volgens de
eigenares van de zaak heeft een hond een baas,
maar een kat personeel. Zo bestaat er voor katten snoepgoed zonder toegevoegde suikers en
kunststoffen. Voor nog geen € 99 heb je al een
sterling zilver kettinkje met een hartje waarop je
een pootafdruk van je baasje kan laten ingraveren. Voor dezelfde prijs heb je trouwens, nadat je
verweesd achter bent gebleven, ook een urn met
kattenkop. Bestaat er dan ook een kattencrematorium vraag je je beduusd af?
Voormalig Zeeburg komt er bekaaid van af in
dit boek. Alleen Pols Potten op het KNSM-eiland
wordt genoemd. Het Juttersdok in de Kerkstraat
wordt in het boek aangeprezen, als het kleinste
en chicste filiaal van Juttersdok, maar laat ik nu
net een onbeschadigd prachtexemplaar van een
retrotafeltje in het Juttersdok aan het Zeeburgerpad hebben gekocht! Voor maar €7,50!

Henriette Klautz, Eddy Posthuma de Boer:
111 winkels in Amsterdam die je niet mag missen
THOTH, Bussum, 2015-11-01
ISBN 978 90 6868 681 4
240 pagina’s
€ 14,95

Het water op

Het zijn voornamelijk mannen die op het
water in Amsterdam en de regio daar
omheen werken. Toch zijn het twee vrouwen,
de fotograaf Eveline Renaud en de schrijver
Paulette Mostart, die over deze fascinerende
wereld een boek hebben gemaakt: Werken
op het water.

D

eze zomer werd ik meegenomen op
havensafari. Ik gniffelde wat over het
woord. Veel stelde ik mij niet voor van
de drie uur durende vaartocht: af en toe zo’n
hoge kraangiraffe en wie weet had ik het geluk
een mammoettanker voor anker te spotten.
Voor een echte haven moest je toch in Rotterdam zijn! Na afloop geneerde ik mij over mijn
onwetendheid. Amsterdam bleek niet alleen de
grootste benzine- en cacaohaven ter wereld te
hebben en de op een na grootste steenkoolhaven van Europa, maar ik heb ook nooit geweten

Een kwart van het Amsterdamse grondgebied bestaat uit water!

dat er niet ver van mij vandaan zo’n exotisch
gebied bestond.
Behalve over deze fascinerende wereld van de
Amsterdamse haven gaat Werken op het water
ook over al die mensen en activiteiten die plaatsvinden op een kwart van het grondgebied van
Amsterdam, het water. In meer dan 30 hoofdstukjes en 160 foto’s wordt een beeld geschetst
en gefotografeerd van onder andere de loodsen
in IJmuiden die zorgen dat al die grote schepen
veilig Amsterdam binnenlopen, van de slepers
en de kraandrijvers, de terminalmanager, de
vuilnisboer die soms uren bezig is het afval van
een cruiseschip in te laden, van de cacaohandelaar, de Oiltanking operator, de Koninklijke
Marechaussee, de vlettermannen van de Koperen Ploeg, de inspecteur van gevaarlijke stoffen
en milieu, de lossers en laders, maar ook van de
pannenkoekenbakster van de pannenkoekenboot. En wie weet nu dat bilgewater geen onzinwoord is, maar een mengsel van water en olie
onderuit een schip? Tijd voor een interview met
de makers van het boek.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
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Departure Date:

Een eigenzinnige winkel met een groot aanbod literatuur en kinderboeken. Daarnaast vindt u er veel over
W i f i Pa s swo rd : g re en key
filosofie,
poëzie
natuurlijk
w wyoga,
w. a m
a d i hen
o te
l s . co mde 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

Eveline: ‘Ik had al reportages gemaakt over
onder andere mensen in de bouw toen ik in
2013 samen met Corrie Verkerk voor het Parool
een serie over werken op het water maakte.
Het was mij toen al duidelijk dat er voldoende
stof was voor een boek. Bovendien had ik in de
loop van de tijd hoe langer hoe meer contacten
gekregen in de waterwereld. Al met al ben ik met
dit project vijf jaar bezig geweest en sommige
locaties heb ik meerdere malen bezocht, omdat
de weersomstandigheden soms te wensen overlieten. Andere keren moest ik urenlang wachten
op mooi licht.’
Paulette: ‘In 2014 ben ik er door Eveline bijgehaald. Eerlijk gezegd had ik niets met boten,
maar ik was wel nieuwsgierig naar het soort
mensen dat daar werkt en die, daar kwam ik al

snel achter, echte doeners zijn die niet tussen
vier muren kunnen zitten en die van de buitenlucht houden, ook al stormt en hagelt het.’
Eveline: ‘Met uitzondering van hier en daar
een vrouw is het een mannenwereld. Elke keer
als wij hun wereld binnenstapten, keken ze eerst
de kat uit de boom. Maar als zij doorkregen dat
wij echt geïnteresseerd in hen waren, kwamen
ze los en vertelden ze trots over hun werk.’

Wat wilden jullie vertellen?

Paulette: ‘De meeste Amsterdammers hebben
geen idee hoe groot de Amsterdamse haven is
en dat er 24 uur per etmaal gewerkt wordt door
ik weet niet hoeveel verschillende bedrijven. En
dat al die bedrijven een heel eigen bedrijfscultuur hebben. Bij elk onderwerp van het loodswezen tot bijvoorbeeld een bedrijf als Car Terminal geven we een korte opsomming van de
feitelijkheden, zoals dat er per jaar 150.000
nieuwe auto’s afgeleverd worden. Of bij Oiltanking vanwaar er rechtstreeks een pijplijn voor
jetfuel naar Schiphol loopt. Maar het belangrijkste is het persoonlijke verhaal van de mensen
die op het water werken.’
Eveline: ‘De selectie van al het materiaal, zowel
de foto’s als de teksten, was een klus. Naast de
Nederlandse is er ook een Engelse versie verschenen zodat de bedrijven die als relatiegeschenk kunnen aanbieden.’
Als Eveline en Paulette de deur uit zijn, bedenk
ik dat ik vergeten ben te vragen hoe je bilgewater
eigenlijk in het Engels vertaalt.

Eveline Renaud, Paulette Mostart: Werken op het
water
Bas Lubberhuizen, 2015
ISBN 9789059374140
144 pagina’s
€ 24,99
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INGEZO ND EN

Oudere huurders mogelijk in problemen
door afschaffen ouderentoeslag

P

er 1-1-2016 wordt de ouderentoeslag
afgeschaft. De ouderentoeslag is een extra
vrijstelling van belasting op eigen vermogen voor ouderen met een laag inkomen. De
ouderentoeslag zorgt ervoor dat AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 20.075 bruto per
jaar over spaargeld tot € 35.448 geen belasting
hoeven te betalen. Met ingang van 2016 is het
vermogen dat iemand mag hebben zonder daarover belasting te hoeven betalen voor alle belastingplichtigen gelijk, namelijk € 21.437 (mensen
met een fiscaal partner € 42.874). Ouderen die
nu geen belasting over hun vermogen hoeven
te betalen, moeten dat vanaf 2016 dus mogelijk
wel.
De afschaffing van de ouderentoeslag heeft
alleen gevolgen voor ouderen met een laag inkomen en relatief veel vermogen. Krijgt u AOW,
heeft u een inkomen lager dan € 20.075 bruto
per jaar en meer dan € 21.437 spaargeld, dan
gaat u per 1 januari niet alleen meer belasting
betalen, maar komt ook uw recht op huurtoeslag te vervallen.

Wat te doen?

In de eerste plaats is het goed om te checken of
de nieuwe regeling gevolgen heeft voor uw persoonlijke situatie. Als u twijfelt, kunt u een check
doen op de site van de Belastingdienst (Rekenhulp afschaffen ouderentoeslag).
Als daaruit blijkt dat de regel inderdaad gevolgen voor u heeft, kunt u ervoor kiezen uw vermogen naar beneden bij te stellen. Dit kan door
grote uitgaven nog voor 1 januari te doen, of
door geld te schenken aan uw kinderen (tot €
5.277 per kind belastingvrij), of door bijvoorbeeld geld aan een goed doel te schenken. Als
u jonger bent dan zeventig jaar kan het ook een
idee zijn om een lijfrentepolis of koopsompolis
af te sluiten. Neem contact op met een financieel expert voor advies hierover.
Voelt u er niks voor om uw geld eerder dan
gepland uit te geven, dan is het in elk geval zaak
de huurtoeslag stop te laten zetten.

Inloopspreekuur Woningnet

Het Wijksteunpunt Wonen Oost heeft elke

woensdagmiddag inloopspreekuur Woningnet
(Wijttenbachstraat 36-H). Het spreekuur begint
om 14.30 en duurt tot uiterlijk 17 uur. We werken
zoveel mogelijk op afspraak. U kunt langskomen
om een afspraak te maken of even bellen naar
460 9380.
Belangrijk: vanaf 1 januari vervalt uw woonduur. Als u zich voor 1 januari inschrijft bij
Woningnet, kan de opgebouwde woonduur
omgezet worden naar inschrijfduur. Ook als u
niet direct op zoek bent naar een woning, kan
het dus toch raadzaam zijn u voor 1 januari in
te schrijven. Wilt u meer informatie over de aanstaande verandering, neem dan contact op met
het Wijksteunpunt Wonen Oost of met Woningnet zelf.

