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Een aantal bewoners heeft 
het initiatief genomen 
om gebouw De Oceaan 
nieuw leven in te blazen. 
De Oceaan, een mooi 
gerenoveerd gebouw op het 
Borneo-eiland, staat al een 
tijd leeg. De initiatiefnemers 
organiseerden een 
lenteborrel bij waarbij 
buurtbewoners uitgenodigd 
waren om ideeën op papier 
te zetten en een petitie te 
ondertekenen om De Oceaan 
weer tot bloei te brengen en 
zijn oorspronkelijke functie 
terug te laten krijgen.
TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN

gebeurt en dat is zonde, want het zou een ideale 
plek zijn om de bewoners van Borneo en omstre-
ken elkaar te laten ontmoeten en een drankje of 
een ijsje te nuttigen op het schitterende terras. 
Of activiteiten van allerlei snit te laten plaatsvin-
den. De plek kan voorzien in een behoefte want 
het eiland heeft gebrek aan gemeenschapsvoor-
zieningen.

Ruud maakt een vergelijking met buurthuis De 
Meevaart: ‘Daar worden door buurtbewoners 
activiteiten opgezet en zij hebben er een lopend 
buurthuis van gemaakt.’

Op de borrel konden bewoners een petitie 
tekenen, vertellen en opschrijven hoe ze erover 
denken. Ook op internet kan een petitie gete-
kend worden. 

De initiatiefnemers willen met de ideeën een 
plan maken en dit voorleggen aan het stadsdeel 
en eigenaar De Key. t

facebook.com/opendeoceaan
http://petities.nl/petitie/de-oceaan-moet-open

De Oceaan op het R.J.H. Fortuynplein op 
het Borneo-eiland huisvestte ooit het 
havenkantoor van de Nederlandsche 

Stoomvaart Maatschappij Oceaan (NSMO), een 
kleine rederij van vrachtschepen die op Neder-
lands-Indië voeren. In 1978 vertrok de reder 
en werd het gebouw in gebruik genomen door 
kunstenaar en anti-rookmagiër Robert Jasper 
Grootveld. 

Grootveld
Volgens een artikel in Vrij Nederland uit 1993 
had toenmalig burgemeester Polak bij zijn aan-
treden in 1977 gezegd dat hij de stad zou schoon-
maken en dat de hippieboten uit de jaren zestig 
moesten verdwijnen.

Grootveld was het eerst aan de beurt. Toen een 
drijvend eiland van Grootveld naar de vuilver-
branding versleept werd, schreven de kranten 
dat een kunstwerk vernietigd dreigde te worden. 

De publiciteit leidde tot een gentlemen’s 
agreement met de burgemeester. Robert Jasper 
Grootveld kreeg de ruimte De Oceaan aan de 
Borneokade toegewezen. Grootveld zei: ‘Dat is 
wat ik nodig had, tijd en ruimte om verder te 
gaan met mijn experimenten. Varen met grote 
gevaarten.’ De drijvende tuinen die je op enkele 
plekken in Zeeburg en elders in de stad kunt vin-
den, herinneren nog aan Grootveld. 

De periode dat Grootveld in De Oceaan werkte 
heeft het gebouw geen goed gedaan. Nadat hij 
het pand verlaten had, is het in 1999 groten-
deels herbouwd, omdat het in vervallen staat 
verkeerde. Vervolgens waren er een restaurant 
en een pizzeria in gevestigd. Inmiddels staat de 
locatie al weer drie jaar leeg. 

Open De Oceaan
Een van de initiatiefnemers om het gebouw 
weer in gebruik te nemen, Ruud Fiere, vertelt 

dat de actie ‘Open de Oceaan’ met een knipoog 
refereert aan Robert Jasper Grootveld met zijn 
drijvende tuinen, die hij in De Oceaan fabri-
ceerde. 

 Ondernemers uit de buurt zijn benaderd om 
een zaak te beginnen, maar zagen er geen brood 
in. De initiatiefnemers willen nu een ruimte cre-
eren voor en door de buurt. Een kleinschalig ini-
tiatief waar ideeën die uit de buurt zelf komen, 
gerealiseerd kunnen worden. 

De initiatiefnemers zeggen dat er nu niets 

De initiatiefnemers willen een 
ruimte creëren voor en door de 
buurt 

Open De Oceaan
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Vermoedelijk vragen weinigen zich af hoe het komt dat de 
eilanden van IJburg op hun huidige plek liggen. Welnu, de 
locatie van deze wijk is niet door de mens bepaald maar 
door de geologie. 
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA EN GUUS DE MOL      
KAARTJES: GUUS DE MOL    FOTO’S: PETER ELENBAAS (WWW.ONBEWOLKT.NL)  & LIENEKE KOORNSTRA
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Door het stijgen van de zeespiegel na de 
laatste ijstijd die ruim 10.000 jaar gele-
den eindigde, ontstonden getijden-

geulen die ver landinwaarts reikten. Het Oer IJ 
was daar één van. Deze getijdengeul liep vanaf 
de plek waar nu Zandvoort ligt naar het oosten. 
Het Oer IJ maakte deel uit van een uitgebreid 
estuarium, een riviermond. De Vecht, toen een 
belangrijke tak van de Rijn, mondde via dit estu-
arium uit in de Noordzee, in dit geval ergens 
tussen Egmond en Castricum. In de loop van 
duizenden jaren veroorzaakte een constante 
waterstroom een diepe geul in de bodem. Op 
diverse plekken sleet deze zogenaamde Oer-
geul zelfs door zandlagen heen die dieper in de 
bodem zaten.

Ontstaan Zuiderzee
In de periode waarover we het hebben, lag een 
groot veenmoeras op de plek waar later de Zui-
derzee zou komen. Als gevolg van bodemdaling 
ontstonden in dit moerassige gebied steeds gro-
tere plassen die ten slotte met elkaar een groot 

meer vormden, het Almere. Zo troffen de Romei-
nen het aan toen ze de Lage Landen bij de Rijn 
bezetten. De bodemdaling zette door en in de 
twaalfde eeuw spoelden tijdens een zware storm 
de laatste veenruggen weg die aan de noordkant 
het Almere van de Noordzee scheidden. De Zui-
derzee ontstond. Vanaf dat moment waterde de 
Vecht in die zee af. Mede door de stagnerende 
afvoer van Rijnwater door het Oer IJ verzandde 
de monding ervan. Gevoed door veenrivieren 
als het Spaarne, de Zaan en de Amstel, draaide 
de stroomrichting van het IJ oostwaarts om. 

Oergeul slibt dicht
De monding van de Oergeul schoof later in 
noordelijke richting en slibde als gevolg van 
strandwallen uiteindelijk dicht. Daardoor stond 
hij niet langer in verbinding met de Noordzee. 

De derde zandlaag ligt op meer 
dan vijftig meter diepte

Het Oer IJ was nu een ‘zeearm’ van de kort daar-
voor ontstane Zuiderzee. Als een lange, smalle 
baai liep hij landinwaarts. 

Het water strekte zich zo ver westelijk uit dat 
hij nagenoeg nog in verbinding met de Noord-
zee stond. Bijna was Noord-Holland een eiland 
geweest, de provincie zat alleen via een smalle 
kuststrook aan Zuid-Holland vast. Door het 
wegvallen van de afvoer van Rijnwater naar de 
Noordzee slibde het Oer IJ langzaam dicht. De 
diepe geul vulde zich met slappe klei, veen en 
zand. 

De haven van Amsterdam kreeg daarmee later 
te maken, zowel wat betreft de scheepvaart als 
inzake stadsuitbreidingen. De ondiepste plek 
kreeg de naam Pampus, verwijzend naar het 
papperige slib. Schepen lagen letterlijk enkele 
weken voor Pampus, tot ze over het ondiepe 
stuk bij vloed de haven konden binnenvaren.

De lagen slib lenen zich niet om op te bouwen. 
Vanwege de slappe ondergrond is Amsterdam 
gefundeerd op palen. Tot in de twintigste eeuw 
werden palen geslagen tot de eerste zandlaag 
die op ongeveer twaalf meter ligt. Daarna werd 
gemiddeld tien meter dieper geheid, tot de 
tweede zandlaag. In de Oergeul ontbreekt ook 
die zandlaag. Om op de plek waar de Oergeul 
zich bevindt te bouwen, moet de derde zand-
laag worden bereikt. Die ligt op meer dan vijftig 
meter diepte!

Effect van de Oergeul
In 1996 werd in het milieueffectrapport over de 
nieuwe Amsterdamse wijk IJburg besloten dat er 
boven de Oergeul vanwege de onstabiele onder-

18 t/m 21 mei 2015  
Eerste Amsterdamse  
Hardloopavond4daagse

Bij de Hardloopavond4daagse wordt een 
marathon gelopen verdeeld over 4 achter-
eenvolgende avonden. Hij wordt daarom 
de IJburg Marathon. Lopers hoeven niet 
alle avonden mee te doen, maar voor een 
medaille wel! Elke avond heeft een ander par-
cours. De tijd wordt geklokt en gepubliceerd, 
maar het is geen wedstrijd. Het gaat om de 
individuele prestatie van de lopers, of ze nu 
langzaam of snel lopen.
De aandacht voor gezondheid maakt het 
ook mogelijk de Hardloopavond4daagse te 
koppelen aan een goed doel. Daarvoor is de 
Stichting Tegenkracht uitgekozen. De stich-
ting helpt bij het maken van sportplannen 
voor mensen die bezig zijn kanker te over-
winnen. Tevens bevordert de stichting onder-
zoek naar de positieve effecten van sport bij 
kanker, en lobbyt ze bij zorgverzekeraars en 
de overheid.  Zie www.tegenkracht.nl

Startpunt: Tennisclub IJburg, 
Zandzeggestraat 1, 1087 SL Amsterdam

Organisatie:
Jeroen Overweel:  670 49 93 / 06-20 27 84 36
Chris de Veer: 06-51 56 46 23
Hardloopavond4daagse@gmail.com
http://hardloopavond4daagse.nl

Kosten: € 20 / € 22,50 per deelnemer, incl. 
medaille/herinnering. 

Inschrijven: inschrijven.nl
De tijden verschijnen op uitslagen.nl. 

IJburg en de Oergeul

grond niet gebouwd mocht worden. IJburg I, 
bestaande uit het Haveneiland, het Steigerei-
land en de Rieteilanden, ligt er dan ook in zijn 
geheel ten zuiden van. 

Op het nog te bouwen IJburg II, bestaande uit 
het Centrumeiland, Middeneiland, Strandei-
land en Buiteneiland, heeft het besluit uit 1996 
echter geen invloed. De Oergeul loopt zelfs 
dwars onder het Middeneiland door! Bij nadere 
inspectie is namelijk gebleken dat de Oergeul 
op deze plek vrij ondiep is, de slappe klei reikt 
slechts tot elf meter onder Normaal Amsterdams 
Peil (NAP). Met behulp van extra zandaanvulling 
en verstevigingsmaatregelen kan dit eiland toch 
op de klei komen te liggen.

De geul speelde ook een rol bij aanleg van de 
Zeeburgerbrug die de toegang tot het nieuwe 
eilandenrijk vormt. Tijdens de werkzaamheden 
zagen de heiers een twintig meter lange heipaal 
zomaar in de bodem verdwijnen. Zij losten het 
probleem op door bovenop zo’n paal nog eens 
een paal van 25 meter te lassen. Zodoende 
bereikten ze de derde zandlaag, tevens de 
bodem van de Oergeul.

Het laat zich raden dat deze geul ook van 
invloed is geweest op de vormgeving van de 
Haveneilanden. t

INGEZONDEN
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Estuarium van de Rijn 1000 v.C.

Locatie van de Oergeul bij IJburg
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Sail is in 1975 georganiseerd omdat 
Amsterdam 700 jaar bestond, een histo-
risch feit. Dit moest dan ook opgeluis-

terd worden met historie: oude zeilschepen. 
Ondanks dat zeilboten al sinds 1750 uit de 
vaart zijn en zeilen ook niet populair is bij de 
grote massa. Iedereen weet dat de volleybal-
ploeg op de Olympische Spelen in Atlanta een 
gouden medaille heeft gewonnen. Maar wie 
herinnert zich nog de Olympische kampioe-
nen bij zeilen? 

Sinds 1975 is er veel veranderd. Het Ooste-
lijk Havengebied is gebouwd en onder andere 
daardoor is Zeeburg het belangrijkste stads-
deel van Nederland geworden. Sail moet dus 
getransformeerd worden tot hét buurtfeestje 
van Zeeburg, waarbij rekening wordt gehou-
den met de wensen van de buurtbewoners. Dus 
geen tall ships voor hun deur waardoor ze niet 
bij hun buren aan de overkant van het water 
naar binnen kunnen kijken. En geen situatie 
waardoor ze zich toerist in eigen buurt voe-
len of zich in een dierentuin wanen. Dat wordt 
natuurlijk wél in de hand gewerkt als de hoog-
ste baas van SAIL Jeanette Blijdorp heet. 

Het moet een feest worden waarbij de buurt-
bewoners wat terugkrijgen. En dan bedoel 
ik níet door Feyenoord-hooligans vernielde 
kades. SAIL is pas in augustus, dus tijd zat om 
mijn verbetervoorstellen uit te voeren.

SAIL moet natuurlijk wél waterpret blij-
ven. De vele toeristen worden direct naar 

een cruiseschip aan de Passengers Terminal 
gebracht. Zo lopen ze de buurtbewoners niet in 
de weg. Ze krijgen een cruise door het haven-
gebied en daar betalen ze dik voor, maar ze 
krijgen waar voor hun geld! Aan boord worden 
ze vermaakt door allerlei A-artiesten die in de 
buurt wonen, zoals Ellen ten Damme,  Huub 
van der Lubbe en ga zo maar door. Er wordt 
aangelegd op strand Blijburg vanwaaruit ze 
de vorderingen van IJburg kunnen bekijken. 
Ze varen langs en tussen de vele eilanden van 
het Oostelijk Havengebied door. Wellicht moe-
ten de kanaaltjes op Java-eiland hiervoor iets 
verbreed worden. Voor de sportievelingen zijn 
er speedbootraces op het IJ. Waterfietsen kun-
nen worden gehuurd, maar pas wél op voor de 
speedboten en de ... cruiseschepen. 

Tijdens het buurtfeestje kan de buurt zelf 
prima voor de catering zorgen, dus geen dure 
raspatat en naar plastic smakend evenemen-
tenbier inhuren. Topzaken als Kwalitaria en 
de Keurslager bevoorraden het festival, laten 
toeristen dubbel betalen en voor de buurtbe-
woners is het gratis: het is hun feestje! Alleen 
op deze manier gaat SAIL met de vaart der vol-
keren mee.

Ten slotte wordt de naam veranderd. SAIL 
heeft niets meer met zeilboten te maken. 
Het wordt Sale, want er wordt flink verdiend. 
De winst gaat naar de door de crisis getrof-
fen buurtbewoners, zodat ze hun peperdure 
appartement tóch nog kunnen aflossen.

Waterpret

TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI
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In 1949 werd Eline in Den Haag geboren. 
Toen bleek dat ze doof was, werd ze naar 
Effatha, een school voor doven en slecht-

horenden in Voorburg, gestuurd. Hier heeft zij 
van haar vierde tot haar achttiende op gezeten. 
Op het voortgezet onderwijs van Effatha had ze 
het, zoals een echte puber betaamt, helemaal 
niet naar haar zin. Zij wilde van school af en de 
opleiding Delfts Blauw-schilderen volgen. Haar 
ouders waren het er absoluut niet mee eens, 
omdat je daar volgens hen geen droog brood 
mee kon verdienen. Het verlangen om in een 
kunstzinnig atelier te kunnen werken, werd ter-
zijde geschoven. Later kreeg zij werk waarin ze 
zich goed en gewaardeerd voelde. Grafisch werk 
op het Kadaster, dus toch een beetje kunstzin-
nig. Tijdens haar huwelijk had ze veertien jaar 
samen met haar man een grafisch bedrijf, waar 
Desk Top Publishing (DTP) gedaan werd, maar 
het was ook een copyshop en een drukkerij. 
Eline, die een typische autodidact is, leerde zich-
zelf DTP en foto’s bewerken door veel hierover 
te lezen, te kijken hoe een ander het deed en te 
vragen. In de tijd dat ze met haar man in Gronin-
gen woonde, volgde ze de opleiding Algemene 
Creatieve Vaardigheden en daaropvolgend Tex-
tiele Werkvormen. Hiermee kon zij in creatieve 
vakken lesgeven op de basisschool. Haar wens 

Eline Jansen

Doof met doorzettingsvermogen 

Als je doof geboren bent door 
het syndroom van Usher is je 
leven toch ingewikkelder dan 
voor iemand waarvan alle 
zintuigen het gewoon doen. 
Dat heeft Eline Jansen in 
haar leven wel ervaren. Dat 
tegenslag strijdbaar maakt, 
blijkt uit haar verhaal.
TEKST: LIDA GEERS 
FOTO’S: LIDA GEERS EN ELINE JANSEN

was haar creativiteit te delen met dove kinderen 
die op de dovenschool weinig meekregen van 
kunstzinnige vorming. Zij solliciteerde maar 
werd, omdat zij doof was, afgewezen. Eline: 
‘Afgewezen op een dovenschool omdat je doof 
bent. Gekker moet het niet worden. Toch wilde 
ik iets met mijn opleiding doen. Daarom ben ik 
in ons dorp les gaan geven aan horende kinde-
ren en aan vrijwilligers van het dorpshuis. Mijn 
doofheid was hier totaal geen probleem. Het-
zelfde gebeurde toen ik verder wilde studeren 
op de kunstacademie in Groningen. Daar werd 
ik ook afgewezen omdat men het niet zag zitten 
een dove student op de academie te hebben.’ 

Katten als inspiratiebron
Op een bepaald moment kwamen de katten in 
haar leven. Dat was voor haar de grote omme-
zwaai. Doordat ze met haar katten veel naar 
wedstrijden ging en steevast de eerste prijs won, 

kreeg ze steeds meer zelfvertrouwen in haar 
omgang met horende mensen. Eline: ‘Ik heb 
ongeveer zes jaar stad en land afgereisd met 
Chaka, een Choclat Siamees en Mitte, een Tabby, 
en heb meegedaan aan veel internationale ten-
toonstellingen.’ Trots haalt ze de plakboeken 
tevoorschijn waarin alle prijzen en eervolle ver-
meldingen bewaard zijn. In dezelfde tijd begon 
Eline met keramiek en haar katten waren haar 
muzen. Ze maakte heel veel kattenbeelden. De 
vormen abstraheerde ze, waardoor veel van 
haar kattenvormen iets weg hebben van de hei-
lige katten uit de Egyptische oudheid. 

Op de een of andere manier voelde zij zich tot 
keramiek aangetrokken. Het is volgens haar een 
rustgevende manier van met je handen bezig 
zijn in tijden dat je het moeilijk hebt. Ze heeft er 
geen opleiding voor kunnen vinden, behalve het 
gedeelte van haar opleiding Algemene Creatieve 
Vaardigheden. Gaandeweg werd haar duidelijk 
wat je wel en niet met klei kunt doen, en ook 
het experimenteren met glazuur vond zij fan-
tastisch. ‘Pas heel veel later ontdekte ik dat mijn 
moeder keramische portretten maakte, dus mis-
schien heb ik het wel van thuis meegekregen.’

Trots op zichzelf
Ze woont nu bijna tien jaar op IJburg, waar haar 
hele appartement vol staat met keramiek. De 
katten zijn nog steeds een onderdeel van haar 
werk. Zij heeft ook ontdekt hoe fascinerend het 
zogeheten raku stoken is. Dit is een manier van 
glazuren die afkomstig is uit Japan. Daar wer-
den theekommen voor de theeceremonie raku 
gestookt. In Nederland trekken een paar keer 
per jaar keramisten naar een plek waar raku 
gestookt mag worden in de buitenlucht. Op de 
objecten wordt glazuur aangebracht. Ze worden 
in een speciale gasoven gezet, die op een snelle 
manier naar 1000 °C wordt gestookt. Daarna gaat 
de oven open, worden de gloeiende objecten er 
met een speciale tang uitgehaald en in een con-
tainer gestopt waarin hooi, stro of droge blade-
ren liggen. Doordat die door de hitte gaan smeu-

‘Afgewezen op een doven-
school omdat je doof bent. 
Gekker moet het niet worden.’

len, ontstaat rook die in het keramisch materiaal 
trekt. Tot slot wordt het object afgekoeld in koud 
water. Iedere keer als een keramisch object op 
deze manier geglazuurd is, krijg je een cadeau-
tje, iets onverwachts en meestal iets fraais. 

Naast de katten maakt Eline ook urnen, uiter-
aard voor katten, kattenvazen en op dit moment 
is zij erg bezig met grappige stadsgezichten op 
de rand van een holle vorm, waarin een waxine-
lichtje past. Eline: ‘Als dat brandt krijg je mooie 
schaduwen van de huisjes op de muur of op het 
tafelblad.’ Met trots laat ze Amsterdam zien met 
de Nescio- en de Magere Brug, een van haar 
laatste werken. Ze is trots op haar keramiek en 
trots op het feit dat ze het ondanks haar handi-
cap voor elkaar heeft gekregen alle kennis die er 
nodig is om zo ver te komen op eigen kracht te 
verwerven. 

Haar droom? Haar liefde voor keramiek te 
delen met anderen en laten zien dat doven gelijk 
zijn aan horende mensen.

www.kunsteline.nl
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‘Het leuke van sterren kijken is dat je 
leert dat je niet alleen omlaag maar 
ook omhoog kan kijken’, vertelt Hans 

Kostense van de Volkssterrenwacht (VSA). ‘Dan 
zie je nog eens wat anders dan hondenpoep.’ 
Kostense legt uit wat je op sterrenkijkdagen 
kunt doen: ‘Op zo’n kijkdag wordt je alles verteld 
over de sterren die je ’s avonds aan de hemel ziet 
staan. Als het niet bewolkt is, kun zelf ook naar 
de sterren kijken met de telescoop. Bij het obser-
vatorium in het Science Park staat de grootste 
telescoop van Nederland.’

Dwaalsterren
Kostense vertelt over de sterren die je ’s avonds 
kunt zien. ‘Natuurlijk weet je dat er sterren aan 
de hemel staan. Maar wist je ook dat de meest 
heldere sterren meestal geen sterren maar pla-
neten zijn? De planeten bewandelen allemaal 
dezelfde baan rond de hemel. Dat komt omdat 
alle planeten rond de zon draaien in hetzelfde 
vlak als de aarde. De baan waarin de planeten 
draaien, noemen we ecliptica. Vroeger wisten de 
mensen niet dat er planeten waren. Ze dachten 
dat het eveneens sterren waren, maar dan hele 
felle, die niet flikkerden. In tegenstelling tot 
sterren gaan planeten terug over dezelfde baan 
en maken ze een lus om daarna weer de weg 
te vervolgen. Planeten werden daarom vroeger 
dwaalsterren genoemd.’ 

Jupiter
‘Jupiter is een van de planeten die het hele jaar 
door makkelijk te vinden zijn. Je kunt hem met 
het blote oog waarnemen. Met een telescoop 

Je kunt ook 
omhoog kijken
Het is geen geheim maar je moet het maar 
net weten. Je kunt ook omhoog kijken. 
Daarom organiseert de Volkssterrenwacht 
van Amsterdam sterrenkijkdagen op camping 
Zeeburg en bij Artis. Daarnaast werkt ze mee 
aan de sterrenkijkdagen in het observato-
rium van het Anton Pannekoek Instituut van 
de Universiteit van Amsterdam. 
TEKST: SASKIA PLOEG     FOTO: FLEUR VOS

kun je ook de manen 
rondom Jupiter zien, 
net als Galilei. Voorts 
kun je door de tele-
scoop zien dat de pla-
neet een wolkenband 
heeft. Galileo Galilei 
richtte voor het eerst 
de telescoop op Jupi-
ter. Zo ontdekte hij in 
1610 dat er rondom 
Jupiter manen draai-

den. Daarmee bewees hij dat niet alles in de 
hemel om de aarde draait. Galilei zag door zijn 
telescoop alleen de vier grootste manen van 
Jupiter. Uiteindelijk zijn er meer dan zestig ont-
dekt. Maar de manen die hij op het spoor kwam 
heten nog altijd Galilei-manen’, vertelt Kostense. 

‘Jupiter is een van de planeten 
die het hele jaar door makkelijk 
te vinden zijn. Je kunt hem met 
het blote oog waarnemen’

Lichtvervuiling
‘Sterren en planeten moet je maar net weten te 
vinden. Bij de planeet Venus is dat vrij gemak-
kelijk omdat die zo helder is. Mercurius is veel 
moeilijker op te sporen. Deze planeet is maar 
heel even te zien aan het begin van de avond. 
Net als Venus verdwijnt hij na zonsondergang al 
vrij vroeg met de zon mee achter de horizon. 

Mercurius staat bovendien erg dicht bij de zon, 
wat het waarnemen extra bemoeilijkt. Boven-
dien is het in de stad te licht. Deze lichtvervui-
ling maakt het sterren kijken alles behalve een-
voudig. Bij de sterrenkijkavonden op Camping 
Zeeburg zet de campingbeheerder de lantaarns 
uit. Zo kun je de sterren veel beter zien’, aldus 
Kostense. ‘Ons zonnestelsel is een onderdeel 
van de Melkweg’, vervolgt hij. ‘De Melkweg is 
een brede wolk van honderd miljard sterren. De 
Andromeda-nevel is het dichtstbijzijnde andere 

sterrenstelsel. In Amsterdam kun je deze nevel 
alleen door de telescoop bekijken. Op de Wad-
deneilanden en in Drenthe is het nog donker 
genoeg om de Andromeda-nevel ’s avonds met 
het blote oog te ontwaren.’ 

Sterrenkijkavond
Wil jij ook leren wat je zoal kunt zien als je 
omhoog kijkt? De eerstvolgende sterrenkijkdag 
is op 24 april bij het Science Park van de Univer-
siteit van Amsterdam. Aanmelden kan via hun 
website. Bij helder weer worden beide koepels 
van het observatorium geopend. De telescopen 
zijn dan voor het publiek toegankelijk. Het is de 
laatste sterrenkijkavond tot aan de zomerstop. 
De volgende sterrenkijkavond vindt plaats op 24 
oktober tijdens de Nacht van de Nacht op Cam-
ping Zeeburg. Het sterrenkijken begint als het 
donker is. Het weer is altijd een verrassing maar 
ook als het slecht is, is er een vol programma. t 

 www.volkssterrenwacht.nl
 www.astro.uva.nl/publiek/sterrenkijkavonden

Wouter van der Klugt is een echte 
spraakwaterval en vertelt enthousi-
ast over wat zijn club kan betekenen 

voor de jeugd in Oost. Club Info – Jongerenin-
formatie en advies is onderdeel van Dynamo en 
fungeert als een soort spin in het web die jon-
geren wegwijs maakt in de brij aan instanties 
en organisaties. ‘Samen op zoek’ is hun slogan. 
Uitgangspunt is altijd om de jongere op weg te 
helpen en te begeleiden naar zelfstandigheid. 
Naast persoonlijke gesprekken en een-op-een 
trainingen organiseert het team ook thema-
maanden en cursussen. Doorverwijzen komt 
ook veel voor, want de expertise van bestaande 
instanties wordt altijd benut. Bij financiële pro-
blemen is er bijvoorbeeld Jongerenschuldhulp-
verlening van Dynamo, bij onveilige seks de 
SOA-poli van de GGD, bij verslaving Jellinek en 
voor het vinden van een stageplek heeft Club 
Info een heel netwerk aan partners beschik-
baar. Wel gaat Wouter of een van zijn collega’s 
altijd mee naar het eerste gesprek om zo een 
goede overdracht te waarborgen of nodigen ze 
een medewerker van de betreffende instantie 
uit bij Post Oost. Van belang is dat de jongeren 
zich goed en begrepen voelen en vrij om langs te 
komen en hun vragen in alle openheid en vrij-
blijvendheid kunnen stellen.

Geen onderwerp is taboe
Veel jongeren komen voor hulp bij het maken 
van een cv. Ook bemiddeling naar een stage of 
werkplek is populair. Evenals het samen voor-
bereiden van een sollicitatiegesprek. Daarnaast 
komen er veel vragen over wonen. Dit onder-
werp ligt lastiger omdat er aan woningen nu 
eenmaal gebrek is, maar ze kunnen de jongeren 
wél laten zien hoe en waar ze voor onderdak 
terechtkunnen. Eigenlijk is geen vraag te gek en 
geen onderwerp taboe. De jongeren die gebruik 
maken van het team komen uit alle mogelijke 
culturen en verschillende opleidingsniveaus: 
van LVB (licht verstandelijk beperkt) tot HBO 
(Hoger beroepsonderwijs). Iedereen is welkom. 

Vragen staat vrij 
bij Club InfoBij Club Info in Post Oost 

aan de Wijttenbachstraat 
kunnen jongeren tussen de 
15 en 23 jaar terecht met 
vragen over bijvoorbeeld 
school, stage, werk, geld, 
seksualiteit, drugs, verslaving 
of wonen. Wouter van der 
Klugt, Sheila Keijer en Hamid 
Ait R’Kia geven niet alleen 
advies maar verwijzen ook 
door naar andere organisa-
ties of regelen begeleiding 
en ondersteuning door een 
jongerenwerker van Dynamo 
in hun eigen buurt. 
TEKST: SIMONE SLOTBOOM      
FOTO: TONY TEUNISSE

Het team van Club Info: Sheila Keijer, Wouter van der Klugt en Hamid Ait R’Kia.

Het gaat zeker niet alleen om jeugd met proble-
men. Club Info is er voor alle jongeren met een 
verzoek of vraag van welke aard dan ook.

Het team kijkt altijd naar de vraag achter de 
vraag. Soms komen jongeren binnen met een 
eenvoudig informatieverzoek, maar blijken 
andere belemmeringen een rol te spelen. Door-
vragen is dus een must om de jongeren goed te 
kunnen helpen. Bij Post Oost heerst een open 
sfeer met flexplekken en nissen met banken in 
de open ruimte, maar er zijn ook gezellig inge-
richte spreekkamers waar een privégesprek kan 
plaatsvinden. Het geheel oogt laagdrempelig en 
nodigt uit tot een bezoek. 

Club Info is pas een jaar bezig, maar heeft al 
veel jongeren uit Amsterdam-Oost langs zien 
komen met vragen of voor een workshop. In eer-
ste instantie was het doel om een groot netwerk 
op te bouwen, zodat ze de jeugd goed kunnen 
adviseren en geen dubbel werk doen. Gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten dus. En inmid-
dels weten ook de jongeren zelf hen goed te vin-
den.

Themamaanden
Niet alleen regelen Wouter en zijn partners 
extra coaching bij een van de ambulante jeugd-
werkers van Dynamo als dat nodig is, maar 
andersom sturen jeugdwerkers ook jongeren 
door naar Club Info als zij denken dat individu-

ele begeleiding of doorverwijzing zinvol is.
In jongerencentra in heel Oost organiseert het 

drietal regelmatig activiteiten. En regelmatig 
zetten ze een thema in de schijnwerpers. Vorig 
jaar was dat bijvoorbeeld Geld & Budgetteren en 
begin dit jaar Stage & Werk. Bij de Stage Xperi-
ence in Casa 400 waren dertien bedrijven aan-
wezig die stageplaatsen beschikbaar hadden. 
Het team bezoekt ook scholen en organiseert 
workshops en trainingen op locatie in de buurt. 
Het nieuwe thema voor april, mei en juni wordt 
Drugs & Verslaving, waarbij de focus op wiet- en 
hasjgebruik komt te liggen.