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
www.wswonen.nl/oost,
oost@wswonen.nl
telefoon 462 03 30
Inloopspreekuren: woensdag 14-16.30 uur

ADVERTENTIES

Na een aantal jaren van relatieve
rust op IJburg is de bouwwoede
opnieuw in alle hevigheid losgebarsten. Op Haveneiland West
wordt ieder stukje braakliggend
terrein nu in rap tempo bebouwd.
Zelfbouw op eigen kavels is ook
hier in opkomst. Een nieuw huis
kopen of een oud opknappen is
voor sommigen toch niet meer de
ultieme uitdaging; zelf ontwerpen
en (laten) bouwen wel.
TEKST: HANS ERNENS

FOTO: RUI SUPRIHADI

V

an A tot Zelfbouw, zo luidt de slogan van
het ‘Create your new life’ project, waarvan alle kavels eind 2014 binnen no-time
waren verkocht. Het project staat nu flink in de
steigers en sommige huizen zijn bijna af, met
uitzicht op de gracht of het IJmeer. Geen slecht
vooruitzicht voor de bewoners, maar zal dit
project ons als omwonenden ook kunnen gaan
bekoren als iedere bewoner de vijf verdiepingen hoog gaat bouwen die zijn toegestaan in het
bestemmingsplan? Waar kijken we binnenkort
tegenaan? En is het dan gedaan met ons onbelemmerde uitzicht op het IJmeer?

Pionieren

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

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
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Als toekomstige eigenaar van je eigen ontworpen huis moet je wel stevig in je schoenen
staan lijkt me. En zal je – naast je drukke baan
of huishouden – ook nog alle beslommeringen
op je moeten nemen van het laten ontwerpen
en bouwen van je huis, met alles erop en eraan.
Aannemers, architecten, bouwvakkers, storm
en regen, zand en modder testen je geduld en
inlevingsvermogen hoe het toch ooit zal gaan
worden.
De enthousiaste nieuwe bewoners van het Ad
Windighof, zoals de nieuwe straat gaat heten,
lijken het te doorstaan. In september trok de
eerste bewoner al in zijn half afgebouwde stoffige huis – de tuinstoelen pal voor de deur, auto
in het zand, de bouwhekken ernaast en de hijskraan voor de deur. Pionieren leek meer op
kamperen.

Droom in zicht

Nu, ruim twee maanden later, wordt het huis
verder afgebouwd. Ook de buren trekken langADVERTENTIE

Create your new life
in IJburg
zaamaan in hun huizen. De tuin is nog kaal, de
gracht is nog niet verbreed maar er ligt al wel
een bootje aan huis. De droom komt in zicht.
Ik wandel er wel eens met m’n hond, zo kun
je op je gemak een beetje rondkijken. Het krijgt
meer en meer vorm en gevarieerd is het zeker.
Geen kleurloze rijtjeshuizen met dezelfde deuren, ramen, standaard schuurtjes en tuintjes.
En de huizen met vijf etages? Die komen er ook,
maar niet allemaal gelukkig. Wel is ieder huis
uniek in vorm, kleur en stijl.

Geen kleurloze rijtjeshuizen
met dezelfde deuren, ramen,
standaard schuurtjes en
tuintjes
Milieubewust design

Eén huis wordt helemaal energieneutraal, zo
valt te lezen op de banner aan de gevel. Kenmerk hiervan is dat de energie die je gebruikt in
balans is met de energie die je zelf opwekt. Die
balans bereik je door je verbruik zo laag mogelijk te houden en de energie die je nodig hebt
zelf duurzaam op te wekken. Zonnepanelen en/
of een warmtepomp spelen hierbij een belangrijke rol.

Het huis zelf heeft enorm veel glas en een groot
terras aan de gracht. Hier is over nagedacht:
design, comfort en toch milieubewust.
Ook hier is het tuintje nog kaal, maar de eerste
coniferen zijn al gepland.

Waarom hier?

Ik vraag me af waarom mensen nu juist hier
willen bouwen en wonen. Alles bij elkaar genomen hangt er toch een flink prijskaartje aan en
de kavels zijn – van 144 tot 230 m2 – ook niet
echt heel groot. Maar als ik langs diverse huizen
loopt, wordt al snel duidelijk waarom.
Veel huizen hebben een grote banner aan de
gevel hangen met een impressie erop hoe het
zal worden, soms staat de familienaam er ook al
bij. Ludiek, alsof men zich al een beetje voorstelt
aan de buurt.
De enorme raampartijen zullen allemaal een
waanzinnig mooi uitzicht bieden op het IJmeer
en Durgerdam, zo vertellen de banners. Die
unieke combinatie van water, frisse lucht, ruimtelijk gevoel en toch Amsterdam. De magie van
IJburg!
Deze mensen willen hier hun droom creëren,
ook al is dat nog steeds op 50 jaar afgekochte erfpacht. De grond zal altijd van Amsterdam blijven. Het zal hen vooralsnog niet deren.

Mijn droomhuis?

En zo raak ik ook wat in de ban. Een eigen huis
bouwen? Hoe zal mijn droomhuis eruit moeten
zien?
Mijn partner ziet het idee wel zitten, maar mij
bekruipt ook het klamme zweet. Wat komt er
allemaal niet op je af? Zullen de uitdaging en
voldoening groter zijn dan alle kopzorgen? Voorlopig laat ik het maar even rusten en alle kavels
zijn toch al verkocht.
Create your new life op IJburg is een gevarieerd
nieuw en speels stukje IJburg voor pioniers met
de langste adem en voor ons, omwonenden,
vooralsnog de moeite van het aankijken waard. t
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Uiteindelijk beslist Nederland
maar 2000 vluchtelingen op te
nemen, te verdelen over 25 locaties

Subsidie
is geen
liefdadigheid

T

ijd om het begrip subsidie eens
opnieuw te bekijken. Aanleiding is een
inspraakavond in het Stadsdeelhuis,
eind september. Subsidieaanvragers mogen
hun argumenten voor ingediende aanvragen
in de hun bedeelde vijf minuten spreektijd
kenbaar maken.
De insprekers komen om een lans te breken
voor hun initiatieven, of dat nu extra zorg voor
lichamelijk gehandicapten betreft, verbetering
van onze leefomgeving, opvang voor jongeren
met problemen, taalcursussen voor nieuwe
Nederlanders of het informeren van buurtbewoners.
De aanvragers wringen zich in bochten om
het belang van hun op vrijwilligers draaiende
organisaties goed voor het voetlicht te brengen. De ambtenaren en politici horen welwillend toe.
Ook de buurtkranten van Oost, Dwars door
de Buurt en IJopener, doen hun zegje. Een van
de politici merkt op: ‘U noemt uw krant onafhankelijk, maar u vraagt wel subsidie aan.’
Subsidie is het herverdelen van belastinggelden. Waarom klinkt en voelt het dan alsof
we om een welwillend toegestane aalmoes
vragen? Alle ambtenaren en politici worden
gesubsidieerd. Ze worden betaald van de belastinggelden die wij met z’n allen opbrengen.
Staatssteun heet het als het de semi-overheid
betreft.
Na de inspreekavond moeten we afwachten wat de ambtenaren en politici over onze
toekomst besluiten. Dwars door de Buurt en
IJopener horen aan het einde van dit jaar of
we begin volgend jaar weer een krant kunnen
maken. Of dat ons geld toch anders besteed zal
worden.

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
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Het Volksdagblad, 16 juli 1939

De slaapzaal in het Lloyd Hotel. Foto: Albums
reisfotografie, Universiteitsbibliotheek Leiden

Joodse vluchtelingen
in Zeeburg

van 150 kinderen aan de Zeeburgerdijk.
De gemeente heeft moeite met de groeiende
vluchtelingenstroom. Er wordt te lang gebruik
gemaakt van het quarantainegebouw. De
gemeente heeft het zelf nodig voor de opvang
van zieke kinderen. De vluchtelingen worden in
maart 1940 overgebracht naar het Lloyd Hotel
en naar Westerbork, twee maanden voordat de
Duitsers Nederland binnenvallen. Westerbork is
dan nog een afgelegen asielzoekerscentrum. Dat
onder de Duitse bezetter Westerbork met lichte
aanpassingen zou veranderen in een doorvoerkamp naar de vernietigingskampen was nog bij
niemand bekend.