Jongeren kunnen Club Info bellen voor een 
afspraak of binnenlopen op een van de spreek-
uren op dinsdag en donderdag van 14-17 uur of 
woensdag van 16-19 uur. Ook buiten het inloop-
spreekuur kunnen jongeren meestal gewoon 
terecht bij Wouter, Sheila of Hamid. De deur 
staat altijd open en de sfeer is even relaxed als 
Wouter en zijn collega’s zelf. t

www.dynamojongeren.nl/club-info

Daan Heijmans bij de grootste telescoop van Nederland in het Amsterdamse Science Park  
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Van belang is dat de jongeren 
hun vragen in alle openheid en 
vrijblijvendheid kunnenstellen
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gevolg.’ 
Niet alleen Goos van der Sijde, ook secretaris 

Lia de Lange, houdt het hart vast voor de din-
gen die komen gaan. ‘Uit onderzoek door Arca-
dis over de wateroverlast is geconcludeerd dat 
terughoudendheid geboden is met grote eve-
nementen’, zegt ze. ‘Als we een droge augustus-
maand hebben is het risico minder, maar als 
het veel regent, verandert het grote veld in een 
zwembad, ondanks drainage.’ Haar collega-
bestuurslid vult aan: ‘Bij veel nattigheid groeien 
boomwortels breeduit. Dat maakt ze extra 
gevoelig voor inklinking. Er ontstaat zuurstofge-
brek in de wortelzone. Gevolg is dat de wortels 
afsterven en de boom doodgaat.’

Heel veel mensen
‘Ik sta ervoor in dat wij geen schade achterlaten’, 
stelt Appelsaporganisator Joris Methorst. Zijn 
stem klinkt fel. ‘Door de Grondmij zijn al borin-
gen gedaan naar waar de wortels zich bevinden. 
Vervoer gaat alleen over verharde wegen. En 
waar nodig wordt gras opnieuw ingezaaid.’ Hij 
zucht. ‘Wij zijn echt in voor overleg met alle par-
tijen. Afzettingen met zwarte hekken zijn daar-
door nu verleden tijd en sinds al een aantal jaren 
waren tijdens Appelsap voor niet-bezoekers 
vrijwel alle andere velden vrij beschikbaar in 
het Oosterpark. Ik vind het jammer dat er zoveel 
weerstand is. Het argument is dat grote festivals 
niet passen bij het karakter van een stadspark.’ 

De reactie van het bestuur van de Vrienden 
van het Flevopark is dat het park zo’n enorme 
toestroom van mensen niet aankan. ‘Wij wil-
len de natuur hier juist versterken’, zegt Van der 
Sijde. ‘Wij zijn echt niet tegen ieder soort van 
vermaak. Van 24 tot 26 juni wordt de Buurtcam-
ping bij ons in het park georganiseerd. Eerder 
hadden we hier een operavoorstelling met een 
groot scherm. Maar zware bassen passen niet 
bij het wezen van een park. Een hiphopconcert 
houd je ook niet in een kathedraal en evenmin 
laat je vleermuizen en vogels los in Ziggo Dome.’ 
Zijn collega De Lange: ‘Amsterdam bruist zon-
der al die festivalisering in de parken toch al 
volop?’ Methorst heeft zijn antwoord klaar: ‘Er 
zijn helaas mensen die er last van hebben als het 

festival plaatsvindt, er zijn ook heel veel mensen 
die balen als het niet doorgaat.’ 

Vijftig artiesten
Het publiek dat op het Appelsap Fresh Music 
Festival afkomt is heel divers. Mensen van 
allerlei leeftijden, uit allerlei buurten en met 
totaal verschillende culturele achtergronden 
lopen door elkaar. Joris Methorst: ‘We mikken 
daar niet bewust op, maar zijn er wel trots op. 
De stad heeft weliswaar enorm geïnvesteerd in 
sociale cohesie, maar tijdens het Appelsapfesti-
val wordt het ook echt bereikt.’ Zijn toon is weer 
enthousiast. ‘Er komen dit jaar vijftig artiesten 
op meerdere podia. Moet je nagaan, vijftig act’s 
en dj’s voor maar € 32,50. Mensen die in Oost 
wonen kunnen een kaartje krijgen voor € 16,50. 
Voor alle omwonenden van het Flevopark is de 
toegang zelfs gratis.’ Over het programma kan 
Methorst nog niets zeggen, dat wordt 14 april 
bekend. ‘Reken maar op een mix van progres-
sieve artiesten die met elkaar een brede vorm 
van hiphop neerzetten.’

Feestje
Blijft de vraag waarom het festival niet op een 
sportveld of een braakliggend terrein kan wor-
den gehouden. ‘Een onlosmakelijk deel van het 
festival is de prachtige omgeving die het park 

biedt’, meent Methorst. ‘De opkomst tijdens een 
festival op de kop van het Java-eiland viel tegen, 
maar dat kwam vooral vanwege de regen’, stelt 
Lia de Lange. ‘Er zijn voorbeelden van festivals 
die niet in een park plaatsvinden en die toch 
succesvol zijn. Denk aan Lowlands, ADE of Valti-
fest. Het is echt een gemiste kans dat het bestuur 
van Stadsdeel Oost totaal geen inspanningen 
heeft gedaan om juist nu het Oosterpark wordt 
gerenoveerd, Appelsap bij wijze van experiment 
op een andere plek dan in een kwetsbaar park 
te laten plaatsvinden.’ Haar collega herinnert 
eraan dat voor het festival € 22.500 aan subsi-
die is verstrekt, met daar bovenop nog eens alle 
kosten van de onderzoeken en ingrepen om het 
park ‘geschikt’ te maken. ‘In het najaar van 2014 
hebben we actie gevoerd tegen de dreigende 
komst van grote festivals. Daarbij hebben we 
1200 handtekeningen opgehaald’, aldus Goos 
van der Sijde. 

Joris Methorst heeft er geen oren naar. ‘Par-
ken zijn er niet alleen voor behoefte aan rust 
en natuur’, zegt hij. ‘Ze zijn er ook om soms een 
heel mooi feestje te bouwen.’ t

www.appelsap.net
www.vriendenvanhetflevopark.nl
www.vriendenvanhetoosterpark.nl

‘Er zijn ook heel veel mensen die balen als het niet doorgaat’‘Het begon allemaal als een spontane 
actie van drie jongens uit Oost’, 
vertelt Joris Methorst, een van de 

oprichters van Appelsap. ‘De gedachte aan een 
fris fruitig Nederlands zomerfeestje leverde de 
naam op. Eerst was het een kleinschalig feestje 
met ongeveer vijfhonderd bezoekers. Het 
bezoekersaantal groeide door de jaren heen met 
honderden, met duizenden. Vorig jaar waren het 
er 13.000, dit jaar verwachten we er 15.000. Men-
sen weten vaak helemaal niet wat ze te horen 
krijgen, maar wel dat het goed is. Hedendaagse 
grote artiesten als Kendrick Lamar en Disclosure 
stonden bij ons als eerste op het podium. Een 
aantal klassiekers treedt dit jaar zeker op, maar 
er komt ook weer veel nieuw talent, we blijven 
progressief.’

Broedvogels
Vanuit een boom klinkt gekrijs. Een blauwe rei-
ger fladdert omhoog, een andere komt aanvlie-
gen met een tak in de snavel. De vogels hebben 
de lente in de kop. ‘Het Appelsapfestival valt 

nog net in de periode 
van het broedseizoen. 
Volgens de ecologen 
van de Dienst Ruim-
telijke Ordening is 
dat onwenselijk’, zegt 
Goos van der Sijde, 
voorzitter van de 
Vrienden van het Fle-
vopark. ‘Ivar Manuel, 
zowel stadsdeelvoor-
zitter als bioloog, 
drukte er niet alleen 
door dat het druk-
bezochte festival in 
strijd met het huidige 
evenementenbeleid 
naar ons mooie park 
komt, maar ook dat 
het broedseizoen met 
een week is ingekort’, 
aldus Van der Sijde. 

Joris Methorst schudt 
zijn hoofd. ‘Ik hecht er 

absoluut waarde aan dat vogels niet verstoord 
worden in het park en blijven terugkomen. 
Een laat broedende houtduif hebben we afge-
schermd. Bureau Waardenburg heeft onderzoek 
gedaan in het recreatiegebied Gaasperplas naar 
de ecologische effecten van het daar gehouden 
Amsterdam Open Air 2014. Volgens de tellingen 
is het aantal broedparen van allerhande soorten 
vogels er niet door veranderd. Nesten van kwets-
bare soorten waren na het festival nog steeds 
bezet en enkele uitgevlogen ransuilen werden 
ook gewoon teruggevonden in het onderzochte 
gebied. Voor muziek gaan vogels niet weg.’ 

Goos van der Sijde is eveneens bekend met 
het onderzoek en wijst erop dat als gevolg van 
de aanwezige mensenmassa en de geluidsbelas-
ting minder effectief kan worden gefoerageerd. 
Dit zal in meerdere of mindere mate een ver-
storend effect hebben op de broedvogels, aldus 
hetzelfde Bureau Waardenburg.

Gevolgschade
Op internet is een filmpje te bekijken, getiteld 
Festivalisering van parken. Een greep uit de 
beelden die voorbijkomen. Diepe met water 
volgelopen sporen van zwaar vrachtverkeer. Een 
beschadigde boom. Vergeeld gras. Modderige 
afdrukken van inmiddels verwijderde rijplaten. 

Bernard Neuhaus, bestuurslid Vrienden van 
het Oosterpark, weet erover mee te praten. Veel 
grote festivals, het Appelsapfestival incluis, 
zijn in de afgelopen jaren georganiseerd in het 
drukst bezochte park van Amsterdam Oost. ‘Op 
dit moment wordt er een netwerk van buizen 
aangelegd om water af te voeren. De bodem 
wordt ook luchtiger gemaakt’, zegt Neuhaus. 
‘Vanwege die werkzaamheden is Appelsap dit 
jaar verplaatst naar het Flevopark. Het evene-
mentenbeleid wordt echter niet geschrapt als de 
renovatie eenmaal klaar is. Daarmee is de kans 
groot dat de beschadigingen opnieuw plaats-
vinden. Deels was de lagere ligging van het park 
debet aan de wateroverlast. Maar de inzet van 
zwaar materieel, de plaatsing van zware tenten 
en de aanwezigheid van duizenden dansende 
mensen heeft zeker sterk bijgedragen aan de 
inklinking van de aarde, met grote plassen tot 

Op 8 augustus stroomt het Flevopark vol met duizenden 
mensen als Appelsap Fresh Music Festival zijn vijftienjarig 
bestaan viert. De organisatie van het grootste outdoor 
Hiphopfestival in Nederland pakt dit jaar uit met een extra 
bijzondere programmering. De bassen gaan los, maar 
zorgelijke geluiden zijn er ook.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO’S: MAEVE STAM & BERNARD NEUHAUS

‘Zware bassen passen niet bij het karakter van een park’

Hiphoppen in het Flevopark

Typhoon tijdens het Appelsapfestival in 2014

Sporen van vrachtverkeer in 2013 veroorzaakt 
door Appelsap, daarna niet meer hersteld en 

in 2014 door meerdere organisatoren opnieuw 
gebruikt, aldus fotograaf  Bernard Neuhaus
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A ls ik de studio in de Meevaart binnen-
kom, zie ik veertien heel verschillende 
mensen. Ze maken allemaal dezelfde 

bewegingen en toch zijn ze allemaal zichzelf. 
Ze zijn geconcentreerd bezig en toch oogt het 
geheel losjes en ontspannen. Sommigen heb-
ben een hoed op, van anderen ligt die op de 
grond. De choreografe zit aan de kant, springt 
soms op, roept aanwijzingen.

Er is geen twijfel mogelijk, hier wordt een 
dansvoorstelling gemaakt. Het enige wat ver-

schilt met de talloze 
repetities die ik in 
mijn leven heb mee-
gemaakt, is de leeftijd 
van de dansers. Ze zijn 
minstens 55. De dans 
die ze laten zien is er 
niet een van virtuosi-

teit maar van levendheid, de bewegingen vertel-
len een verhaal, hun verhaal. Het heeft kracht en 
bij momenten ontroert het. Als een vrouw een 

gedicht voordraagt en daarbij danst, zie ik dat ze 
voelt wat de woorden betekenen, het zijn haar 
woorden. Ik word er even stil van.

Still Moving 
Choreografe en initiatiefneemster van het pro-
ject is Floortje Rous. Danstheatervoorstellingen 
maken met mensen van 60 jaar en ouder, was 
niet meteen het eerste waar ze aan dacht toen ze 
in 2008 afstudeerde aan de dansacademie in Til-
burg. Maar sinds het eerste project, in 2012, is ze 
verslingerd aan het werken met oudere dansers. 

Wat is er zo leuk aan oudere dansers?
‘De verhalen die ze meebrengen, we gebruiken 
ze om de voorstelling te maken. Deze mensen 
laten veel van zichzelf zien, in de repetities en op 
toneel. Dat is prachtig. En we hebben gewoon 
een klik, we inspireren elkaar.’ 

Hoe maak je de voorstellingen? 
‘We beginnen met algemene bewegingsop-

Je bent 
nooit te oud!
Dansen is leuk. Je wordt er vrolijk van en fit, 
je ontmoet anderen en gaat lekker zweten. 
Ook is het een poëtische taal waarmee je 
een verhaal kunt vertellen. Dat is waar als je 
jong bent en even waar als je de zestig bent 
gepasseerd. Want wie denkt dat dansen 
alleen voor jongeren of muzikaal ingestelde 
mensen is, zit er helemaal naast.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT     FOTO’S: FLEUR VOS

drachten, vooral vanuit improvisatie. Zo leren 
we elkaar kennen en zie ik wat mogelijk is, wat 
komt bovendrijven, wat kracht heeft. De inte-
ressante dingen die ontstaan, bewaar ik. Ver-
der stel ik gerichte vragen, zoals wat er typisch 
aan iemand is, wat iemands eigenaardigheden 
zijn. In deze voorstelling hebben alle dansers 
een solo. Die is ontstaan vanuit een kort gedicht 
dat ze zelf over zichzelf hebben geschreven. Het 
gedicht hebben ze letterlijk of figuurlijk vertaald 
naar dans. Daarnaast hebben we gekeken naar 
wat er typisch is aan Amsterdam-Oost: veel 
markt, veel culturen, geuren, kleuren, kunst 
& cultuur. Het stuk is een combinatie van het 
persoonlijke en het algemene. Ik maak op dit 
moment ook voorstellingen in andere stads-
delen en ik zie een verschil in hoe de mensen 
zijn. Hier zijn de deelnemers rustig en serieus, 
ze geven veel van zichzelf in de repetities. Dat 
maakt het mogelijk met verstilde beelden te 
werken. Het is persoonlijk en ook gevoelig. In 
de Jordaan is het bijvoorbeeld eerder gezellig en 
wordt de voorstelling komisch.’

Open
De repetitie is afgelopen. Nog even wat aan-
wijzingen over de kostuums en vervolgens 
zoekt eenieder zijn spullen bij elkaar. Een mooi 
moment om te vragen waarom mensen mee-
doen. Bijna eenstemmig klinkt het: ‘Omdat het 
zo leuk is om te dansen!’

Op de vraag wat heeft verrast, komen verschil-
lende antwoorden: ‘Dat ik mezelf kan zijn’; ‘Dat 
ik dingen doe waar ik niks van wist’; ‘Dat ik open 
ben naar anderen.’

Langzaam stroomt de zaal leeg. Wat blijft is de 
echo van beweging en tevreden gelach. t

De voorstelling is nog te zien:
do 16 apr, 20 uur  
Oostblok, Sajetplein 39  (€ 11)
di 21 apr, 20 uur 
Oostblok, 2e van Swindenstraat 26 (€ 5)
di 28 apr, 17 uur  
Flevopoort, Kramatplantsoen 101H (gratis)
zo 3 mei, 19.30 uur
Polanantheater, Polananstraat 174 (€ 6)

 
‘Ik doe dingen 
waar ik niets 
van wist’

Floortje Rous

Nathan Wiersma, uitvoerend producent 
SAIL Amsterdam 2015 en werkzaam 
voor de SAIL-organisatie, zegt: ‘Het is 

niet de bedoeling dat SAIL 2015 een soort vrij-
markt wordt, maar we zijn wel degelijk bezig 
om plannen te inventariseren vanuit de omlig-
gende horecaondernemingen. Er zijn daartoe 
al diverse vergaderingen belegd en daar zijn al 
enkele goede ideeën geopperd. Zo zijn er onder-
nemers die graag ten tijde van SAIL een uitbrei-
ding willen van hun terras. Anderen willen een 
kortingspas lanceren voor de omwonenden van 
SAIL, als een soort compensatie van de overlast. 
Het gaat momenteel om zo’n veertig onderne-
mers, maar alle horecaondernemers uit het 
gebied zijn uitgenodigd.

De bedoeling is alle ideeën die zijn geopperd 
samen te bekijken, wat is realiseerbaar en wat 
niet. Zaken als uitbreiding van terrassen nemen 
we dan al of niet mee in onze vergunningsaan-
vraag. De uiteindelijke beslissingen hierover 
zullen genomen worden door  de gemeente 

SAIL 2015: what’s new?Veertig jaar geleden bestond 
Amsterdam als stad 700 
jaar. Het werd gevierd met 
een nieuw evenement, SAIL 
700. We zijn nu toe aan de 
negende editie en de orga-
nisatie staat voor grotere 
uitdagingen dan toen op het 
gebied van veiligheid, com-
mercie, inspraak en milieu.
TEKST EN FOTO: RONALD BOONSTRA

Amsterdam en de SAIL-organisatie. Daarbij gaat 
het uiteraard om aspecten als veiligheid, over-
last, past het binnen het concept, et cetera.’

Uniform 
Wiersma: ‘Het is niet de bedoeling dat het een 
allegaartje wordt waarin iedereen zijn eigen 
gang gaat. Zoals gezegd wordt SAIL geen vrij-
markt. In overleg met alle betrokkenen streven 
we naar een zekere uniformiteit. Denk aan uit-
straling, bijvoorbeeld in een kledingstuk. Aan 
prijzen van bijvoorbeeld bier en wijn. Aan mini-
male eisen aan de kwaliteit van het voedsel. En 
aan de prijzen die vooral niet te hoog moeten 
zijn. Om dat alles in goede banen te leiden, 
komt er een cateringcoördinator. Er worden 
bijeenkomsten belegd met bewoners van het 
evenementengebied zodat ook hier eventuele 
problemen geïnventariseerd kunnen worden, 
en uiteraard ook ideeën. De gemeente heeft aan 
alle omwonenden intussen een brief gestuurd 
met een uitnodiging, voor Noord en voor Oost.

‘Het wordt geen allegaartje 
waarin iedereen zijn gang gaat’

Groen
Wiersma vervolgt: SAIL 2015 wordt bovendien 
zo groen mogelijk, we hebben nogal wat ambi-
ties op dat vlak. We gaan rekening houden met 
onze impact op het milieu. Onze visie dragen 
we niet alleen nadrukkelijk uit naar al onze 

contractanten, stakeholders en toeleveranciers, 
er wordt wat van hen verwacht. Maar we gaan 
zelf bovendien aan de slag onder het motto: 
betrokken, schoon, innovatief en verantwoord. 
We gaan ons uiterste best doen om dat waar te 
maken. Te beginnen uiteraard bij het gebied 
waar SAIL plaatsvindt. Dat is schoon en blijft 
schoon. Verder wordt gedacht aan afbreekbare 
disposables, de plastic bordjes, glazen, bestek-
ken en noem maar op. Op onze website kun je 
hierover meer te weten komen. Onze ambities 
komen samen in het door SAIL ontwikkelde 
Duurzaam Kompas. Er is hiervoor een speciale 
coördinator aangesteld.’

Looproute en vuurwerk
De looproute wordt iets anders dan in voor-
gaande jaren. Wiersma: ‘De bedoeling is dat er 
twee looproutes komen voor een betere sprei-
ding, waarbij er een extra pont is gepland van 
de kop van het Java-eiland naar Noord. Men kan 
dan via CS-Noord in oostelijke richting lopen, 
of vanuit het Centraal Station via de Veemkade 
en de Verbindingsdam verder. En het vuurwerk 
wordt iets verplaatst. Op woensdag tot en met 
zaterdag wordt het vanaf half tien ‘s avonds afge-
stoken op het IJ ten noorden van de Suriname-
kade.’

Al met al is het goed dat er wat meer rekening 
wordt gehouden met de omliggende bedrijven 
en omwonenden. Met de ervaring die de SAIL-
organisatie inmiddels heeft opgebouwd, mogen 
we ervan uitgaan dat dit wel gaat lukken. t

www.sail.nl
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voor bewoners door bewoners

14 15

‘In mijn onderneming ben ik de kapitein. 
Mijn kantoor is als de brug van een schip. 
Daarom heet mijn bedrijf De 7 Provin-

ciën, naar het beroemde vlaggenschip uit de 
Gouden Eeuw. 

Ik ben aannemer maar door wat ‘gedoe’ met 
mijn been heb ik in 1997 enkele weken in het zie-
kenhuis moeten liggen. Daar heb je tijd om na te 
denken en daar zijn de ideeën ontstaan van het 
ontwerpen en bouwen van glazen vloeren. Een 
hoogwaardige, technische specialiteit die ik heel 
gemakkelijk aan mijn werk kon toevoegen. Het 
ontwerpen van ingewikkelde constructies ligt 
mij wel. Die vloeren zijn een succes geworden 
en zijn inmiddels een exportartikel. Ik noem ze 
kunst waar je overheen kunt lopen. 

Na m’n ziekenhuisopname wilde ik een 
advertentie zetten in de Kadekrant, de voorlo-
per van de IJopener. Maar dat ging zo maar niet. 
De redactie was nogal socialistisch, ze hadden 
niet zo veel zin in een commerciële advertentie 
van een aannemer. Maar ja, de wereld hangt van 
relaties aan elkaar en na een gesprek met een 
bestuurslid is het me toch gelukt. 

De buurtkrant is een mooi medium, want met 
één reactie is de advertentie al dubbel en dwars 
betaald. Als ik bij klanten op bezoek kom, zie ik 
het krantje daar op de tafel liggen. De Kadekrant 
was een heel mooie opstap en toen die overging 
naar de IJopener ben ik gewoon blijven adverte-
ren. Als ik de opbrengst per vierkante millime-
ter vergelijk met andere media, dan steekt de 
IJopener daar ver bovenuit. Wat het kost en wat 
het opbrengt, daar kijk je naar. Het is de herha-
ling, de herkenning. Gemiddeld krijg ik twee of 
drie reacties per editie. Dat is perfect voor het 
werk dat ik doe, zoals woninguitbreidingen, 
funderingsherstel en het aanleggen van dakter-
rassen en entrosols enzovoorts. Vanmiddag was 
ik nog bij een klant op IJburg waar ik een glazen 
vloer ga leggen. Die kende ons uit de IJopener. 

Wij werken vanaf het eerste conceptontwerp 
tot en met de spreekwoordelijke laatste kwast 
verf. Voor een werk aan de Panamakade, om een 
voorbeeld te noemen, zochten ze iemand die 

het werk van A tot Z kon aannemen, van ont-
werp tot bouwvergunningen en uitvoering. We 
hebben daar vanaf de uitbouw met glazen vloer 
een trap gemaakt naar het dakterras. De opgang 
zat eerst in de slaapkamer. Moesten de bezoe-
kers dus door de slaapkamer naar het terras. Die 
ontwerpers woonden vast niet in de stad, anders 
hadden ze dat niet verzonnen. Je kunt die glazen 
vloeren zien aan de Panamakade op nummer 
158 en de even nummers tussen 162 en168. 

Het gaat om communicatie. Als je met aan-
dacht luistert en de ideeën van je klant goed 
vertaalt, dan kan je mooie dingen creëren. Ik 
zeg altijd: technische problemen bestaan niet. 
Als er dingen zijn die niet goed gaan, moet je ze 
oplossen. En als een werk door externe omstan-
digheden uitloopt, dan moet je dat gewoon met 
ijzeren rust regelen, zoals dat ook gebeurt op de 
brug van een schip. Daar heerst orde en rust. 

Voor de glazen vloeren heb ik ook klanten in 
Rusland. Dat is een andere wereld. Russen zijn 
heel warme mensen. Ze hebben iets met Neder-
landers, ook door Anna Palowna en Czaar Peter. 
Ik hanteer daar de Duitse normen en dan is het 
altijd goed. 

In Italië kwam ik terecht nadat ik een uitbrei-
ding aan een grachtenpand had gedaan. Die 
eigenaar wilde tussen de entree en de garage 
van zijn huis in Italië een pui van schakelbaar 
glas. Dat is glas dat je kunt schakelen om er wel 
of niet doorheen te kunnen kijken. Het doel 
hiervan was dat hij af en toe vanuit de kamer 
naar z’n Porsches kon kijken. Hij kocht later een 
wijnbedrijf in Italië, waar wij een aantal glazen 
vloeren en entresols in hebben aangebracht. 

Als bouwer moet je goed werk leveren. Ik heb 
als civiel ingenieur in de bruggenbouw gewerkt. 
Daar komt het er echt op aan: de brug moet pas-
sen. In die wereld is er geen sprake van dat je 
ondeugdelijk werk zou afleveren, zoals dat bij 
nieuwbouwwoningen regelmatig wel het geval 
is en wat wij natuurlijk ook tegenkomen. De 
bouw van glazen vloeren vergt dezelfde techni-
sche hoogstandjes als bruggen. Er is maar één 
manier: de goede.’ t

Kunst waar je overheen kunt lopen
Klaas Timmer

INGEZONDEN

Maandelijkse rommelmarkt  in de Eltheto 

Zaterdag 25 april van 12 tot 15 uur, Javastraat 118,. 
Veel mooie tweedehands boeken, cd’s, platen, huisraad, gereedschap, 
servies, speelgoed, enz. 
Vrijwilligers maken een heerlijke lunch in het aangrenzende gezellige 
eetlokaal LT. Maar u kunt ook gewoon koffie of thee met gebak nemen. 
Of pannenkoeken!
Hartelijk welkom. 

www.facebook.com/elthetorommelmarkt

TEKST EN FOTO: ELLY VAN DER MARK

Nu ook in het mooie Amsterdam-Oost het vaarseizoen weer 
begint, nog even de vaarregels op een rijtje.

•	 ‘FLITS!’	Ook	op	het	water	wordt	gemeten	hoe	snel	u	gaat.	
Toegestane	maximumsnelheid:	7,5	km/u.	

•	 Tussen	medio	maart	en	medio	juli	is	het	broedseizoen	
voor	vogels.	Let	dan	extra	op	je	snelheid.

•	 Plassen?	Langs	het	vaarwater	zijn	er	diverse	mogelijkhe-
den	om	te	urineren.	Dus:	van	boord	en	een	café	of	open-
baar	toilet	zoeken.	

•	 Hoe	mooi	de	linkerwal	ook	is,	vaar	altijd	stuurboord	
(rechts).

•	 Vaar	je	tijdens	de	schemering	of	in	het	donker?	Zorg	voor	
opvallend	wit	licht.	Let	op:	een	fietslampje	is	niet	vol-
doende.

•	 Onderschat	je	rol	als	schipper	niet.	Je	hebt	bijvoorbeeld	
de	verantwoordelijkheid	om	je	medepassagiers	te	waar-
schuwen	dat	ze	bij	een	brug	moeten	bukken.	Amsterdam	
telt	1752	bruggen!

•	 Een	heerlijk	wijntje	en	een	hapje	aan	boord	is	natuurlijk	
het	summum	van	genieten.	Let	wel:	varen	onder	invloed	
is	verboden	en	wordt	streng	beboet.	Ook	muziek	verhoogt	
de	sfeer	aan	boord,	maar	houd	het	binnen	de	perken.

•	 De	Amsterdamse	grachten	staan	op	de	UNESCO	werel-
derfgoedlijst.	Wees	hier	trots	op	en	laat	geen	afval	rond-
slingeren.	Neem	altijd	een	afvalzak	mee	zodat	er	geen	
afval	in	de	wateren	belandt.

•	 Weet	dat	een	rondvaartboot	veel	minder	flexibel	is	dan	
een	pleziervaartuig	en	om	die	reden	altijd	voorrang	heeft.

•	 In	het	OHG	wordt	’s	zomers	veel	gezwommen.	Kijk	extra	
goed	uit	voor	zwemmers	en	kinderen.	En	bedenk	dat	zij	
niet	snel	uit	de	weg	kunnen!

•	 Last	but	not	least:	Respecteer	je	medewatergebruikers,	
alsook	omwonenden	aan	de	wal	en	op	(woon)schepen.

Op https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase vind je de meeste boetes 
voor vaarovertredingen.

Gezocht: 
rondzwervende petfles

TEKST: SIMONE SLOTBOOM

P lastic Madonna is een internationaal 
community-art project van kunste-
naar Peter Smith: een groot kunstwerk 

gemaakt van plastic zwerfafval met behulp van 
3D-printtechnologie. Doutzen Kroes is gevraagd 
model te staan voor het beeld, een twaalf meter 
lange liggende Madonna met kind aan de borst. 
Voor het moederdeel van het beeld worden pet-
flessen in Nederland ingezameld. In maart is de 
actie op IJburg van start gegaan.

Angelique Hop werkt bij twee scholen in IJburg 
en is een van de vele vrijwilligers van het pro-
ject Plastic Madonna. De bedoeling is dat zoveel 
mogelijk mensen een petfles van straat oprapen 
en in een van de speciale inzamelingsbakken 
doen. Ook is er behoefte aan mensen die een 
bak in beheer willen nemen bij hen in de buurt. 
Op IJburg zijn er al een aantal, maar er is plek 
voor meer. Angelique wil verder uitbreiden naar 
het Oostelijk Havengebied en de rest van Oost. 
‘Alle kleine beetjes helpen. Als een kwart van 
de Nederlanders dagelijks een stuk recyclebaar 
zwerfafval opraapt, is Nederland al schoon.’ 

De kracht van één
De kracht van het individu, de kracht van één, 
is de gedachte achter het project. Dus is het ver-
zoek om één fles in te leveren, één euro over te 
maken naar de organisatie of één bak in beheer 
te nemen. Zo kan iedereen met minimale 
inspanning meehelpen om samen iets groots te 
realiseren: een schone buurt, een beter milieu 
én een prachtig kunstwerk dat nog meer men-
sen inspireert bewust om te gaan met hun leef-
omgeving.

De inzamelingsactie loopt tot en met septem-
ber 2015. De missie is om het beeld tijdens de 
Olympische Spelen in 2016 op het strand van 
Rio de Janeiro te exposeren. t

www.plasticmadonna.com
Baklocaties in de buurt: The Collective Store, 
Flexbieb, Cocasa, Kinderopvang Levantjes, Hotel 
Casa 400
Wil je meedoen? Mail naar:
participate@stichtingklean.nl
verzamelbakken@stichtingklean.nl
€ 1 doneren kan ook, via de website, via de home-
page van www.ing.nl of door over te schrijven op: 
NL 72 INGB 0006 7955 14 t.n.v.  Stichting Klean 
onder vermelding van ‘Plastic Madonna’

TEKST: NATANJA DEN BOEFT     ILLUSTRATIE: WINNY ROS
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met muziek van de jaren 60 en 70
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ZATERDAG 2 MEI VANAF 20 UUR
OOSTELIJKE HANDELSKADE 44
AMSTERDAM
entree: € 5

KHL

deze dansavond wordt mede mogelijk gemaakt door de IJopener

WEGENS SUCCES HERHAALD !
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TEKST: KITTY SAAL

WIJKVERPLEEGKUNDIGE 
AMSTELRING

Waarom gaan alle belsystemen op 
IJburg steeds weer stuk? Vandaag 
de zoveelste cliënt die opbelt omdat 

haar deurbel kapot is. Toen ik bij de flat aan-
kwam, zat daar een jonge monteur met een 
kluwen elektradraden voor zich waar niemand 
blij van wordt. Draden, plakkertjes, metertjes: 
zo te zien was het eigenlijk een wonder dat 
deze jongen wist waar hij mee bezig was om het 
 systeem weer aan de praat te krijgen. Ik weet 
niet of het de techniek of de monteur is, maar 
sommige belsystemen liggen er écht weken uit. 

Niet alleen de deurbellen begeven het op 
IJburg, ook de liften zijn met een zekere regel-
maat stuk. Voor ons, wijkverpleegkundigen, is 
dit zeer vervelend. Wij moeten dan met onze 
spullen via de trap naar de vijfde verdieping, 
om maar een voorbeeld te noemen. Maar voor 
de cliënten is het nog veel lastiger. Zij zitten 
gevangen in hun eigen woning. Zij kunnen niet 
met rolstoel of rollator de trappen op en af. En 
ook de deur kan niet worden opengedaan als de 
bel het niet doet. Veel ongemak dat onnodige 
stress oplevert. Ik weet niet of dit probleem bij 
alle nieuwbouw voorkomt, of dat dit alleen een 
probleem op IJburg is. Het gerucht gaat dat 
IJburg te snel is gebouwd. Dat de opgespoten 
grond veel langer had moeten inklinken. De 
ondergrond zou hierdoor niet stevig genoeg 
zijn en gaat schuiven. Het gevolg: ook de fun-
damenten gaan schuiven, gebouwen schuren 
en liftkokers gaan scheef hangen. 