In december 2013 plaatsten we een artikel van Rogier Schravendeel
over de Joodse synagoge in de supermarkt aan de Molukkenstraat. Nu
heeft hij naast een boek ook een tentoonstelling en een lezing over de
joodse Indische Buurt gemaakt. Vanwaar zijn interesse?
TEKST: SASKIA PLOEG

FOTO’S: DELPHER / GEHEUGEN VAN NEDERLAND

R

ogier Schravendeel: ‘Ik schrijf over de
geschiedenis van de Indische Buurt en
kwam dit onderwerp bij toeval tegen.
Ik was geschokt door de omvang van het fenomeen en de onbekendheid hiervan in de reguliere geschiedschrijving over de Indische Buurt.
Tijdens de oorlog zijn de 1158 joden die in mei
1941 nog als bewoner geregistreerd stonden, uit
de Indische Buurt verdwenen. Meer dan de helft
is in Midden-Europa gedocumenteerd door de
nationaalsocialisten vermoord.
Er was een rijke joodse geschiedenis in Indische Buurt, maar daar is weinig meer van
bekend. Simpelweg omdat er niemand meer
is om die geschiedenis te vertellen. Je had de
protestantse geschiedenis, de communistische
geschiedenis, iedere zuil had zijn eigen verhaal.
Maar de joodse geschiedenis leek gewoon verdwenen. Dat is erg jammer. Alleen al omdat er
parallellen met het heden zijn te trekken. Een
goed voorbeeld van zo’n parallel is de geschiedenis van de vluchtelingen uit Duitsland. Zij
verbleven onder meer in het Lloyd Hotel en in
de quarantainebarakken aan de Zeeburgerdijk.’

leren als die van schepen kwamen met ziektes
aan boord. Al vanaf het begin van de jaren dertig
worden hier ook vluchtelingen gehuisvest.
Na de Kristalnacht van 9 op 10 november 1938
worden de aantallen vluchtelingen groter. Tussen de vluchtelingen zitten ook jonge kinderen,
zonder ouders. Zo arriveert een groep van 38
kinderen, die in Duitsland op de trein zijn gezet,
in de winter van 1938 op het Centraal Station.
GGD-arts Peeters haalt de kinderen op en begeleidt ze naar de quarantainebarakken. Ze krijgen
allemaal een reep chocolade. Een van de kinderen vertelt dat zijn vader is vermoord en het huis
aan puin is geslagen en hun moeder daar nog
tussenin zit. Wat later arriveert nog een groep

Vluchtelingen aan de Zeeburgerdijk

Aan de Zeeburgerdijk stonden vroeger de quarantainebarakken, een overblijfsel uit de tijd dat
zich hier nog de haven van Amsterdam bevond.
De barakken werden gebruikt om mensen te iso-

De quarantainebarakken aan de Zeeburgerdijk

Vluchtelingen in het Lloyd Hotel

In het boek Lloyd Hotel, met de geschiedenis
van het hotel dat vanaf de oprichting in 1921
bedoeld is als hotel voor landverhuizers, wordt
de geschiedenis van de vluchtelingen gedocumenteerd. Naarmate de politieke situatie in
Duitsland verslechtert, komen er steeds meer
landverhuizers uit Duitsland. Onder de landverhuizers zitten echter steeds grotere aantallen
vluchtelingen zonder geld of papieren. In 1936 is
het Lloyd Hotel definitief geen hotel meer maar
een vluchtelingenopvang.
De vluchtelingenstroom is een groot politiek
probleem, zoals blijkt uit een redevoering van
Colijn, de Minister-President van net na de Kristalnacht: ‘Een aantal van 100.000 kunnen wij
met geen mogelijkheid in ons land toelaten, om
van de 200.000 maar niet meer te spreken. Dat
is te veel. Maar hoeveel dan wel? Er moet ergens
een grens gelegd worden. Moeten het er 10.000
zijn, die wij wel kunnen toelaten? Moeten het er
5000 zijn?’
Uiteindelijk beslist Nederland maar 2000
vluchtelingen op te nemen, te verdelen over 25
locaties. Het Lloyd Hotel is zo’n locatie. Er worden 780 bedden neergezet. De meeste vluchtelingen hebben alles in Duitsland achtergelaten
en beschikken over bijna niets. Daar is ook geen
ruimte voor, want privéruimte is er niet. De
mensen zitten er te lang en het zijn er te veel.
Trudl van Reemst-De Vries, die de vluchtelingen
bezocht: “Ik was geschokt. Met gastvrijheid had
dat weinig te maken. De mensen waren opgesloten. Er was geen enkele privacy. De mensen

zagen er verdrietig en
sjofeltjes uit. Voor hun
vertrek uit Duitsland
waren ze beroofd van
hun laatste centjes. Ze
hebben niets.”
Het Lloyd-gebouw
wordt stevig bewaakt.
Overal in de omgeving
patrouilleren
agenten. Zij staan verdekt opgesteld in de
tuinen. Zij controleren de achterliggende
spoorbaan en bewaken de wallekant, waar de
Dora gemeerd ligt. De mensen mogen niet werken in Nederland. Het is niet de bedoeling dat ze
assimileren.

Verder migreren

schip niet zeewaardig is, dat er verstekelingen
aan boord zijn, dat er wel 400 man op een schip
zitten met 20 meter wandelruimte. Later blijkt
dat dat het schip naar Palestina, naar Shefayim
is gereisd, waar de vluchtelingen zes weken na
vertrek in goede staat aankomen.
In juli 1940 vertrekken de laatste bewoners van
het Lloyd Hotel, waaronder de opvarenden van
de St. Louis, richting Westerbork. Daarvandaan
worden ze naar Auschwitz en Sobibor gedeporteerd.
Je kan het leed van de Tweede Wereldoorlog
niet ophangen aan een persoon als Hitler als
vertegenwoordiger van het kwaad. Dat wordt
gedaan omdat het een simpel verhaal is, dan
weet je hoe het zit. Maar het echte verhaal is veel
ingewikkelder en ellendiger. Mensen komen in
slechte situaties en doen dan slechte dingen.
Gewone mensen zijn het slachtoffer van het
falen van internationale politieke structuren. Zij
betalen de rekening en worden vervolgens vergeten. Zowel hier destijds als nu in Syrië.
Ik ben enorm getroffen door de geschiedenis
van de Joodse Indische Buurt omdat het zo tragisch is. Je leest de oude kranten in chronologische volgorde en ziet gewone mensen bezig met
gewone dingen, zoals het opbouwen van het
Jodendom in de Indische Buurt. Maar jij weet
wat zij niet weten, namelijk hoe het afloopt. Er
is niemand meer over, die het kan navertellen.
Daarom wil ik dit graag doen. Het kan niet zo
zijn dat de nazi´s het laatste woord krijgen over
de joodse geschiedenis van de Indische Buurt.’ t

De migranten worden door de Nederlandse
overheid aangemoedigd om door te reizen. Dat
gebeurt ook. Grote bedragen worden neergelegd voor aankomst, visa en scheepsreizen. De
kampleider van het Lloyd Hotel noemt het een
schandaal. Illegale emigratie met illegale en
overbevolkte schepen, die nergens worden toegelaten en maandenlange zwerftochten op zee
maken, met pest aan boord.
Zo zijn er de schepen St. Louis en Dora. De St.
Louis vertrekt mei 1939 van Hamburg naar Cuba
met aan boord duizend vluchtelingen, maar
mag daar niet aanmeren. Ook in de Verenigde
Staten is het schip ongewenst. Na maanden op
zee komt het schip terug in Europa en 188 van
Lezing Joodse Indische Buurt,
de opvarenden worden opgevangen in het Lloyd
Meevaart, Balistraat 48, 11 december 20 uur
Hotel.
De Dora vaart op 16
juli 1939 van de Oostelijke Handelskade
weg met onbekende
bestemming. Om de
ellende van de St.
Louis te voorkomen,
houdt het schip zijn
naam geheim.
“Alle vluchtelingem
die gepakt en gezakt
gereed staan om de
zeereis te ondernemen, zijn jonger dan
dertig jaar. Het zijn er
ongeveer 300, waaronder 40 vrouwen.
Een jonge vrouw
begint de Hatikwah te
zingen, het lied van de
hoop.” Zo beschrijft
het Utrechts Nieuwsblad het vertrek van
de vluchtelingen op
het schip Dora. Het
Volksdagblad spreekt
van een dodenschip
en memoreert dat het
De Telegraaf, 28 november 1939
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Ze heeft zelf deze zomer
haar nieuwe kantoor
ingericht, geregeld
dat er laminaat werd
gelegd en dat het logo
met grote letters op het
raam kwam te staan.
Marije Hendrikse’s
nieuwe kantoor aan de
IJburglaan is afgelopen
juli geopend.

Dierenpuzzel
In dit oerwoud ziet u allerlei dieren, maar we
zijn op zoek naar nóg een dier. Dat beestje
vindt u als u de beginletters van alle dieren
achter elkaar zet. En dan bedoelen we niet
(bijvoorbeeld) de brilbladneusvleermuis, maar
gewoon de vleermuis.
Stuur de oplossing vóór 29 januari naar ons toe:
per e-mail: vormgever@ijopener.nl
per post: IJopener, Zeeburgerdijk 175-1,
1095 AB Amsterdam.
U maakt kans op de prijs die Helemaal Huid ter
beschikking stelt: een geschenkset t.w.v. € 99
van hun topmerk QMS. De inhoud van de set
is een Relax-O-Firm Mask, een Hand Care en
een heerlijke QMS geurkaars.