Een lift kan opnieuw gesteld worden en kie-
ren worden gedicht om inregenen te voorko-
men. Maar nu hoorde ik onlangs dat er een hele 
flat gerenoveerd moet worden. Ik heb altijd 
gedacht dat renoveren alleen in oude wijken 
voorkomt. Dit had ik helemaal mis. Een flat-
gebouw dat pas tien jaar oud is, moet worden 
gerenoveerd. Er zijn scheuren ontstaan in het 
gebouw. Er wordt nu gezegd dat de binnenmu-
ren te zwaar zijn. Deze moeten eruit en worden 
vervangen door een lichtere steensoort. Hoe 
kan dit bij een nieuwe flat? Heeft de architect 
zitten slapen tijdens het ontwerpen? Is het 
inderdaad de ondergrond of zijn het andere 
factoren? Ik weet het niet. Wat ik wel zie is dat 
het voor de (oudere) bewoners vervelend is om 
mee te maken. Verhuizen staat op de tweede 
plaats van de stress top 10. Het geeft zeer veel 
overlast. Oude mensen die zich net thuis voe-
len in hun nieuwe woning moeten deze weer 
verlaten, soms wel voor drie weken. Zij moeten 
naar een wisselwoning. Hun huisraad is achter 
plastic weggestopt. Hierdoor kunnen zij er tij-
dens de verbouwing niet bij terwijl vreemden 
in hun huis rondlopen en bezig zijn met de 
boel overhoop gooien.

Is dit echt nodig? Was er geen andere oplos-
sing te vinden voor deze ouderen? Woongenot 
hoort immers bij de eerste levensbehoeften, en 
het is jammer dat het zo verstoord wordt.

Woonstress

Het is erg druk tijdens de opening, heel 
het Oostelijk Havengebied is uitgeno-
digd. Verder zijn er vertegenwoordigers 

uit het welzijn, van het stadsdeel en cliënten van 
de kliniek van Mentrum. Er hangen overal bal-
lonnen, er is een combo en een zangeres. Het 
personeel van de kliniek staat in de bediening 
en de hapjes worden verzorgd door atelier K&K. 
De zelfgemaakte appeltaart is heerlijk.

Puzzelstukjes
Tijdens het officiële gedeelte zijn er veel korte 
toespraken. Ik hoor dingen als ‘alle puzzelstuk-
jes zijn bij elkaar gekomen’ en ‘de buitenwereld 
naar binnen halen’. Er zijn veel samenwerkings-
partners betrokken bij het Wijkservicepunt. 
Tijdens de opening ga ik naar een ruimte waar 
mensen gezellig koffie drinken en van allerlei 
dingen doen. ‘We zoeken nog mensen voor het 
koor’, zegt een enthousiaste mevrouw. Het koor 
bestaat al langer en repeteert om de week op 
donderdagochtend in het Wijkservicepunt. ‘Je 
hoeft niet goed te kunnen zingen. Het gaat om 
de gezelligheid.’ 

In dezelfde ruimte zijn ook deelnemers van de 
55+ middag op dinsdag aanwezig. Tijdens zo’n 
middag wordt er van alles gedaan. Cliënten van 
de kliniek zijn er eveneens. Zij schilderen boot-
jes en worden begeleid door medewerkers van 
Roads. ‘Roads verzorgt de dagbesteding voor 
de cliënten en helpen bij de re-integratie’, ver-
telt teamleider Simone. Tot slot bekijk ik een 
film die me meeneemt in een rondleiding door 
de kliniek. Het leuke is dat cliënten de film pre-
senteren. Ik ben veel wijzer geworden, maar bij 

beginnen, dan zorg jij voor de eerste deelne-
mers. Ik geef je organisatorisch advies, zet je op 
het weekprogramma en in de folder, en ik stel 
de ruimte beschikbaar. En dan is er ook nog wel 
geld voor een paar leuke spelletjes’, aldus Nynke.

Activiteiten en vrijwilligers
Er vinden al veel activiteiten in het Wijkservice-
punt plaats. Op dinsdag is er een inloopspreek-
uur van de Sociaal Raadsman en Maatschap-
pelijke Dienstverlening van Civic. ‘Voorheen 
moesten de mensen hiervoor naar de Indische 
Buurt. Maar ook in het Oostelijk Havengebied 
hebben mensen vragen over zorg en welzijn, 
en daar moeten ze niet over blijven tobben’, 
legt Nynke uit. Op donderdag is er een gratis 
juridisch spreekuur. Verenigingen uit de buurt 
kunnen gratis een ruimte krijgen voor vergade-
ringen. ‘Denk hierbij onder meer aan huurders-
verenigingen.’ Dat zijn allemaal heel nuttige 
activiteiten. Maar zijn er ook leuke activiteiten? 
‘Jazeker, heel veel’, lacht Nynke. ‘Iedere eerste 
donderdag van de maand is er een PC café. Een 
enthousiaste vrijwilliger geeft dan tips hoe om te 
gaan met je computer of tablet.’ Er zijn gezellige 
koffieochtenden waar vragen kunnen worden 
gesteld over zorg en welzijn. Er is een winkel-
tje en er is zelfs een pooltafel beschikbaar. Op 
donderdag is er een kookgroep én een buurt-
restaurant. En nog veel meer. Om al die acti-

Wijkservicepunt voor        het hele Oostelijk Havengebied
Op zaterdag 14 maart is 
Wijkservicepunt Sporen-
burg feestelijk geopend. Het 
servicepunt is gevestigd op 
de begane grond van het 
gebouw van Mentrum Spo-
renburg. Voor alle bewoners 
van het Oostelijk Havenge-
bied vinden er activiteiten, 
spreekuren en ontmoetings-
momenten plaats. IJopener 
was bij de opening en had 
een gesprek met coördinator 
Nynke van Zwol.
TEKST: RENÉ ARNOLDI     FOTO’S: FLEUR VOS

mij zijn nog niet alle puzzelstukjes gevallen. Tijd 
voor een gesprek over het Wijkservicepunt met 
Nynke van Zwol. 

Mentrum versus Wijkservicepunt
Dat gesprek heb ik een week later. Mijn kernvra-
gen: Wat doet het Wijkservicepunt Sporenburg 
allemaal? Hoe moet ik de verhouding Wijkser-
vicepunt en Mentrum zien? ‘In wezen staan wij 
los van elkaar. Wij zitten alleen in hetzelfde pand’, 
antwoordt Nynke. ‘Mentrum Sporenburg biedt 
specialistische integrale zorg aan cliënten met 
psychiatrische aandoeningen. Er is een gesloten 
en een open afdeling en er zijn appartement-
jes. De cliënten wonen hier niet permanent, ze 
verblijven hier tijdelijk tot ze weer hersteld zijn. 
Mentrum Sporenburg heeft voor de cliënten ook 
de beschikking over een aantal appartementen 
in gebouw de Sphinx. Het is voor hen hartstikke 
leuk dat ze nu ook buurtbewoners zien. Dat is al 
een grote winst ten opzichte van de situatie van 
voor de verbouwing. Als het toevallig zo groeit, 
en alle partijen instemmen, kunnen cliënten 
natuurlijk ook meedoen aan activiteiten van het 
Wijkservicepunt. Maar we gaan dat niet afdwin-
gen’, vertelt Nynke. Met betrekking tot activitei-
ten voor buurtbewoners waren er al activiteiten 
voor ouderen, zoals het koor. Maar het nieuwe 
Wijkservicepunt is er voor alle bewoners van 
het OHG en heeft voor iedereen activiteiten. Er 
wordt met veel partners samen gewerkt, waar-
onder Civic. ‘Je moet mij zien als een spin in 
het web. Mensen willen wat en ik faciliteer dat. 
Daarbij maak ik gebruik van de samenwerkings-
partners. Maar stel dat jij een spelletjesclub wilt 

INGEZONDEN

viteiten te begeleiden, zijn er veel vrijwilligers 
nodig. Tijdens ons gesprek loopt een mevrouw 
het pand binnen. Zij heeft zich aangemeld als 
vrijwilliger voor de bibliotheek en heeft straks 
een gesprek met Nynke, die haar alvast bij ons 
gesprek betrekt. ‘Het gaat om een dependance 
van de gewone bibliotheek waar buurtbewo-
ners boeken kunnen lenen. Ook dit is pionieren, 
zoals zoveel van de nieuwe activiteiten. Maar 

we hebben er zin in.’ Alle vrijwilligers krijgen 
een cursus gastheer/gastvrouw. ‘Eigenlijk is het 
Wijkservicepunt een meer dan compleet buurt-
huis’, besluit Nynke. t

www.roads.nl/wijkservicepunt/sporenburg
Aanmelden als vrijwilliger en ideeën:  
nynke.van.zwol@roads.nl
Tel. 590 83 69 
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Kat in de zak?

TEKST:: SARAH VAN DER SALM 
ADVOCAAT BIJ AMSTEL ADVOCATEN

Een tweedehands auto kopen die kort na 
aanschaf dusdanige mankementen ver-
toont dat je je vakantiebestemming niet 

meer kunt bereiken en de vakantiepret vol-
ledig wordt bedorven. Het overkwam meneer 
Janssen uit IJburg die met zijn gezin naar Italië 
wilde. Ondanks de schriftelijke garantie en de 
mondelinge aanprijzingen van het ‘professio-
nele’ en ‘betrouwbare’ garagebedrijf vertoonde 
de auto, eenmaal op weg naar de vakantiebe-
stemming, opeens (levensgevaarlijke) kuren. 
Tot tweemaal toe reed de auto op een drukke 
snelweg in Zwitserland plotseling niet har-
der dan 70 kilometer per uur. Na veel riskante 
manoeuvres op de weg wist Janssen tot aan 
een nabij gelegen garage te rijden die – uiter-
aard tegen aanzienlijke kosten – de auto weer 
aan de praat wist te krijgen. Tot overmaat van 
ramp bleven de kuren van de auto aanhou-
den en zag het gezin Janssen zich gedwongen 
hun vakantie voortijdig af te breken en de auto 
(tegen hoge kosten) naar Nederland te laten 
transporteren.

Heeft meneer Janssen hier een kat in de zak 
gekocht, die hij maar voor lief moest nemen? 
‘Nee’, oordeelde de rechtbank Amsterdam 
onlangs. De rechter stelde Janssen in het gelijk 
in de procedure en oordeelde dat hij de man-
kementen die de auto vertoonde niet behoefde 
te accepteren. De rechter veroordeelde het 
garagebedrijf tot betaling van een forse scha-
devergoeding.

Als je als consument iets koopt, of dat nu een 
brood is, een nieuwe fiets of een tweedehands 
auto, dan moet deze aankoop beantwoorden 
aan de eisen die je er redelijkerwijs aan mag 
stellen. Daarbij is de aard van het gekochte 
artikel van belang, maar ook de mededelin-
gen die de verkoper daarbij heeft gedaan. Zelfs 

wanneer een koop zonder enige vorm van 
garantie plaatsvindt, wordt de koper gelukkig 
beschermd. Want als de aankoop niet de eigen-
schappen blijkt te hebben die je als consument 
in redelijkheid mocht verwachten, voldoet het 
gekochte niet aan de koopovereenkomst.

Men spreekt in het consumentrecht van non-
conformiteit, waarbij je onder andere herstel 
of vervanging van de aankoop kunt verlangen, 
maar ook dat je als consument om vergoeding 
van eventueel geleden schade kunt vragen of in 
een procedure kunt eisen. 

In het specifieke geval van een tweedehands 
auto – zoals bij de familie Janssen – is het goed 
te weten dat niet elk defect maakt dat de auto 
niet aan de redelijke verwachtingen voldoet. 
De koper zal, afhankelijk van onder meer het 
bouwjaar en de prijs van de auto, wel in zekere 
mate rekening moeten houden met bepaalde 
mankementen.

De auto van meneer Janssen had direct na de 
aankoop al een defect roetfilter dat – naar later 
bleek – niet adequaat door het verkopende 
garagebedrijf was gerepareerd. Hierdoor was 
de turbo kapot gegaan en kon de auto op de 
snelweg geen hoge snelheid meer halen. Dit 
leverde een serieus gevaar voor de verkeersvei-
ligheid op, terwijl het verkopende garagebe-
drijf aan meneer Janssen had bezworen dat de 
familie Janssen met de auto zonder meer veilig 
op vakantie kon gaan. Mede door het uitblij-
ven van reactie op de vraag om een passende 
oplossing door Janssen en de advocaat, oor-
deelde de rechter dat er sprake was van non-
conformiteit.

Het verkopende garagebedrijf was ernstig 
tekortgeschoten in zijn verplichtingen en de 
door Janssen inmiddels gevorderde schadever-
goeding was terecht en op zijn plaats. 

INGEZONDEN

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

ADVERTENTIE

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

ADVERTENTIE

18 19

Het appartement van Daan is op de elfde 
etage. Als je er binnenstapt, ben je met-
een gecharmeerd van de ruime huiska-

mer en helemaal van het prachtige uitzicht over 
de Indische Buurt richting het Westelijk Haven-
gebied. Daan woont inmiddels een jaar in de 
Flevopoort en hij geniet dagelijks van het mooie 
uitzicht en de fraaie zonsondergangen. Daan: 
‘Toen ik van Monnickendam terug naar Amster-
dam wilde, zocht ik wekelijks op Woningnet. 
Dat viel niet mee. Er was weinig verloop en tot 
mijn verbazing kon je alleen een woning huren 
in Amsterdam Zuid-Oost en in de Flevopoort. 
Daar had ik zo mijn bedenkingen bij. Ik ben in 
Zuid-Oost wezen kijken naar een mooie woning 
en ook in de Flevopoort naar binnen gelopen. 
Ik wist niet beter dan dat het een bejaardenhuis 
was voor mensen met een indicatie. Dat was 
vroeger inderdaad zo, maar inmiddels is het ver-
anderd in seniorenwoningen. Dus iedereen die 
boven de 55 is, kan er een woning huren. Maar 
er zijn nauwelijks jonge senioren die hier willen 
wonen. Ik weet niet waarom. Misschien voelen 
zij zich te jong, of hebben ze geen zin om tussen 
ouderen te wonen. Dat kan natuurlijk.’ 

Daan stond zelf ook niet meteen te juichen bij 
het idee. Het appartement leek hem mooi, hele-
maal omdat het voldeed aan zijn wens om op 
de bovenste verdieping te wonen. Door toeval 
ontmoette hij in de Meevaart een mevrouw die 
niets dan lof sprak over de Flevopoort, dus dat 
hielp mee. 

Toen hij het appartement gezien had, wist hij 
dat nummer 199 zíjn woning was. Hij kreeg de 
woning nog toegewezen ook, ondanks dat hij 

Als je een woning zoekt in 
Amsterdam, dan is niet het 
eerste wat je denkt: kom, ik 
ga in de Flevopoort, een voor-
malig bejaardenhuis, wonen. 
Daan van Pagée wilde graag 
weer in Amsterdam wonen. 
Hij waagde de stap en voelt 
zich in het seniorenwoon-
complex tot zijn eigen verba-
zing als een vis in het water.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

vierde op de lijst stond, en hij verhuisde naar 
Amsterdam.

Sportfiets tussen rollators
Hij woont ook écht tussen bejaarde mensen. ‘In 
de lift voel je dat meteen. Sta ik met mijn race-
fiets en mijn sportkleren aan als een ‘jonge god’ 
tussen mensen met een rollator. Dat ziet er een 
beetje komisch uit. Ook de gesprekken in de lift 
zijn vaak grappig. “Woont u hier? Nee ik ga op 
bezoek bij mijn stokoude moeder.” Nu draai ik 
het om. “Gaat u op bezoek bij uw vader of moe-
der? Nee ik woon hier.” Dat bleek een actieve 
bewoonster in de Fevopoort met wie ik nu veel 
contact heb. Trouwens, met de bejaarden ook 
hoor. Je hebt er leuke gesprekken mee, en vaak 
blijkt hun geest nog heel helder te zijn. Bij mij 
op de gang wonen alleen maar heel oude men-
sen en die help ik zo af en toe met een lampje 
indraaien of zo.’ Daan heeft er geen last van dat 
hij tussen de mensen op leeftijd woont. Hij vindt 
het leuk. Zelf loopt hij regelmatig de 195 treden 
naar boven om in conditie te blijven. Want de 
lift, tja die gebruikt hij als hij hem nodig heeft. 
‘In het begin moet je er wel aan wennen als je 
met verpleegkundigen in de lift staat. Dan krijg 
je zo’n ziekenhuisgevoel. Dat gebeurt nogal 
eens, maar daar raak je ook aan gewend.’ 