TEKST: SASKIA PLOEG
FOTO: KEES HOOGEVEEN

Nieuwe advocate op IJburg
Waarom ben je voor jezelf begonnen?

ADVERTENTIE

‘Dat is deels uit onvrede met de praktijken van
grote advocatenkantoren, waar gouden bergen
worden beloofd tegen hoge tarieven, en kansloze zaken evengoed worden aangenomen. Eerlijkheid duurt het langst. Ik wil het beste advies
geven tegen betaalbare tarieven, met een persoonlijke werkwijze. Ik vind het belangrijk dat de
cliënt ziet wat de juridische posities zijn, maar
ook om aan de hand daarvan te komen tot een
praktische oplossing. Ik doe naast arbeidsrecht
veel ook ondernemingsrecht, vooral ondernemingsrecht voor het MKB. Daarnaast ook huurrecht en faillisementsrecht. Als je passie hebt
voor je vak, kan je klanten beter helpen. Je zou
verwachten dat bedrijven juridisch scherp zijn
op hun contracten. Toch kom je tegen dat ook
grote bedrijven nietige (ongeldige, red.) contracten hebben, bijvoorbeeld omdat recente
wetswijzigingen niet zijn meegenomen. Als je
niet even de moeite neemt om het te controleren, dan hang je; terwijl het voor mij vaak maar
een uurtje werk is om de contracten te controleren.’

Aan wat voor soort wijzigingen moet ik
dan denken?

‘Er zijn bijvoorbeeld veel wijzigingen in het
arbeidsrecht geweest. Zo is een proeftijd voor

een contract voor bepaalde tijd van zes maanden nu nietig. Een andere bekende wijziging
is de kantonrechtersformule, die afgeschaft is.
Die formule werd gebruikt om vergoedingen bij
ontslag buiten schuld van de werknemer mee te
bepalen. Dat werd uitgerekend met het aantal
dienstjaar maal de beloning en een correctiefactor. Nu heeft het UWV een vaste regel voor
de transitievergoeding. De bedoeling was dat dit
meer rechtszekerheid zou opleveren.’

‘Als je passie hebt voor je vak,
kan je klanten beter helpen’
Je ziet die zekerheid over het recht er in de
praktijk niet van komen?

‘Nee. Er kan namelijk bij de kantonrechter
hoger beroep worden ingesteld tegen de UWVbeslissing. Zowel werkgevers als werknemers
zijn eerder geneigd te procederen. In de praktijk
zie je dat als de zaak dan bij de rechter komt, de
rechter toch teruggrijpt op de kantonrechtersformule. Die mogelijkheid van hoger beroep
vind ik juist onzekerheid teweegbrengen. Zowel
werkgever als werknemer weet tijdens het hoger
beroep niet of de overeenkomst nou ontbonden

is of niet. Een uitspraak van de rechter kan wel
een jaar op zich laten wachten. Wat doe je in dat
jaar? Wat is de status van een contract als het al is
ontbonden? Voor beide partijen is een ontslagsituatie niet leuk. Je probeert het toch voor beide
partijen zo gunstig mogelijk af te ronden. In vergelijking met andere rechtsgebieden is arbeidsrecht dan ook meer strategisch. Dat maakt ook
dat er een groot verschil is in persoonlijke aanpak van advocaten.’

Hoe vind je het wonen op IJburg? Ben je
nu veroordeeld tot huisvrouw?

‘Bedoel je het artikel in De Brug? Ja, dat heb ik
gelezen maar zo ben ik helemaal niet. Ik woon
hier al zeven jaar met veel plezier. We dachten
eerst: het zal wel een soort Almere zijn. Maar
vrienden van ons zaten er al en toen we gingen
kijken waren we meteen verkocht. Ik zit hier heel
prettig en ik hoef hier niet meer weg. Het is een
fijne omgeving voor ondernemers en gezinnen
en de stad is dichtbij. Vooralsnog zijn de meeste
klanten buiten IJburg gevestigd, maar IJburg is
per auto en openbaar vervoer goed bereikbaar.
Het is mooi wonen, heel centraal bij Amsterdam, Haarlem en Weesp in de buurt en de Maxis
is dichtbij.’ t

www.ijrecht.nl

ADVERTENTIES

Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar
psychiatrische klachten heeft zij weinig vrienden om zich heen. Hierdoor
komt zij nauwelijks nog de deur uit. Ze zou het heerlijk vinden om weer
eens een wandeling te maken of naar een goed restaurant te gaan.
Ga jij samen met Hanneke op pad?
De Regenboog Groep heeft naast Hanneke nog vele andere kwetsbare
Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger
en vecht met ons mee tegen eenzaamheid. Mail naar:
vrijwilligerswerk@deregenboog.org of meld je aan via www.deregenboog.org

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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De Zeeburgse leeuwen zijn terug
Zeeburgse leeuwen
Herman van Dijk hoorde bij toeval dat er tot 1942 vier
leeuwenbeelden bij het sluiscomplex in het AmsterdamRijnkanaal stonden. Hij vond ze terug in de Noordoostpolder. Nu pronken er vier replica’s bij de sluizen.

In 1891 worden onder het
Amsterdam-Rijnkanaal grondduikers geplaatst om het overtollige
water uit het afwateringskanaal
naar de Zuiderzee te pompen.
Aan weerskanten van de duikers
komen twee stoere leeuwen van
beeldhouwer Bart van Hove. De
leeuwen van Van Hove bewaken
ruim een halve eeuw de ingang
van het Amsterdam-Rijnkanaal,
maar verdwijnen in 1942 bij de
afbraak van de syphon naar vooralsnog onbekende bestemming en
worden in Amsterdam niet meer
teruggezien.

staat in de Noordoostpolder een hele cultus
wanneer bewoners van andere dorpen er een
sport van gaan maken om tijdens de jaarwisseling leeuwen te ‘ontvoeren’ om ze in het eigen
dorp te plaatsen. Met name Kraggenburg weet
zich daarbij zelfs definitief twee van de vier dieren meester te maken. Sindsdien wordt het dorp
wel Leeuwenburg genoemd, heet de carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes en wordt in de
winter de Leeuwenronde geschaatst.

Nieuwe oude leeuwen

Emmeloord noch Kraggenburg blijkt bereid
afstand te doen van de originele leeuwen ter
terugplaatsing aan de Zeeburgse ingang van

het Amsterdam-Rijnkanaal. Een grote meevaller
voor Van Dijk is dat de leeuwenmal – waarmee
nieuwe leeuwen afgegoten kunnen worden –
nog steeds in Emmeloordse handen is én dat die
stad bereid is deze mal ter beschikking te stellen.
Alhoewel vastgesteld moet worden dat de oorspronkelijke roofdieren nog steeds in de verre
polder te vinden zijn, is het goede nieuws dat
sinds enige weken weer vier leeuwen pronken
aan de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Herman van Dijk is er trots op en Zeeburg mag
zich weer verheugen in de aanwezigheid van de
leeuwen, die zo ver bekend de enige exemplaren
zijn die in de openbare ruimte kunnen worden
aangetroffen. t

ADVERTENTIE

TEKST EN FOTO: ROGIER SCHRAVENDEEL
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B

art van Hove (1850-1914) is niet de eerste
de beste. Hij is afkomstig uit het Haagse
kunstenaarsgeslacht Van Hove en is eind
negentiende eeuw een geliefd leverancier van
beelden, waaronder het Atjeh-monument en
het nog steeds in Artis aanwezige Westermanmonument.
Wanneer in 2013-2015 de laatste resten van het
oude sluiscomplex aan het Amsterdam-Rijnkanaal in opdracht van Rijkswaterstaat gesloopt
worden, loopt Rijkswaterstaatmedewerker Herman van Dijk rond met een missie. Van Dijk heeft
in deze periode een toevallige ontmoeting op de
Zeeburgerdijk met een verder onbekend gebleven, ongeveer 80-jarig man op een fiets, die vertelt dat zijn vader destijds sluiswachter was op
sluiseiland Zeeburg en dat hij vroeger altijd zo
prettig speelde bij de leeuwen aan de ingang van
het Amsterdam-Rijnkanaal. Van Dijks interesse
is gewekt. Hij vraagt zich af waar die leeuwen
toch gebleven zijn, en of het zelfs mogelijk zou
zijn deze leeuwen bij de grote renovatie van de
ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal terug te
plaatsen.