Maatje zijn is bijzonder
Daan doet veel vrijwilligerswerk, wat hem veel 
voldoening geeft. ‘Tijdens mijn werkzame leven 
kwam ik als grafisch vormgever veel in con-
tact met succesvolle zakenmensen. Dat ging 
me een beetje tegenstaan, ik wilde iets waar-

‘Woont u hier? Nee ik ga op 
bezoek bij mijn stokoude 
moeder.’ Of  ‘Gaat u op bezoek bij 
uw vader of moeder? Nee ik woon 
hier.’ Of allebei, wel komisch.

devols doen voor de maatschappij. Nu ik er de 
tijd voor heb, moet ik zeggen dat vrijwilligers-
werk mij veel beter bevalt.’ Daan is al drie jaar 
‘maatje’ bij de Regenboog. Hij krijgt steeds voor 
een jaar iemand toegewezen met wie hij één 
keer per week optrekt. Dat is het leukste wat 
hij doet, vindt hij zelf. Sinds hij in Amsterdam 
woont, rolt hij van het een in het ander. Tijdens 
de open dag van het Flevohuis nam hij daar 
een kijkje en kwam terecht in het huiskamer-
atelier De Davinci. Dit atelier is bestemd voor 
chronisch zieken die onder begeleiding allerlei 
creatieve en kunstzinnige dingen doen, zoals 
tekenen, schilderen, mozaïek, keramiek en zelfs 
onderdeel zijn van het ‘wilde breien’. Dat breien 
doen ze zelf niet, maar de bomen met de brei-
sels inpakken weer wel. Hier bleken ze nog wel 
wat vrijwilligers te kunnen gebruiken. Daan 
hoefde daar niet lang over na te denken. Hij is 
nu begeleider op de woensdag en vindt dat fan-
tastisch. Iemand van de Regenbooggroep vond 

dat hij goede artikeltjes schreef en gaf hem een 
duwtje in de richting van wijkkrant Dwars door 
de Buurt. Hij zit in de Centrale Vrijwilligers Raad, 
een soort OR voor vrijwilligers. En om helemaal 
alle dagen van de week te vullen, zit hij ook in de 
organisatie die zich bezig gaat houden met het 
organiseren van exposities in het Flevohuis. Op 
dit moment is dat ‘Het Gezicht van Oost’, die zal 
worden opgevolgd door een expositie van zijn 
eigen De Davinci groep. 

Zijn conclusie? Tussen bejaarde mensen wonen 
is geen straf, maar geeft je leven meerwaarde 
en veel lol. Spijt dat hij in de Flevopoort woont? 
Geen moment gehad. ‘Waar vind je zoveel aar-
dige mensen en zo’n gezellige eetgroep?’ t

Daan van    Pagée vindt Flevopoort fantastisch

Daan van Pagée te midden van 
mensen van De Davincigroep
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Het dek van het cruiseschip Marco Polo, dat tijdens de Open Torendag (28 maart) 
 aangemeerd lag bij het UP Office Building aan de Veemkade, naast de passagiersterminal.

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

KNSM-laan 303  |  020-419 30 23  |  open van dinsdag t/m zondag  |  info@boekhandelvanpampus.nl
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E igen Haard heeft de tunnel tussen de 
Molukkenstraat en Bataviastraat laten 
opknappen met kunst gemaakt door de 

buurt. De tunnel was een onprettige, met graffiti 
bekladde plek. Met hulp van Buurtatelier Tante 
Gerritje hebben bewoners  er een prachtige tun-
nel van gemaakt. Woensdag 25 maart was de 
officiële opening.

Vrolijk en veilig 
De tunnel is versierd met kleurrijke mozaïeken 
aan de muren. Het plafond is beschilderd met 
fraaie bloemen. De hekken hebben plaatsge-
maakt voor vrolijke nijlpaarden. Hierdoor kun-
nen geparkeerde fietsen de tunnel niet meer 
blokkeren. Ilse Heideman van Woonservice 

Eigen Haard: ‘De tunnel was een onprettige 
plek. Door samen met bewoners de tunnel op 
te knappen met kunst, willen we dat zij zich ook 
verantwoordelijk voelen voor het behoud van 
het kunstwerk.’ 

Samen met bewoners
De afgelopen maanden werkten in Buurtatelier 
Tante Gerritje vrouwen uit de buurt samen aan 
het mozaïek. De buurt vroegen zij oud servies-
goed in te leveren.  Zo hebben veel buurtbewo-
ners meegewerkt aan het kunstwerk. Kunstena-
res Simone Hoogervorst: ‘In het buurtatelier 
komen vrouwen met verschillende achtergron-
den bij elkaar. Doordat zij met elkaar creatief 
bezig zijn is het contact heel gemakkelijk. Op 
zeker moment ontdekken ze dat de verschillen 
niet zo groot zijn als ze eerst dachten.’ t

Djakartaterras

22 23

Java-eiland 

Sumatrakade 377 - 379   |   1019 PM  Amsterdam

Openingstijden

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

wo. 13.00 - 19.00 uur

do. 09.00 - 17.00 uur

Behandeling volgens afspraak

tel. (020) 41 93 583

ADVERTENTIE

Waarschijnlijk zouden wij het bleke, 
troebele bier dat vroeger gebrouwen 
werd meteen uitgespuugd hebben. 

Dit ‘bocht’ werd in eerste instantie gebrouwen 
van haver en tarwe en als dat laatste ingrediënt 
niet voorhanden was, gebruikte men ook wel 
rogge. Gruitbier werd dit bier genoemd. Toen 
Amsterdam van een vissersdorpje in ras tempo 
in een haven en stapelplaats veranderde, won 
het Hamburgse hoppenbier,  bestaande uit 10 
delen gerstemout en 1 deel tarwemout, het al 
snel van het gruitbier. Aangezien gerst echter 
duur was, ontwikkelden de Nederlanders al snel 
een lokale variant: het kuitbier dat uit 5 delen 
haver en 3 delen gerst werd gebrouwen.  

De meeste brouwerijen bevonden zich in ‘spij-
kers’, een soort bedrijfsgebouwen achter de 
houten huizen van het Damrak, de Oudezijds 
Voor- en Achterburgwal en de Nieuwezijds Voor- 
en Achterburgwal. Vanwege de belabberde kwa-
liteit van het water en de bierimport uit Ham-
burg kende Amsterdam in vergelijking met 
andere steden relatief weinig bierbrouwerijen: 
zo’n tien. In de Gouden Eeuw steeg dit aantal 
tot twintig. De nieuwe bierbouwerijen vestigden 
zich aan de Geldersekade (De Haen en Duyf-
gen), Kloveniersburgwal (’t Amsterdamsche 
Wapen), Binnen-Amstel (De Gecroonde Lelie 
en de Calcoen) en de Singel (‘t Lam, De Os, De 
Swaen en De Vijfhoeck). Het Brouwers College 
zag toe op de watervoorziening, het terugha-
len van lege vaten en het vermijden van onder-

Bier uit Zeeburg
Ontdek de bieren van Amsterdam verhaalt 
niet alleen over de historie van de biernijver-
heid in Amsterdam, maar neemt de lezer 
ook mee op een tocht langs proeflokalen 
en recent opgerichte bierbrouwerijen, zoals 
Brouwerij ‘t IJ. Tijd om zowel het boek te 
bespreken als een bezoek te brengen aan de 
enige brouwerij in voormalig Zeeburg.
TEKST: TINEKE KALK

linge benadeling. Naast al het bier dat thuis en 
in lokalen werd gedronken, ging er ook heel wat 
mee naar zee. 

Ook in die tijd was het bierassortiment al 
breed. Wie arm was, dronk een slap aftreksel. 
Wie meer geld had kon kiezen uit bruine, witte, 
zoete en bittere bieren, en dan ook nog eens 
voor een dunnere (met weinig opgeloste suikers 
en alcohol) en een dikkere variant. 

Heerlijk helder 
In de tweede helft van de achttiende eeuw raakte 
het bier zijn positie als volksdrank kwijt. De 
hogere klasse schakelde over op wijn en Jan met 
de pet verdronk zijn loon in jenever en brande-
wijn. De concurrentiepositie van bier was ook 
verslechterd door de hoge grondstofprijzen en 
de zware accijnsheffingen. Na de Franse tijd 
waren er nog maar drie traditionele brouwerijen 
over, waaronder de Hooiberg. 

In 1864 nam een ondernemende jongeman, 
Gerard Heineken, deze bierbrouwerij over. Niet 
gehinderd door enige vorm van kennis over bier, 
was hij het juist die op zoek ging naar nieuwe 
manieren van bereiden en opslaan. Zoals voor-
uitziende Middeleeuwse brouwers overgingen 
op hop, zo besloot Gerard ‘Beijersch bier’ te gaan 
brouwen. De methode van vergisting zorgde 
ervoor dat het bier langer goed bleef, helder van 
kleur was en – op juiste wijze ingeschonken – de 
gretige drinker van een volle schuimsnor voor-
zag.

Gerard Heineken, de man, de stad en het 
bier
In de biografie Gerard Heineken, de man, de stad 
en het bier van Annejet van der Zijl (een uit-
gave van Querido) komen we niet alleen meer 
te weten over het bier, dat uiteindelijk overal 
ter wereld beroemd zal worden, maar ook over 
Amsterdam dat dankzij mannen als Gerard 
Heineken van een ‘verloren stad’ vol krotten en 
stinkende grachtjes een bloeiend centrum van 
cultuur en vernieuwing werd. Ruim een eeuw 
later was Heineken nog de enige brouwerij in 
Amsterdam en in cafés dronk je Heineken. Maar 
zo rond de jaren tachtig van de vorige eeuw gin-
gen steeds meer bierdrinkers zich ergeren aan 
de verarming van de biercultuur. 

De terugkeer van het ambachtelijk bier
Onder de allereerste ambachtelijke bierbrou-
werijen bevond zich Brouwerij ’t IJ. Oprichter 
Kaspar Peterson kwam als bassist van de band 
Drukwerk vaak in België met zijn veelzijdige 
biercultuur. Begin 1985 begon hij te pionieren. 
Kant-en-klare recepten bestonden er vrijwel 
niet, dus ging hij in de leer bij Belgische bier-
brouwerijen die hem de fijne kneepjes van het 
vak leerden. Na een tijdje brouwde hij zijn eigen 
bier.

Anderhalf jaar later werd er een proeflokaal 
geopend in het voormalig openbaar badhuis, 
naast de molen De Gooyer, aan de Funenkade. 
Wie wilde kon eerst de brouwinstallatie bezoe-
ken om zich daarna te laven aan een van de vele 
biersoorten die de brouwerij produceert. Want 
niet alleen brouwt de brouwerij al haar bier zelf, 
zij bezit ook het breedste bieraanbod in verge-
lijking met de andere nieuwe ambachtelijke 
bierbrouwerijen. Behalve de dubbel en de tripel 
– waarbij je kunt kiezen tussen een lichtere of 
zware variant – ontwikkelen ze ook ‘trendbieren’, 
zoals de IPA of Ciel Blue en seizoensgebonden 
bieren, zoals IJbok, IJndejaars en PaasIJ.

Verhuizing Zeeburgerpad
In 2008 verkocht Kaspar Peterson zijn bierbrou-
werij aan Bart Obertop en Patrick Hendrikse, die 
een aantal cafés in de stad exploiteerden en iets 

anders wilden gaan doen. Nadat ze een jaar in de 
leer waren geweest bij de brouwerij ’t IJ besloten 
ze tot aankoop. Omdat zij bekend waren in de 
caféwereld nam de vraag naar IJbier zo storm-
achtig toe dat ze regelmatig nee moesten verko-
pen. Wie vier dozen IJbier bestelde, mocht al blij 
zijn als hij er twee mee kreeg. In 2012 openden 
zij een tweede brouwlocatie aan het Zeeburger-
pad. En nog steeds neemt de vraag en daarmee 
de productie toe. 

Ook de andere ambachtelijke bierbrouwerijen 
die we tegenwoordig in de stad hebben, komen 
in het boek aan bod, zoals De Bekeerde Suster 
en De 7 Deugden. Er zijn ook huurbrouwerijen, 
met namen als De Snaterende Arend en Two 
Chefs Brewing. Zij laten het bier elders brou-
wen. Zo ontwikkelt Robert van Lil van brouwerij 
Zeeburg zijn bieren thuis in de keuken. Pas als 
hij tevreden is over de smaak laat hij het bier 
naar eigen receptuur in België brouwen. Elk jaar 
brouwt hij een speciaal Vriendenbier voor de 
Vrienden van Brouwerij Zeeburg. 

Daarnaast heb je ook echte huisbrouwers, 
zoals Willem Kort en Wolf Gerritsen – bier brou-
wen lijkt nog steeds een mannending te zijn – 
die na het bezoek aan een homebrewers market 
zelf aan de slag gingen. Brouwerij De Afleiding 
maakt biertjes met namen als Amanda, Tatjana 
en Yvon (een Farmhouse IPA, hoewel ik de naam 
Yvon niet meteen met een struise boerenmeid 
associeer).  

Laatste rondje
Waar je terecht moet voor een Texelse Skuum-
koppe (lokaal ’t Loosje), een Lambic biertje (Bel-
gisch biercafé Het Elfde Gebod) of een London 
Pride (Café Old Nickel) en nog vele andere soor-
ten bier, dat vertelt dit boek met bijpassende 
wandelroutes. Of de gemiddelde bierdrinker op 
zo’n avond echter ver komt, waag ik te betwij-
felen.

Pim van Schaik, Kees Volkers: Ontdek de bieren 
van Amsterdam, brouwerijen, biercafés, historie. 
Met wandelroutes.
Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij, Amster-
dam, 2013
ISBN 9789076092164
224 pagina’s
 € 19,50
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SANITAIR   OP MAAT ZAGEN   LEVERING AAN HUIS   BOSCH

Bij inlevering van deze coupon
10% korting op schuifdeuren

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren
Dealer o.a. Stanley de luxe – Mirror wall – Cando

Erkend SIKKENS specialist – FLEXA dealer

Hout – Plaatmateriaal – Vloeren – Zonwering
Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit

Kom eens langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG
Wittenburgergracht 103-113

Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwittenburg.nl

Demonstratiewoning Villa Bewust 
opent deuren voor bewoners

Villa Bewust is een demonstratiewoning waarin 
middels interactieve rondleidingen, workshops 
en informatiebijeenkomsten bewoners geïnfor-
meerd worden over hoe je met kleine gedrags-
veranderingen en simpele aanpassingen vei-
liger, gezonder, zorgeloos en energiezuiniger 
kunt wonen. Villa Bewust is een initiatief van 
Wijksteunpunt Wonen Oost i.s.m. Brandweer 
Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam, de 
Vegro, Eigen Haard, Juttersdok, stichting ATA en 
de Politie.

Bezoekersinformatie
Bewoners(groepen) kunnen zich aanmelden via 
oost@villabewust.nl voor een workshop, infor-
matiebijeenkomst of interactieve rondleiding. 
Individuele bewoners kunnen ook op de woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 het spreekuur in 
Villa Bewust bezoeken. 

Villa Bewust , Zeeburgerdijk 98hs
tel. 462 03 30
oost@villabewust.nl, www.villabewust.nl

 

Project Wooncoaches voor 65+  
van start 
Samen met Huurdersvereniging Amsterdam is 
het Wijksteunpunt Wonen het project ‘Woon-
coaches’ gestart. Wooncoaches komen bij 
(oudere) bewoners die zich daarvoor aanmel-
den op bezoek en kijken samen met de bewo-
ners wat de woonbehoefte voor nu of in de 
nabije toekomst is. Kan men nog thuis blijven 
wonen of wil men verhuizen? De wooncoach 
biedt passend advies en informeert de bewoner 
welke stappen er nodig zijn om hun woonsitu-
atie te verbeteren. Voor wie een woning huurt 
van een woningcorporatie bestaan er twee inte-
ressante regelingen: Van Hoog naar Laag en Van 
Groot naar Beter. De wooncoach kan hierover 
meer informatie geven.