Leeuwenburg

De zoektocht van Herman van Dijk leidt tot succes. Via een artikel in tijdschrift Het Waterschap
komt hij de verdwenen dieren op het spoor. Ze
blijken in 1942 in een opslagplaats terecht zijn
gekomen, maar nooit te zijn vernietigd. Op
onnavolgbare wijze blijken de vier Zeeburgse
leeuwen in de Noordoostpolder terecht te zijn
gekomen. Wanneer de noordoostelijke polder in
1952 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
besluit tot het maken van een ‘leeuwenmonument’ op de Deel in Emmeloord, schenkt een
nog niet achterhaalde persoon de vier leeuwen
aan het polderbestuur. Rond de vier dieren ont-
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Buurtrestaurant
zkt. keukenprins(es)
Help jij het buurtrestaurant met boodschappen
doen, koken en het serveren van maaltijden?
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.

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.
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Zodra je haar atelier binnenkomt
in het Quarantainegebouw aan de
Oostelijke Handelskade, vertelt
Francy dat zij een verzamelaar is.
Oftewel: er staat heel veel materiaal. Al dat materiaal, gevonden
bij de vuilnisbak of ontdekt in
een winkel met hergebruikspullen, staat in de startblokken om
gebruikt te worden voor een of
ander project.

Licht in donkere dagen
H

TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

F

rancy van den Heuvel is niet iemand die
kunstobjecten maakt die verkoopbaar
zijn. Hoewel dat ook weer niet helemaal
waar is. Zij maakt projecten soms samen met
andere kunstenaars en doet veel aan community art zoals dat zo mooi heet. Haar atelier, waar
zij nu bijna twaalf jaar werkt, gebruikt ze als een
soort laboratorium waar ze door middel van
maquettes uitdoktert hoe een decor eruit zou
moeten zien.
Zij heeft voor veel bijzondere voorstellingen
het decor en de kostuums ontworpen. ‘Ik vind
het leuk dat bepaalde beelden de fantasie van
mensen, de toeschouwers, maar ook van de
spelers oproepen en duidelijk maken dat niets is
wat het lijkt. Het moet kwetsbaar zijn, maar ook
vrolijk en uitdagend. Ik heb voor de voorstelling Klapstok een fundament van een huis met
losse muren en staanders gemaakt waarmee de
acteurs en regisseur konden spelen. Met elkaar
hebben we dit al werkend veranderd waardoor
het eindbeeld totaal anders is geworden dan het
beginbeeld. En dat zijn dingen die ik leuk vind
om te doen.’
Een van de bekende dingen die zij ontworpen heeft was de buurttafel in het Flevopark.
Deze prachtige tafel met diverse spelelementen
is jammer genoeg in 2011 in vlammen opgegaan. Samen met Heleen Dijkman heeft zij acht
straatbakens van smeedijzer ontworpen. Deze
zijn ongeveer vier meter hoog en geplaatst in
het bedrijvenpark Nieuw Vennep-Zuid voor de
gemeente Haarlemmermeer. Ze zijn gemaakt
door kunstsmid Wout Admiraal uit Schagen.
Het verschil tussen een gemiddelde kunstenaar en Francy is dat zij wel het idee uitwerkt
maar het meestal niet zelf uitvoert. Wat ze wel
zelf heeft uitgevoerd, is de prachtige herinneringsmuur in haar atelier en de stapelvormen
van papier-maché die bedoeld zijn voor een
project ter ere van haar gestorven zus.

2 Turvenhoog

Op dit moment is het theater een beetje naar
de achtergrond verschoven. Francy is meer met
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Francy’s beelden raken
kinderen aan het werk. Zes jaar heeft zij hutten
gebouwd met jongeren in Jeugdland. En al tweeeneenhalf jaar is zij betrokken bij de art direction van het peutertheaterfestival 2 Turvenhoog
in Almere en de Toneelschuur in Haarlem. Dit
is kunst voor de allerkleinsten en Francy is van
mening dat dit heel belangrijk is. ‘Je kunt kinderen niet vroeg genoeg in aanraking laten komen
met kunst. Ik ervaar het steeds weer als heel
bijzonder dat kinderen dat zo goed en vanzelfsprekend oppakken. Helemaal als het toeziend
en beschermend oog van de ouders een beetje
naar de achtergrond verdwijnt. Er wordt dan
heel veel gedanst. Ik geef ook cursussen aan de
leidsters en ik creëer met andere kunstenaars
de kunstontmoeting Jong beginnen op de crèche. Nog niet zo heel lang geleden heb ik een
mooi project gedaan met dove peuters en hun
ouders. Dat was werkelijk heel bijzonder.’ Op dit
moment wordt er samen met kunstenares Diederike Smits hard gewerkt aan het ontwerpen
en realiseren van rustruimtes voor hun eigen
project Cocon 7. In deze ruimtes kunnen kind
en verzorger zich terugtrekken om te rusten.
Francy en Diederike hebben daarin alle vrijheid
genomen zodat het niet een vooraf vastgelegd
plan zou zijn. Inmiddels zijn er twee van de
zeven rustruimtes af.

Pipi Langkous

Francy voelt zich prima thuis in de kinderwereld
waarin zij op dit moment regelmatig vertoeft,
zij het dat zij verzucht dat ze na twee jaar misschien toch weer iets voor theater wil gaan doen.
‘Dat ik me zo thuis voel in die kinderwereld

je fantasie
I NG EZO ND EN

Kunst voor de allerkleinsten
is heel belangrijk
komt misschien wel omdat ik ben opgegroeid in
een Pipi Langkous omgeving. Mijn vader was als
timmerman werkzaam in een ziekenhuis, waar
wij ook woonden. Wij hadden een grote tuin
en een terrein waar altijd van alles gebeurde.
Bovendien was ik reuze nieuwsgierig. Dus ik heb
als kind heel veel gespeeld en mijn fantasie had
alle ruimte. In eerste instantie wilde ik naar de
Toneelschool, wat ik ook deed. Al snel bleek dat
ik meer talent had voor het maken van de entourage van een toneelstuk dan voor het spelen zelf.
Op mijn eenendertigste ging ik naar de avondopleiding van de Rietveldacademie en volgde de
opleiding Theatervormgeving. Ik moet zeggen
dat ik het eerste jaar als het leukst heb ervaren.
Met afstuderen werd ik met een medescholier
meteen in het diepe gegooid en moesten we
voor een opera het decor en de kostuums ontwerpen. Dat hebben we gedaan maar het is vanwege geldgebrek nooit uitgevoerd.’ Er zijn tijdens het gesprek heel veel theatervoorstellingen
gepasseerd maar je merkt steeds dat vooral de
peutervoorstellingen en festivals Francy na aan
het hart liggen. Daarnaast zijn er de festivals met
de mensen met een verstandelijke beperking.
Francy: ‘Die laten zich door hun hart sturen. Zij
verbloemen niets. Zij inspireren mij.’ t

www.francyh.nl

Het Borneo Architectuur
Centrum presenteert:
Debatavond de Sprong over het IJ in het
kader van de expositie Het festival van de
ongebouwde plannen langs de IJ-oevers
donderdag 21 januari, aanvang 20.00 uur
Tot en met 27 januari is in het BAC de tentoonstelling over ongebouwde plannen langs
de IJ-oevers te zien. Ter afsluiting van de
expositie vindt op donderdagavond 21 januari een debatavond plaats, met als thema ‘de
Sprong over het IJ’.
Enkele architecten van tentoongestelde
ongebouwde plannen voor een brug of een
kabelbaan over het IJ zullen hun visie hierover komen vertellen.

Borneo Architectuur Centrum
R.J.H. Fortuynplein 4, Amsterdam
entree € 5 (incl. koffie).
Na afloop is de bar open.

et zijn weer donkere dagen. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen het weer
deprimeert, maar ook het nieuws.
De beelden van de aanslagen in Parijs staan
voor altijd op ons netvlies. Op de social media
gingen de steunbetuigingen viral. Het beeld
van een tranend oog met de Franse vlag tekenend voor de impact van het nieuws en de
shock die het veroorzaakte. Facebookgebruikers kleurden massaal hun profielfoto in de
kleuren van de Franse vlag. Politiek leiders
spraken zich uit, deelden hun verbijstering en
boden hun steun aan Frankrijk aan. De Eiffeltoren ging op zwart. Maar wereldwijd lichtten
monumenten op in rood, wit, blauw: van het
Vrijheidsbeeld tot ons eigen paleis op de Dam.
Een indrukwekkend en ontroerend teken van
solidariteit.
Vrijdag de dertiende was ook een dag van
nationale rouw, ver weg in het zuiden van Beiroet, waar ISIS een dag eerder al keihard toesloeg. Twee bomaanslagen, de eerste in een
drukbezocht winkelcentrum tijdens spitsuur,
de tweede nadat hulpverleners toegestroomd
waren om de slachtoffers te helpen.
De lijst van aanslagen wordt steeds langer en
het aantal slachtoffers is schrikbarend hoog.
De politieke situatie in Syrië raakt ons allen
wereldwijd en een oplossing is ver weg. Angst
en verdeeldheid lijken te heersen. Zowel onder
burgers als regeringsleiders. Hartverscheurende beelden van vluchtelingen die de ellende
daar willen ontvluchten en de vele vrijwilligers
hier die zich met hart en ziel inzetten voor de
opvang staan in schril contrast met de cynische houding van anderen tegenover de in hun
ogen gelukszoekers of terroristen die wij massaal binnenlaten. Het is om triest van te worden.
Toch is er ook licht in de duisternis, al is het
van een heel andere orde. Het Amsterdam
Light Festival zet Amsterdam even in een ander
licht van 28 november tot en met 17 januari.
Met een toepasselijk thema: Friendship. Want
als er iets is dat steun geeft in moeilijke tijden
dan is het wel vriendschap. Oude vriendschappen koesteren en nieuwe vriendschap sluiten.
Steun geven én ontvangen. Elkaar vertrouwen,
naar elkaar luisteren en helpen als het nodig
is. Samen een lichtpuntje zien en weer hoopvol en optimistisch kunnen zijn. Vriendschap
dus, een prachtige boodschap die heel Amsterdam zal verlichten. En met een internationaal
tintje. Volgend jaar is Amsterdam het centrum

van Europa door het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Het Light Festival
eert ook de vriendschappen die ten grondslag
liggen aan de Europese vereniging. Aan deze
editie doen dan ook veel buitenlandse artiesten mee.
Het festival vormt het perfecte decor voor een
verbroederende wandeling door de sprookjesachtig verlichte stad. Zoals elk jaar is er een
speciale route uitgestippeld: de Illuminade, die
van 10 december tot en met 3 januari te volgen is, leidt in negentig minuten langs diverse
sculpturen, projecties op historische gebouwen, installaties op straat en in parken en
zelfs door kunstwerken heen. En net als vorig
jaar valt er weer talloos veel werk van hedendaagse kunstenaars te bewonderen, zowel van
jonge als gevestigde. Zo is er Winged Migration,
een interactieve video-installatie van Judith
Hofland en Tessel Schmidt: een levensgroot
vogelhuis, waar zodra je binnenstapt een vogel
gaat vliegen. Hoe meer mensen er komen, hoe
meer vogels vrij rondvliegen. Vrijheid is voor
mensen niet altijd even vanzelfsprekend als
voor vogels, is de prachtige gedachte erachter.
Ook My light is your light van alaa minawi, een
Palestijnse vluchteling die in Libanon woont,
zit vol symboliek. Het kunstwerk verhaalt over
de onzekerheid van het bestaan en bestaat uit
zes levensgrote figuren van gekromde gebogen
neonbuizen die staan alsof ze net zijn komen
aanvaren uit een ver land. En in metrostation
Wibautstraat is Asielzoekers Zijn Okay! van
Domenique Himmelsbach de Vries een optimistische sociale kreet als reactie op de vluchtelingencrisis en de populistische reacties
daarop.
Verder is er weer een uitgebreid randprogramma met evenementen in verschillende
musea, theaters, restaurants, winkels en op
andere locaties verspreid door Amsterdam. En
de lichtpracht met je geliefden bekijken vanaf
het water is ook een optie. Alle rederijen bieden rondvaarten aan, al dan niet met speciale
arrangementen. Van 17.00 tot 23.00 uur zijn de
kunstwerken gedurende het hele Light Festival
langs de Water Colors route verlicht.
En als half januari de lichten in de stad weer
uitgaan, dan nemen we de herinnering mee
het nieuwe jaar in. Met een verlicht hoofd en
hart. Een nieuw begin, volop nieuwe kansen.
Met het besef hoeveel moois je samen kunt creeren. In vriendschap en verbondenheid.
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Koken met Neeltje

De kerstmaaltijd
Saamhorigheid
in de parkeergarage

L

aatst deed ik even wat boodschappen op
het winkelcentrum IJburg en parkeerde
mijn auto onder in de garage. Handig,
met je karretje tot aan je overdekte auto.
Nu is het geen gezellige boel in een parkeergarage, dus inladen die boodschappen, betalen
en wegwezen. Dat wegwezen duurde bij mijn
laatste bezoekje verleden week iets langer dan
gepland.
De slagboom ging niet open, wel eens meegemaakt? Nou, je gaat al snel zweten met een
aanzwengelende rij auto’s achter je.
Drukken op het belletje van de intercom. Ik
word echter ‘doorgeschakeld’ met een heus
muziekje erbij terwijl ik in de wacht hang. Ik
kan niet geloven dat mij dit overkomt. Intussen
is de rij achter mij een indrukwekkende karavaan geworden.
Vlakbij de slagboom staat nog een betaalautomaat, met intercom. Ik vraag een bewoner of hij ook even wil ‘bellen’ want ik sta nog
steeds in de wacht. De bewoner drukt op de bel
en hoera, er wordt ‘opgenomen’! Een levendig
gesprek ontwikkelt zich.
Of ik even achteruit kan rijden en dan weer
opnieuw naar de slagboom. In verfijnd Amsterdams wordt er verteld of ze die rij achter mijn
auto hebben gezien? Even achteruit rijden en
weer terug? Ja, dat hebben ze gezien, de mannen van parkeerbeheer via de camera. Maar
ook zij krijgen de slagboom niet omhoog.
Een monteur zou het probleem kunnen verhelpen, maar die moet uit Den Haag komen. Is
dit een serieuze optie? Het slaat op de lachspieren en groepjes mensen proberen de slagboom
zelf omhoog te krijgen. Ook dat lukt niet.
Misschien met iemand anders zijn parkeerkaart dan? Maar ja, dan heb je 15 minuten om
uit te rijden en als dat dan ook niet werkt?
Uiteindelijk ontpopt iemand zich als een
heuse redder in nood. Hij maant de parkeerwachters de slagboom bij de ingang open te
zetten en een andere bewoner boven nieuwe
bezoekers tegen te houden. ‘Allemaal naar achteren en tegen de stroom in omhoog.’
Het werkt, we luisteren keurig naar onze
nieuwe aanvoerder en de hele karavaan komt
rustig en geduldig in beweging.
Bovenaan roept een andere bewoner mij toe: ‘
Hé, top man, je bent eruit’, en wuift me na.
Een mooi staaltje van saamhorigheid; laat die
monteur maar in den Haag blijven.
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V

oor sommigen een hoogtepunt, voor
anderen een noodzakelijk kwaad. Maar
hoe dan ook, als het een verplichting is
waar je niet onderuit kunt, zorg dan tenminste
dat het lekker is. En: dat het voor de kok zo weinig mogelijk stress oplevert.
Dus is een stoofpot als hoofdgerecht echt aan
te bevelen. Die maak je tevoren en wordt alleen
maar lekkerder als ie afkoelt en later opgewarmd
wordt. Het voorafje en de toet kunnen ook tevoren gemaakt worden. Dan kun je gewoon gezellig aan het aperitief, en hoef je niet paniekerig op
en neer te hollen tussen fornuis en borreltafel.
Mijn menu dit jaar bestaat uit een voorafje van
avocadomousse met krabvlees op toast. Dan
volgt een stoofpot van wildragoutvlees (maar
met runderlappen wordt het ook heerlijk). Wild
kopen is steeds lastiger. Ik ga gewoonlijk naar de
Albert Cuyp, want het aantal wildhandelaren is
gering. Dat wild uit de supermarkt wil ik niet!
Als toetje maak ik een chocolamousse van heel
bittere chocola met wat cayennepeper.
Daar gaan we dan. De hoeveelheden zijn ruim
voldoende voor 6 personen.

Avocadomousse met krabvlees op toast
•
•
•
•
•
•

drie rijpe avocado’s
een half glas witte wijn
een eiwit
een teen knoflook.
een kilo krabbenpoten
favoriete toastjes

Prak het avocadovlees en klop er de wijn, de
knoflook uit de knijper en het stijfgeslagen eiwit
door. Het eiwit het laatst en voorzichtig, zodat
de luchtigheid blijft.
Ik ben een voorstander van verse krab, maar
ik moet toegeven: het uithalen van het vlees uit
een kilo krabbenpoten is hard werken. Je hebt
dan wel wat, want verse krab is zoveel lekkerder
dan die uit blik. Je houdt aan de kilo poten ongeveer vier ons krabvlees over. (Hoeveel er in een
blik zit weet ik niet.)
Als het tijd wordt voor het eten, de toast dik
met mousse bestrijken en er flink krabvlees
opleggen. Wat kapppertjes bovenop is mooi en
lekker. Geef er een schaaltje (bij voorkeur zelfgemaakte) mayonaise bij.

Hoofdgerecht

• een kilo wildragout (of runderlappen )
• twee grote uien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

twee tenen knoflook
een stuk spek met zwoerd
Schil van een sinaasappel
twee laurierblaadjes
een theelepel tijm
theelepel kaneel
zout en peper.
een eetlepel bloem
een halve fles rode wijn
een eetlepel honing of bruine suiker.