Huurders die willen nadenken over de 
geschiktheid van hun woning nu ze wat ouder 
worden kunnen zich aanmelden voor een huis-
bezoek van een wooncoach via het Wijksteun-
punten Wonen Oost, op oost@wswonen.nl of via 
de telefoon op tel. 462 03 30.

Van Hoog naar Laag
Met de regeling Van Hoog naar Laag kunt u 
zonder huurverhoging in uw eigen buurt ver-

Wijksteunpunt Wonen Oost
Wijttenbachstraat 34-H
www.wswonen.nl/oost,  
oost@wswonen.nl
Inloopspreekuren: maandag 19-20 uur en  
woensdag 9-12 uur

huizen van een hooggelegen woning naar een 
beter bereikbare woning. Bijvoorbeeld naar een 
woning op de begane grond of naar een com-
plex met een lift. De voorwaarden: 
•	 U huurt een woning van een woningcorpo-

ratie
•	 U bent 65 jaar of ouder
•	 U woont hoger dan de 1e verdieping en er is 

geen lift
•	 U wilt in dezelfde buurt blijven wonen
•	 U staat ingeschreven bij WoningNet

Van Groot naar Beter
Deze regeling is bedoeld voor mensen die groot 
wonen en liever verhuizen naar een kleinere 
woning. De nieuwe huur wordt hierbij niet 
hoger dan uw huidige huur.
•	  De voorwaarden:
•	 U huurt een woning van een woningcorpo-

ratie
•	 Uw huidige woning heeft minimaal 5 kamers
•	 De oppervlakte van uw woning is minimaal 

70 m² (exclusief zolder)
•	 U wilt verhuizen naar een woning met een 

oppervlakte tot 60 m²
•	 Uw huishouden bestaat uit maximaal drie 

personen
•	 U bent geen stadsvernieuwingskandidaat
•	 U staat ingeschreven bij WoningNet

Inloopspreekuur Woningnet
Het Wijksteunpunt Wonen Oost heeft elke 
woensdagmiddag van 14 tot 16.30 uur inloop-
spreekuur Woningnet (Wijttenbachstraat 36-H). 
Als u een inschrijving bij Woningnet heeft, kun-
nen begeleiders u op het spreekuur hulp en 
advies geven bij het reageren op woningen. 
Heeft u nog geen inschrijving bij Woningnet, 
dan kunt u terecht bij een van de corporaties. 
Ook als u het omgaan met Woningnet niet zelf 
kunt of wilt leren, verwijzen wij u naar de corpo-
raties voor ondersteuning.

Belangrijk: vanaf 1 juli vervalt uw woonduur. 
Als u zich voor 1 juli inschrijft bij woningnet, 
kan de opgebouwde woonduur omgezet wor-
den naar inschrijfduur. Ook als u niet direct op 
zoek bent naar een woning, kan het dus toch 
raadzaam zijn u voor 1 juli in te schrijven. Wilt 
u meer informatie over de aanstaande verande-
ring, neem dan contact op met het Wijksteun-
punt Wonen Oost (020-4620330 of oost@wswo-
nen.nl) of met Woningnet zelf. t

Amsterdam is een stad vol cultuur. Kin-
deren mogen daar zoveel mogelijk van 
genieten. De gemeente heeft gesteld 

dat ieder kind recht heeft op drie uur kunston-
derwijs per week. Dit kan worden gerealiseerd 
door Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op 
School.

De stichting bestaat al vijftien jaar in Oost en 
is opgericht door Machtelt van Thiel. Het begon 
als kunstfestival voor Oost, en al snel bedacht 
Machtelt dat het zinvol zou zijn om ook kin-
deren via de scholen in aanraking te brengen 
met kunst. Ze bedacht een kunstproject voor 
basisschoolkinderen waar Stadsdeel Oost heel 
enthousiast over was. Ze kreeg een budget en de 
ruimte om haar project verder uit te werken en 
het op scholen te presenteren. 

En met succes. Momenteel zetten Machtelt en 
Babette van Harsselaar zich in voor 42 door hen 
ontwikkelde projecten. Ze werken samen met 25 
scholen in Oost. 

Grensverleggend werken
Kunst is een privilege, iets wat niet ieder kind 
standaard meekrijgt. Het resultaat van kunston-
derwijs is niet lineair te meten. Een doel is er wel 
voor De Rode Loper. Kennismaken met kunst, 
in welke vorm dan ook, leert kinderen anders 
naar de ruimte en de wereld om hen heen en  
naar hun eigen leven te kijken. Ze leren dingen 
in verbeelding te zien. Ze leren kunst ervaren 
en beoefenen. Dit resulteert in creatief denken 
en zelf nadenken, vaardigheden die binnen het 
onderwijs gelden als deel van de ‘skills of the 
21th century’. 

Bij de uitoefening van kunst is er geen goed of 
slecht, want dat bepaal je als kind zelf. Je hoeft 
geen vragen te stellen als ‘Doe ik het zo goed, 
juf?’, want als jij het goed vindt, dan is het goed, 
en niemand anders kan dat bepalen. Voor som-
mige kinderen is dit onwennig. Maar het leert ze 
naar zichzelf te luisteren. Je hoort bijvoorbeeld 
opeens dat meestal rebelse jongetje een schattig 
kinderliedje zingen in de gang. 

Win-winsituatie
De Rode Loper op School en de betrokken 
interne cultuurcoördinatoren binnen de partici-
perende basisschool bedenken in overleg wat er 
op school aan kunsteducatie nodig is. Sommige 
scholen beschikken over vakdocenten op het 
gebied van bijvoorbeeld drama, dans, muziek 
of beeldende kunst. Maar dat geldt lang niet 
voor alle scholen. En zelfs als een school wel een 
team met kunstspecifieke vakdocenten in huis 
heeft, worden er toch projecten afgenomen van 
De Rode Loper op School. Dit kan zijn omdat 
het om een totaal ander thema gaat, of omdat 
een school bepaalde materialen niet bezit. Denk 
hierbij aan overheadprojectors, drukpersen, een 
zeefdruk, decors, enzovoort.
 Als een school besluit een project af te nemen 
worden er kunstenaars, voornamelijk uit Oost, 
ingezet om de workshops te geven of te begelei-
den. Een echte win-winsituatie in feite.

Kunst ervaren
Magneetschool De Kraal is goed voorzien in 
kunstvakdocenten. Toch nemen ze graag pro-
jecten af van De Rode Loper op School, zeker 

als het Kinderboekenweek is. De schoolkinde-
ren bezoeken dan een voorstelling van De Rode 
Loper op School in Oostblok (voormalig Plein-
theater, red.) over het thema van de Kinderboe-
kenweek. Dat op zich is al een hele beleving: het 
theater bezoeken en kijken naar een voorstelling 
die echt aanspreekt, dat is bijzonder en leuk. 

De kinderen zelf zijn enthousiast. Machtelt en 
haar collega Babette worden zelfs op straat door 
kinderen herkend en gevraagd om hun handte-
kening, zo populair zijn ze. Je zou de rode loper 
er zo bij kunnen inbeelden. t

www.derodeloperopschool.nl

Kan jouw kind ook al een schaakspel 

maken met een 3D-printer waarbij 

personen en verhalen uit de Gouden 

Eeuw gebruikt worden? Of misschien 

zit het in groep drie en kan het al een 

fantasie-insect ontwerpen en spelen 

met licht en schaduw? Op scholen 

waar kunstonderwijs verzorgd wordt 

door Stichting Kunsteducatie De 

Rode Loper krijgen kinderen kunst 

van de bovenste plank met de pap-

lepel ingegoten.

TEKST: MARIEKE BRANDS 

FOTO’S: HANNA HUISMAN & MARIJ VAN DER HOEVEN

Babette van Harsselaar en Machtelt van Thiel, 

Kijken, verbeelden, maken
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Met de cultuurverkenners voor ieder 
stadsdeel heeft het AFK een uniek 
instrument ontwikkeld. Deze jonge 

enthousiaste culturele professionals zijn de 
voelsprieten van het fonds. Ze maken kunste-
naars, instellingen en andere initiatiefnemers 
wegwijs binnen de mogelijkheden van het fonds 
en geven gerichte tips. Daarnaast bezoeken ze 
culturele en artistieke evenementen en wenden 
hun eigen netwerken aan om mensen verder te 
helpen. Zelf legt de cultuurverkenner, een vrij-
willigersfunctie voor een periode van twee jaar, 

Verbinden  
is de kunst

Een kunstproject financieren 
kan op allerlei manieren. 
Geld uit eigen middelen, 
sponsoring door bedrijven, 
crowdfunding, of subsidie 
aanvragen bij fondsen of 
stadsdeel. Zeker voor begin-
nende kunstenaars best een 
klus om uit te zoeken. Het 
Amsterdams Fonds voor de 
Kunst (AFK) probeert het 
aanvragen van een subsi-
die zo makkelijk mogelijk te 
maken.
TEKST EN ILLUSTRATIES: JOSIEN VOGELAAR

het eerste contact met kunstenaars / instellin-
gen en verwijst hen door. Het toekennen van 
de eventuele subsidie doet de staf van het AFK. 
Iedere maand doet de cultuurverkenner schrif-
telijk verslag aan het AFK en draagt bij aan het 
beeldblog AFK in de stad dat te zien is op de 
website.

Een gesprek met Sem Roefs, per 
februari 2015 de nieuwe cultuurver-
kenner Stadsdeel Oost en zijn voor-
ganger Isa van Bossé die ik in 2013 
voor IJopener sprak. Hoe is het Isa 
vergaan en wat wordt de aanpak van 
Sem? Ook ga ik langs bij een van de 
aanvragers van een AFK-subsidie.

Koppelingen
Isa (cultuurverkenner van 2013-janu-
ari 2015): ‘Tijdens mijn cultuurver-
kennerschap heb ik veel koppelin-
gen gemaakt tussen bewonersiniti-
atieven, het AFK en het Fonds voor 
Oost. Het laatstgenoemde is in 2014 
opgericht door het AFK, Ymere en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het richt zich 
op het mooier en beter maken van de buurt. De 
initiatieven Super Sint Maarten en Atelier Kunst 
en Koken zijn hier een goed voorbeeld van. Deze 
activiteiten bevinden zich op het snijvlak van 
kunst en welzijn waarbij professionele kunste-
naars en vakdocenten hun kennis overdragen 
op buurtbewoners. 

Heb je een plan voor de buurt dan kun je con-
tact opnemen met de cultuurverkenner om te 
kijken of je project door het AFK of Fonds voor 
Oost kan worden gefinancierd. Het gaat wel 
altijd om een aanvullende subsidie. Andere mid-
delen zijn dus nodig, dat kan ook in de vorm van 
natura, door bijvoorbeeld ruimte, mankracht of 
know how ter beschikking te stellen.’ 

Ook in haar huidige functie als participatie-
makelaar bij Civic in de Indische Buurt/Ooste-
lijk havengebied is Isa bezig met het leggen van 
verbindingen. Bijvoorbeeld met het wijkverken-
ningsprogramma Kijk in je wijk waarbij buurt-
bewoners iedere donderdagochtend een bezoek 
kunnen brengen aan een culturele instelling of 
buurtinitiatief.

Nieuw lettertype 
Mark van Wageningen, eigenaar van (typo)gra-
fisch ontwerpbureau Novo Typo aan de Panama-
laan, is een subsidieaanvrager die advies bij Isa 
heeft ingewonnen. Voor zijn project ‘Typewood’ 
heeft hij € 5000  van het AFK ontvangen. ‘Het is 
een studieproject waarbij een door mij digitaal 
ontworpen letter door een computer gestuurde 
freesmachine in hout wordt uitgefreesd en afge-
drukt bij het Grafisch Werkcentrum Amsterdam 

(GWA). Door de combinatie van technologie en 
ambachtelijkheid ontwikkel je het vakgebied en 
kom je tot iets nieuws.  Zodra het alfabet klaar is, 
komt het in permanente bruikleen bij het GWA 
en kan iedereen het afdrukken. Voor het AFK is 
het belangrijk dat we onze kennis delen en dat 

Isa van Bossé

Sem Roefs

we een samenwerking aangaan met het GWA, 
dat drukpers en mankracht ter beschikking stelt. 
Daarnaast worden we ook gesponsord door 
enkele papierleveranciers.’ 

Museumstraat
Sem Roefs, de huidige cultuurverkenner, kende 
Isa van zijn tijd als bestuurslid bij Studio/K. 
‘Maar ik heb gewoon moeten solliciteren hoor, 
het is geen vriendjespolitiek!’ Inmiddels heeft 
hij al heel wat adviesgesprekken gevoerd. Sem 
studeert Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt 
Academie en wil later graag museumdirecteur 
worden. Hij doet daar alvast ervaring voor op 
door met medestudenten de Museumstraat te 
organiseren (dit jaar in de Pretoriusstraat op 
23 mei). Bewoners krijgen voor één dag een 
echt object uit de collectie van de deelnemende 
musea in huis en stellen het open voor publiek. 
Waar Isa het accent legde op kunst en welzijn 
wil hij iets meer focussen op beginnende kun-
stenaars. ‘Maar eigenlijk ben ik heel breed geïn-
teresseerd, ik vind het leuk om kunstenaars te 
helpen hun projecten te realiseren. Het is niet 
zo dat ik bepaalde dagen of tijden aanhoud voor 
deze functie. Eigenlijk ben ik altijd aan het ver-
kennen en ik ben heel makkelijk te benaderen. 
Ik vind Oost een geweldig stadsdeel, ik woon, 
werk en studeer er, mijn doel is het stadsdeel zo 
cultureel mogelijk te maken!’

oost@afk.nl
www.afk.nl
www.fondsvooroost.nl

Toen Merijn in groep acht zat zag ze op 
het nieuws dat leerlingen gedurende 
een half jaar met een groot zeilschip, een 

driemaster, een oude West-Indische handels-
route naar de Caraïben hadden gevaren en daar 
reuze uitgelaten en vrolijk van terugkwamen. 
Dat is in haar hoofd blijven hangen. Merijn: ‘Ik 
kreeg Pfeiffer en ben een jaar ziek geweest. Toen 
ik weer op school kwam, hadden de leerlingen 
het over een avontuurlijke reis met een tallship, 
waarover de leraar verteld had. Ik ben toen thuis 
meteen gaan googlen. Maar het was niet zo 
makkelijk om het te vinden, omdat ik niet wist 
hoe het heette. Het heeft veel tijd gekost. Toen 
ik het vond, wist ik het weer, dat had ik eerder 
gezien. Mijn besluit stond ook meteen vast. Dit 
wilde ik ook doen. 

Met de mededeling dat ik naar School at Sea 
wilde overviel ik mijn ouders wel een beetje. 
Maar mijn vader die meestal vrij lang moet 
nadenken of hij iets oké vindt, vond dit vrij snel 
een goed plan en ik mocht naar de infoavond. 
Ik wilde mij meteen inschrijven, maar moest 
ook toestemming van school hebben. Omdat ik 
een jaar niet op school was geweest, was ik blij-
ven zitten. De schoolleiding vindt het lastig om 
hierin te beslissen. Ze is bang dat ik door de reis 
nóg een keer blijf zitten en op zulke leerlingen 
zitten ze natuurlijk niet te wachten.’ Merijn zit 
op het Montessori Lyceum en volgt de VWO-
opleiding. Er is nog geen beslissing genomen 
en er wordt eerst gekeken hoe dit schooljaar 
verloopt. Aan het eind van het schooljaar wordt 
beslist of ze mag gaan of niet. Als het nee is, gaat 
Merijn samen met Monique Touw, de directeur 
van School at Sea, nog een overtuigend gesprek 
aan met de schoolleiding. 