Die kook ik eerst. De gare bietjes schaaf ik in
julienne. Een granaatappel haal ik voorzichtig
uit en de pitjes gaan in bij de bietjes. Een heel
fijn gesnipperd uitje erbij en een scheut balsamicoazijn. Kleine blokjes geitenkaas erdoor, en
smullen maar.
Die rode groenten doen het goed bij de kerstboom.

En dan toe

Ook heel goed tevoren te maken gelukkig.

Fruit de ui en de knoflook. Voeg het (afgedroogde) vlees toe en braad tot het vlees verkleurd. Strooi de bloem over het vlees en roer.
Laat nog een minuutje braden.
Verwarm nu de wijn en giet hem bij het vlees.
Voeg de sinaasappelschil, de laurierblaadjes, de
tijm en de honing toe. Zet een deksel op de pan
en zet hem in een oven (120 °C) Kijk na twee uur
hoe het vlees is. Als het nog niet zacht is, laat de
pan dan langer staan.
Geef bij dit vleesgerecht puree van aardappelen
met knolselderij (een kilo aardappelen en een
selderijknol samen gaar koken en pureren. Als je
grote eters hebt, schil dan nog een pondje aardappelen.
Ik moet iets bekennen. Ik kan geen rode kool
koken. Maar ik eet het graag. Ik neem het uit de
diepvries en geef het hierbij.
Wat ik ook maak, is een bietensla met granaatappelpitjes. Het allerliefst van verse bietjes, als
ze te krijgen zijn.

•
•
•
•
•

150 gram bittere chocola
6 eieren
50 gram boter
cayennepeper
eventueel een beetje likeur en slagroom

Smelt 150 gram extra bittere chocola in een
vuurvaste schaal in de oven op 120 °C. Scheidt
ondertussen zes eieren. Klop de dooiers los en
roer ze door de chocola met 50 gram boter en
een mespuntje cayennepeper. Klop de eiwitten
stijf en vouw ze voorzichtig door het chocolademengsel. Mocht je een beetje likeur hebben, doe
er een eetlepel door en schep het in bakjes. Zet
in de koelkast.
Als je echte toejesliefhebbers aan tafel hebt,
geef er dan een bakje slagroom bij.
Heb je geen zin om een toetje te maken, koop
dan echt goede bonbons en geef je gasten een of
meer bonbons bij de koffie.
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Heb je tips voor deze nieuwe rubriek, weet je een heel leuk evenement
of een bijzondere plek? Laat het ons weten: redactie@ijopener.nl!

ADVERTENTIES

De wereld staat in brand,
wie schreeuwt er mee?

H

et hardst klinken al maanden de antistemmen, op televisie zie je vooral
het protest. Vluchtelingen helpen,
blijft een spannend onderwerp. De Regenboog
Groep vangt vanaf september alle vluchtelingen op die ‘s avond na acht uur stranden op
Centraal Station, omdat de laatste trein naar
Ter Apel al vertrokken is. Als medewerker van
deze organisatie hoor ik bij de eerste groep
vrijwilligers die deze groep opvangt.
Tijdens mijn eerste avonddienst ben ik knetterzenuwachtig. Want wat zeg je tegen iemand
die zijn land en familie achter heeft gelaten?
Mijn eerste ontmoeting is met twee meisjes
van 13 en van 15. Zusjes die samen hier naartoe zijn gekomen nadat er niemand meer over
was in Syrie. Ze komen binnen zonder tassen,
alleen een klein tasje met een mobiel en een
oplader hebben ze mee. Hysterisch zijn ze als
we ze meenemen naar onze vergaderruimte
waar een enorme lading kleding ligt, ingezameld door lieve Amsterdammers. Een heuse
catwalk wordt het, onder bezielende leiding
van vrijwilligster Kim. Aan het eind van de
avond vind ik nog een achtergelaten backpack, vol met warme truien, nieuw ondergoed,
mooie schoenen en een prachtige sjaal. Dank
je, Amsterdam, denk ik nog.
Mijn tweede avonddienst maak ik kennis met
Meryam. Ze hoest flink, en haar kinderen ook.
We maken ons zorgen. TBC is een reëel gevaar
met zoveel mensen in kleine ruimtes. Na een
warme thee is ze ineens verdwenen, haar kin-

deren spelen nog tussen de bedden van de
opvang. Ik ga naar haar op zoek en vind haar
in de tuin, bleek hangt ze voorovergebogen
over de plantenbak. ‘Are you pregnant?’, vraag
ik een paar keer. Nadat ze me herhaaldelijk op
afstand hield met een dun en trillend handje
kwam ze eindelijk overeind. ‘No’, zei ze schor
en boos. ‘No pregnant. My husband, he died.
No baby. I am sick because I sleep in mud in
Slovenia. Ten days. Only garbage bag. With my
children.’ En stil ben ik.
Nederland hoort bij de 5% van de aller, allerrijkste landen van de wereld lees ik op nu.nl.
Kunnen wij eigenlijk nog wel delen?
Ik las gisteren over een oma die de Tweede
Wereldoorlog had meegemaakt. Ze zei: ‘Ik
heb me altijd afgevraagd wat alle andere landen van de wereld deden op het moment van
de Tweede Wereldoorlog toen er miljoenen
mensen vermoord werden. Wisten ze het niet?
Hadden ze wel wat in de gaten maar gingen ze
gewoon door met hun eigen leven? Nu weet ik
het, want nu zijn wij die andere landen.’
De Regenboog Groep helpt hen die niet geholpen worden, zolang het nodig is. Gelukkig zien
wij duizenden Amsterdammers met datzelfde
uitgangspunt, die vluchtelingen een warm
hart toedragen, kleding of eten komen brengen, een avonddienst draaien. Die Amsterdammers geven hoop. Ik vind het tijd voor een oorverdovend positief geluid. Laten we alle angst
overschreeuwen met een overload aan liefde.
Wie doet er mee?

ING EZONDEN

Kijk je “rijk” in je wijk
Op foto-expeditie in Amsterdam Oost

Dan is deze expeditie iets voor jou! Alle soorten camera’s zijn te gebruiken, van weggooi
tot Ipad, smartphone en spiegelreflex.
Je kunt je opgeven vóór 10 december bij
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Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

TEKST: NATANJA DEN BOEFT

ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

FOTO: PHILE DEPREZ

Het culturele jaar volgt op veel momenten de seizoenen en dat is natuurlijk in december heel
goed te merken. We kunnen naar het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in het Muziekgebouw, wild feesten bij Studio/K, met de kinderen naar de OBA op een voorleesmiddag of in de
NedPhO-koepel naar een kerstconcert. Het Bimhuis knalt het jaar uit op z’n Braziliaans, met
een enorme swingende Big Band. Ze beloven gegarandeerd vuurwerk! En da’s natuurlijk makkelijk beloven met die grote ramen; gordijnen open en hup je zit er midenin...
Maar wat te doen in die enigszins slappe weken? Zo tussen Sinterklaas en Kerst, als je misschien nog heel hard moet werken maar ook al wel een beetje los wil. Of na de eerste dagen
van het nieuwe jaar, met de goede voornemens nog vers op je tong?
Welnu: eerst lachen dan denken!

Vergaderruimte nodig?!

Op maandag 14 december presenteert
Studio/K Man met de Microfoon

De avond is een premièrefeest van het eerste
radioprogramma zonder omroep van Chris
Bajema, met een combinatie van echte (documentaire) en fictieve (satirische) verhalen, allemaal uit ons mooie Oost. Naast Chris Bajema
kunnen we horen – en wie weet zien – Jan Jaap
van der Wal, Paulien Cornelisse, Marcel Musters,
Lies Visschedijk, Gijs Naber, Diederik Ebbinge
en Marcel Hensema. Muziek: Harry Monné,
John Koning en Willy Sparrow.

• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen
KNSM-laan 303 . iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615
Het Borneo Architectuur Centrum
verhuurt haar prachtige locatie
op het Borneo eiland voor (VVE)
vergaderingen,
workshops
en
bijvoorbeeld aan zzp’ers.!
!
Slechts €100,- per avond inclusief
koffie en thee. Overdag zijn er
ook mogelijkheden.!
!
!
Kijk voor meer informatie op: !
!
www.bac-amsterdam.nl!
!
verhuur@bac-amsterdam.nl!
R.J.H. Fortuynplein 4 Amsterdam!
!

Studio/K, Timorplein 62,
14 december, 21.30 uur, € 10
Vast in de stemming komen? www.chrisbajema.nl/
brekend-nieuws

In search of Europe

Het culturele programma in het teken van het
EU-voorzitterschap gaat mooi van start met de
voorstelling In search of Europe van Lucas de
Man.
De Man ging op reis, op zoek naar Europa. In
acht landen interviewde hij makers en experts
over de basale vraag: ‘Hoe kunnen we de wereld
beter maken?’ Het resultaat is een lecture-performance met een duizelingwekkende hoeveelheid ideeën en visies die De Man sterk aan
elkaar speelt, met schrijnende humor. En hoop.

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179
4-6 januari, 20 uur, € 12,50

Hoe ziet jouw straat er eigenlijk echt uit? De
gevels, de deuren, trappenhuizen, plantsoen,
openbaar vervoer, straatmeubilair, de mensen
die er doorheen lopen?
Welke activiteit is er in jouw straat te vinden?
Bruist jouw straat van activiteiten i.v.m. ontmoeting, zorg en welzijn? We gaan het beleven
door middel van fotografie!

Houd je van fotograferen, het samen ontdekken/kijken? Ben je ook nieuwsgierig naar je
buurt en wil je meedoen aan deze expeditie?

Luister, lach, denk en hoop

I NG E Z ON DE N

Mid Winter Mambo op Camping Zeeburg
Salsa, mambo, bolero’s en haardvuur Zondag 13 december van 15.30 tot 18 uur
Joke van Vlijmen, jvanvlijmen@live.nl
De tweede bijeenkomst is op donderdag
17 december van 14.30 tot 16.30 uur

Startpunt wordt nog bekendgemaakt!

Max. 15 deelnemers.
We houden 10 bijeenkomsten, 1x per maand.
Kosten € 2 per keer.

Onder het motto ‘buiten koud, binnen lekker
warm’ organiseert Camping Zeeburg de Mid
Winter Mambo. Het is een bijzondere muzikale
middag voor iedereen die van salsa, mambo en
bolero’s houdt, om te luisteren, te dansen of
gewoon wat bij de open haard te zitten.

los. Allebei hebben ze een eigen interpretatie
van de Latijns-Amerikaanse muziekstijlen, van
mambo’s tot salsa-jazz. De afwisseling die hierdoor ontstaat, samen met het enthousiasme
van de muzikanten, maakt dat het een swingende middag gaat worden.

Vanaf 15.30 uur gaan de twee bands los:
Mambo Choc en de salsa-bigband Los Lama

Camping Zeeburg, Zuider IJdijk 20. De zaal
is open vanaf 14.30 uur, toegang gratis
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Telefoonnummers en gratis spreekuren
ADVOCATEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

AMSTEL ADVOCATEN

A.A.K.

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

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

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

WMO LOKET

ALGEMEEN

Weet je niet waar je moet zijn met een vraag of een
probleem inzake overheids- of gemeentelijke voorzieningen? Er is een gratis nummer, dat je verbindt
met een helpdesk die je kan zeggen waar je met je
probleem of vraag heen moet.
WMO helpdesk, tel. 0800 0643
WMO loketspreekuren:
Indische Buurt, Flevohuis, Kramatplantsoen 263
maandag 14.30 - 16 uur
woensdag 14 - 15.30 uur
Oostelijk Havengebied, Sporenburg, C.J.K van
Aalststraat 4: donderdag 13.30 - 14.30 uur
Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag
13 -16 uur, tel. 462 03 99

POLITIE BALISTRAAT

MELDPUNTEN

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

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

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

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

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

€ 1,95
€ 800
€ 1.500
€ 1.750
10%
10%

Losse advertenties per cm2
Halve pagina
Hele pagina
Hele pagina achtercover
Toeslag vaste plaats
Korting minimaal 5 nummers aaneen
Website startpagina, 200 pixels breed,
per pixelhoogte
Website overige pagina’s, 200 pixels
breed, per pixelhoogte

€

1

€ 0,75

AFMETINGEN
Breedte
Hoogte
Hele pagina

Winter(se) Kerstpuzzel

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

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

Deze laatste puzzel van het jaar bereidt u voor
op Kerstmis met titels van bekende kerstliederen, waar u de weggelaten woorden in moet
vullen. Maar hij test ook uw verdere kennis
van deze tijd van het jaar. De oplossing wijst al
een beetje naar de komende lente.

1
2
3
4
5
6

Stuur uw oplossing vóór 29 januari naar ons
toe. Per e-mail: vormgever@ijopener.nl,
per post naar: IJopener, Zeeburgerdijk 175-1,
1095 AB Amsterdam.
U maakt dan kans op de mooie puzzelprijs.

7
8
9
10
11
12

PUZZELMAKER & FOTOGRAAF: ERIK HAAN

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

tel. 567 06 61
WONEN EN BUREN

2

BURENNETWERK
tel. 623 97 71

BETER BUREN

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST

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

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

MEDIATIONBUREAU.NET
De IJopener heeft een
eigen Facebook-pagina.
U vindt ons als ‘IJopener’.
Op onze Facebook-pagina
kunt u natuurlijk ook reageren op artikelen of
eigen ideeën aandragen. Onze redacteurs gaan
graag met u in gesprek. Tot ziens op Facebook!

ADVERTENTIE

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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TARIEVEN

1

CONFLICTBEMIDDELING

Bemiddeling bij arbeidsconflicten, echtscheiding,
zakelijke geschillen e.d.
Gratis spreekuur op afspraak:
dinsdag 9 -10 uur,
Tel. 820 22 07
e-mail: info@mediationbureau.net

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

ADVERTENTIES AANLEVEREN

EXTREME OVERLAST
STADSDEELHUIS

Adverteren

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

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

3
4
5

Indische Buurt
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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:

4

6

12

Maria, die zoude naar ... gaan.
Op welke dag begint de astronomische winter dit jaar?
Gloria in ... deo
In het Romeinse Rijk werd oorspronkelijk op 17 december ook een midwinterfeest gevierd. Welk feest was dit?
De herdertjes lagen bij ...
Nu de bomen kaal zijn, is in de takken de guldensnede-verhouding goed te zien. Welke Italiaanse wiskundige heeft
zijn naam onlosmakelijk aan deze verhouding verbonden?
Uit hun hoge ... dalen blanke eng’len neer.
Het laatste feest dat verbonden is met Kerstmis vindt plaats op 2 februari. Welk feest is dit?
Stille nacht, heilige nacht, ... zoon langverwacht.
In het Romeinse Rijk werd de onoverwinnelijke zon als god vereerd. Hoe heet deze in het Latijn?
Geen wiegje als ... maar een krib was ‘t weleer.
Een Scandinavische traditie gaat terug op de god Wodan, die rond het wintersolstitium een wagen aanvoert die
getrokken wordt door geitenbokken. Hieruit heeft zich de Kerstman ontwikkeld. Hoe wordt deze figuur in het Fins
genoemd?
IN GE Z ON DE N
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D e le u ks t e d ing e n
b e d e nk j e z e lf !
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w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
C. van Eesterenlaan 15
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020 - 419 72 00

De vijf prijswinnaars krijgen van The Photo
Factory een mooi shirt, kussen, beker, babyrompertje of telefoonhoesje met eigen foto
en/of tekst naar keuze.

oplossing
5

-
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De drie prijswinnaars van de zoekplaatpuzzel in de oktobereditie van de IJopener zijn
Jonathan Sanders, Johanna Heyde en Peggy
Wilting.
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Java-KNSM: Volop parkeerruimte
voor stoomboten en rendieren!
Eigenwijs aan het IJ
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Fit aan ‘t IJ

Bulthaup KNSM Eiland

Pols Potten

Loods6

KNSM Sociëteit

Imps & Elfs

Sport en fitness
www.fitaantij.nl

Design, kwaliteit,
verrassend betaalbaar
www.knsm.nl

Stay inspired, visit our shop
or website!
www.polspotten.nl

Voor creatieve bedrijven en
culturele activiteiten
www.loods6.nl

Culturele diners voor lichaam
en geest in de Kompaszaal
www.knsmsocieteit.nl

Lifestyle voor kinderen,
1 groot avontuur!
www.keetinhuis.nl

8
Boekhandel van Pampus

9
Iyengar Yoga Zeeburg

ook voor koffie, dvd’s en yoga props Voor iedereen, op alle niveaus
www.boekhandelvanpampus.nl
www.iyengaryogazeeburg.nl

15

16

10

11

12

13

7
Houten Vloeren van
John Grootjen
Gewoon mooi!
www.johngrootjenhoutenvloeren.nl

14

SBK keuze in kunst

Grand café de Kompaszaal

Bakkerswinkel Neeltje

Art en Flowers

Kinki Kappers

Kunst lenen en kopen
Voor thuis én uw bedrijf
www.sbk.nl

Eten, drinken, dansen, trouwen
www.kompaszaal.nl

Bijzonder brood en gebak
bakkerswinkelneeltje.nl

Bloemen voor speciale
gelegenheden
www.artandflowers.nl

Modern, extravagant, extreem
of chique is; alles kan.
www.artandflowers.nl

17

18

Wij Maken Alles

Levant Art Supplies

RET Makelaars

Kanis & Meiland 3.0

Ontwerp, uitvoering en verkoop van meubels op maat
www.wijmakenalles.nl

Kunstenaarsbenodigdhedenwww.levant.nl

Specialist koopwoningen in
Amsterdam Oost.
www.retmakelaars.nl

Voor een goeie smaak
Een duidelijke zaak
www.kanisenmeiland.nl

www.javaknsm.nl

Eigenwijs aan het IJ