Fondswerving levert geld op
Er is nog een hobbel die genomen moet worden. 
Vanuit de organisatie van School at Sea is beslo-
ten dat de bemanning van de driemaster moet 
bestaan uit een derde deel jongens en hooguit 
twee derde meisjes. Merijn vertelt dat het won-
derlijke is dat zich veel meer meisjes aanmel-
den dan jongens. ‘Dat is eigenlijk heel vreemd. 
Je zou eerder denken dat jongens zich aanmel-

Merijns droom:  
half jaar lichtmatroos
‘Ik ben Merijn, ik ben 16 
jaar en heb een droom: naar 
School at Sea gaan, een pro-
ject waarbij ik samen met 34 
andere leerlingen een half 
jaar naar school ga op een 
tallship.’ En ja, als iemand 
zich zo overtuigend aan-
meldt, dan moet je daar als 
redactie wel op ingaan.
TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

den’, vindt ze. Dus ook dat hangt er nog om. 
Misschien gaan er twee schepen de route varen, 
dan moeten nog meer jongens zich aanmelden, 
of misschien maar één schip, dan wordt er tus-
sen de meisjes geloot. Die zijn namelijk veruit 
in de meerderheid. Daar maakt Merijn zich dan 
weer minder zorgen om. Dat gaat volgens haar 
wel lukken. 

En het geld? Gaat dat lukken? Merijn vertelt dat 
ze € 20.000 nodig heeft en dat ze het grootste 
deel daarvan zelf bij elkaar moet zien te krijgen 
middels fondswerving. School at Sea geeft spe-
ciale fondswerftrainingen, waarop ze leren hoe 
je dat moet organiseren. Volgens Merijn zijn dat 
reuzeleuke bijeenkomsten en je leert meteen de 
mensen kennen die ook hopen op een plek aan 
boord. Een baantje om geld te genereren heeft 
ze niet. ‘Ik krijg meer geld bij elkaar door fonds-
werving dan als ik bij Albert Hein ga werken, 
waar je maar drie euro per uur verdient.’ Daar 
zit wat in, maar hoeveel geld heb je dan al en wat 
doe je zoal? Merijn heeft inmiddels € 4.200 en 
realiseert zich dat er nog heel wat geld nodig is. 

Ze moet tijdens de weken dat ze school heeft 
hard werken om er zeker van te zijn dat ze aan 
het eind van het schooljaar zulke goede resulta-
ten heeft dat de school ja zegt. Daarom worden 
er alleen kleine acties ondernomen. Tijdens de 
vakanties werkt ze aan grote fondsenwerfacties. 
Ze doet aan crowdfunding, houdt presentaties, 
wil bedrijven om sponsoring vragen en heeft al 
een complete financiële uitleg op haar blog. Als 
je € 500 geeft of minder moet je zus doen, als je 
meer dan € 500 geeft, moet je zo doen. Het ziet 
ernaar uit dat ze haar zaakjes goed voor elkaar 
heeft. Nu de euro’s nog.

Avontuurlijke reis
Het programma van School at Sea is heel uit-
gebreid. De 34 leerlingen krijgen tijdens de reis 
schoolbegeleiding, maar moeten ook gewoon 
wacht lopen aan boord. Er wordt gewerkt, 
gekookt, gevaren en alles wat er te doen is tij-
dens een dergelijke tocht. Het schip vertrekt in 
oktober uit Amsterdam, gaat via Tenerife naar 
Zuid-Amerika, doet Dominica, de ABC-eilanden 
en Cuba aan. Vervolgens naar Bermuda en tot 
slot naar de Azoren. Het eindpunt is in mei weer 
in Amsterdam. 

Er wordt natuurlijk niet alleen gevaren. Ver-
schillende eilanden worden bezocht, waar de 
jongeren diverse opdrachten moeten uitvoeren. 
Naast de gewone lessen en toetsen, die de leer-
lingen meekrijgen van hun eigen school, krijgen 
ze ook het speciale Sea-programma. Dit bestaat 
uit Spaanse les, sterrenkunde en expeditieles. 
Tijdens de tocht, vertelt Merijn, krijgen ze ook 
twee keer een scheepsovername. Dan besturen 
de leerlingen zelf het schip, zonder dat de echte 
bemanning zich ermee bemoeit. Als ze dan per 
ongeluk de verkeerde kant op varen, hebben ze 
pech en veel tijd verloren. Merijn ziet het hele-
maal zitten. ‘Een half jaar weg van je vrienden en 
familie is heel lang, maar ik denk dat ik hier heel 
veel van leer,’ is zij van mening. t

www.merijnatsea.blogspot.nl
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ADVERTENTIESwww.3KG.nl
Voor elke klus in en om ’t huis!

GRATIS
Anti inbraak advies

De inbreker is binnen 1 minuut binnen
Zie de film op onze site

Guus      M 06 - 50 28 53 13

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

28 29

De dansende dolfijn, het briesende paard  
en de godin van de zee

D ie nacht ontwaakte de zeebodem uit 
zijn slaap, duizenden meters diep 
onder de Middellandse Zee. Dat kwam 

door de felle pijn van drie speren, die plotse-
ling vlak naast elkaar met gigantische kracht in 
hem werden gestoken. De zeebodem kronkelde 
en strekte zich en zette daarmee de gigantische 
watermassa erboven in beweging. Poseidon 
is boos, dachten de golven, kilometers hoger. 
Zij kenden de streken van hun opperbaas. Hij 
is weer bezig met zijn drietand, dat goddelijke 
wapen waarmee hij zee en aarde laat beven. 
Omdat ze de kracht van die dikke laag zeewater 
onder hen niet konden weerstaan werden ze zo 
hoog dat zelfs grote triremen, vrachtschepen 
met drie rijen roeiers boven elkaar, vergingen. 
De aan hun roeibankjes vastgeketende roeiers 
zonken mee, de eindeloze diepte in. Hun laatste 
uitroep  was: ‘Oh, Poseidon, Beweger van Zee en 
Aarde, wat hebben wij arme slaven van Athene 
je aangedaan?’ Terwijl zij verdronken, fluister-
den de schuimkoppen hun geruststellend toe: 
‘Helemaal niets, daal gerust af in het dodenrijk. 
Poseidon is woedend omdat hij zijn liefje niet 
kan krijgen.’

Dansen op het strand
Op het strand van een eiland in de buurt dans-
ten drie zussen met hun vriendinnen. In hun 
blootje, want dat hoorde bij dansen voor de 
goden. Zelfs toen de zee zich eerst terugtrok 
en daarna vanuit de verte als een huizenhoge 
watermassa op hen af stormde, hielden ze hun 

heilige dans vol. Uiteindelijk gaven ze het op, op 
de vrome Amphitrite na. Toen het eerste witte 
schuimwater haar lichaam overspoelde, dook 
er een dolfijn op uit de golven. Hij greep haar 
zachtjes in haar nek en even later vloog Amphi-
trite in duizelingwekkende vaart boven zee, haar 
benen geklemd om zijn gladde rug. 

De straf van de goden
Dat is je straf, dachten de golven tevreden, ter-
wijl ze haar met hun woedende schuimtongen 
te pakken probeerden te krijgen. Voor jouw 
ongehoorzaamheid moesten die roeiers ster-
ven, mooi, dom meisje. In het zinkende schip 
had zich ondertussen lucht verzameld waar-
door de voorsteven nog een keer oprees boven 
het wateroppervlak. Het vervaarlijke beeld 
van een geitenkop voorop, bedoeld om andere 
schepen mee te rammen, schoot onder de bibs 
van Amphitrite, plukte haar ruw van de dolfijn 
en ze zou zeker verdronken zijn als er niet een 
reusachtig paard was komen aanzwemmen. 
Wapperend met zijn manen en zwiepend met 
zijn staart brieste hij lange waterstralen uit zijn 
zachte neusgaten: ‘Hier ben ik, wees niet bang, 
ik ben gekomen om je te redden. Poseidon zelf 
heeft mij gestuurd.’

Ongelovig schudde Amphitrite haar kletsnatte 
haren. Bijna onhoorbaar door de bulderende 
golven voegde het paard eraan toe: ‘Poseidon 
wil jou als vrouw, maar je hebt zijn tekens gene-
geerd in je meisjestrots. Jij wilt je eigen echtge-
noot kiezen. Dat mag misschien ooit zo wezen 

in de verre toekomst, maar niet in ons oude 
Griekenland.’

Zo kwam Amphitrite in het paleis van Posei-
don terecht, werd zijn vrouw en baarde hem als 
godin van de zeeën tot zijn grote tevredenheid 
een zoon en drie godendochters: Triton, Rhode, 
Kymopolea en Benthesikyme.

Hoe was het echt?
Aan het begin van de KNSM-laan kun je haar zien 
op dat briesende paard: Amphitrite, de Griekse 
godin van de zee. Ook de dolfijn is erbij, evenals 
haar zoon Triton die op een kinkhoorn blaast, 
een schelp waarmee je muziek kunt maken. Als 
de fontein aanstaat spuiten de stralen zeewater 
uit de neusgaten van het paard van Poseidon. 
Poseidon was de Griekse god van de zee, maar 
werd ook Aardschudder genoemd, want met 
zijn drietand stampte hij er soms zo op los dat er 
een aardbeving ontstond, die zelfs wel eens voor 
een tsunami zorgde. Vroeger voer de Koninklijke 
Nederlandse Stoomvaart Maatschappij (KNSM) 
van hier op Zuid-Amerika, met name op Suri-
name (Surinamekade), en op het Middellandse 
zeegebied, de Levant (Levantkade). Toen de 
maatschappij honderd jaar bestond (1956) liet 
het dankbare personeel de Belgische kunstenaar 
Albert Termote deze beeldengroep maken. Er zijn 
ook scholen naar Poseidon genoemd. Misschien 
zit jij daar wel op?
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TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

Geïnspireerd geraakt door de moes-
tuintrend, ontstond bij de zorggroep 
het idee de bewoners van het Flevo-

huis in contact te laten komen met de bewo-
ners van de Indische Buurt door middel van  
gemeenschappelijke moestuinen. Zorggroep 
Amsterdam-Oost (ZGAO) werkt samen met 
Civic Amsterdam aan een moestuin bij het 
Flevohuis. In de binnentuin van het Flevo-
huis wordt grond beschikbaar gesteld waarop 
buurtbewoners groenten en kruiden kunnen 
verbouwen. Het idee heeft twee kanten. De 
moestuinen kunnen bijdragen aan een pret-
tige leef- en woonomgeving voor de bewo-
ners van Amsterdam-Oost. Maar de moes-
tuintjes leveren hopelijk veel meer op dan 
groenten en kruiden. Zij brengen mensen uit 
de buurt met elkaar in contact. Bovendien is 
het voor de kwetsbare bewoners van het Fle-
vohuis gezellig om in de tuin mensen uit de 
buurt aan het werk te zien en een praatje met 
ze te maken. Bezoekers van het dagcentrum 
die graag met hun handen werken, zullen het 
leuk vinden te helpen met  het onderhoud 
van de tuinen. 

Begin een moestuin bij het Flevohuis

Eigen postzegeltuin
Bewoners van de Indische Buurt die ernaar 
uitkijken om buiten bezig te zijn en hun eigen 
groente te telen, kunnen zich hiervoor aan-
melden. Ook mensen die een eigen moestuin 
wat teveel van het goede vinden, maar wel 
willen helpen bij het onderhoud van de tuin-
tjes, zijn welkom. Op dit moment wordt de 
grond klaar gemaakt om met de moestuinen 
van start te gaan. Het zijn, zoals dat meestal 
in een stad gebruikelijk is, tuintjes van post-
zegelformaat, maar toch. Voor de mensen van 
het dagcentrum van het Flevohuis komen 
er bakken, zodat er ook vanuit een rolstoel 
getuinierd kan worden. Er is een schuur om 
het gereedschap in op te bergen. 

Het is de bedoeling dat het een min of meer 
gezamenlijk project wordt, wat niet wil zeg-
gen dat er vaste tijden komen wanneer je in 
de tuin aan de slag kunt. Er is ook begelei-
ding. Dat zal iemand met vragen leuk vinden. 
Een ander voelt het misschien als betutteling. 
Dat laatste is in ieder geval niet de bedoeling. 

In eerste instantie gaat Oost Indisch Groen 
zich met de tuintjes bezighouden. Maar 
iedereen die specifieke kennis over tuinie-

ren heeft, bijvoorbeeld over het bestrijden 
van bladluis of het telen van pompoenen, is 
welkom. Groene vingers of niet, iedereen die 
graag meehelpt met het realiseren van een 
gezellige en gezonde tuin is hierbij uitgeno-
digd.

Contact
Loopt u gerust even binnen in het Flevohuis 
voor informatie en vraagt u naar Christanne 
Stuiveling. Zij is activiteitenbegeleider in het 
dagcentrum en vertelt u graag meer over de 
moestuinen. U kunt haar natuurlijk ook bel-
len: 592 52 11 of e-mailen:  
c.stuiveling@zgao.nl 
Behalve via ZGAO kunt u voor meer infor-
matie ook terecht bij Erik van de Langkruis 
van Civic Amsterdam, 06-218 835 66 of 
e.langkruis@civicamsterdam.nl
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• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

KNSM-laan 303 .  iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615

ADVERTENTIES

Het eerste exemplaar werd dit jaar 
gemeld op 8 maart, maar op 16 maart 
kwam vanuit Schiedam de eerste mel-

ding binnen met een foto als bewijs. Daarna 
kwamen de dieren mondjesmaat binnen, waar-
schijnlijk als gevolg van de kou. Op 5 april ver-
scheen er voor het eerst eentje in het Diemer-
park voor de lens’, vertelt Rob Baars, lid van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam.

‘Met een paar of veertien is dit park het meest 
blauwborstdichte park in de regio. In Nederland 
zitten ongeveer 15.000 broedparen. Hun aantal 
is sterk toegenomen sinds de zeventiger jaren. 
Biesbosch en Oostvaardersplassen waren van 
oudsher de bolwerken, die zijn nu maximaal 
gevuld. Van daaruit heeft inmiddels ieder plukje 
rietmoeras in Nederland zo ongeveer z’n eigen 
blauwborst. De soort heeft sterk geprofiteerd 
van verruiging in rietlanden en natte weilanden, 
ze houden erg van een struik als zangpost naast 
een natte strook met riet. En erg kieskeurig zijn 
ze gezien hun succes dus niet.’

 Stiekem
‘Als je erop gespitst bent, kun je de vogel zien. 
Je moet hem wel voor Koningsdag gaan zoeken, 
want dan heb je nog vrij zicht door de onbe-
groeide takken. Na Koningsdag zingen ze ook 
minder vaak, totdat er begin juni een tweede 
zangpiekje volgt. Maar dan kun je hem alleen 
maar horen, hij is een beetje stiekem. Hij loopt 
veel liever dan dat hij vliegt en scharrelt op de 
grond om insecten te zoeken. Op het menu 
staan vooral muggen, muggenlarven, vliegen en 
sprinkhanen. Slakken en regenwormen gaan er 

Een meester in imiteren
Hij is weer in het land, die veel minder 
bekende neef van de roodborst. Haast hei-
melijk, onopgemerkt door grensbewakers en 
radars, vliegt de blauwborst ons land binnen 
om daar tot oktober te blijven. 
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA     FOTO’S: EDIAL DEKKER & ANDRE RAN

ook prima in, evenals bessen en zaden. 
De blauwborstman heeft zo zijn vaste stekjes 

en zit graag te zingen op een uitzichtpost. Het 
vrouwtje zie je bijna nooit, zij blijft veel meer op 
de grond. Volgens de boeken wordt het nest in 
een kuiltje in de grond gemaakt, goed verstopt 
tussen de bodemvegetatie. Het legsel bestaat uit 
vijf à zes groenachtige roodbruin gespikkelde 
eitjes. De broedtijd neemt ongeveer veertien 
dagen in beslag. Beide ouders nemen de broed-
zorg op zich.’

Verenpak
‘De blauwborst is prachtig gekleurd en onmis-
kenbaar met een felblauwe keel en borst, met 
daaronder een zwarte en een roodbruine band. 
Zoals bij veel andere vogels is de rug bruin en de 
buik grijswit. Aan de achterkant kun je hem her-
kennen aan de roestrode staart. De blauwborst 
die hier in West-Europa voorkomt heeft een wit 
vlekje op zijn blauwe borst, maar de ondersoort 
van Scandinavië en Oost-Europa heeft juist een 
rood vlekje. Die komt hier soms op doortocht 
voor. Het vrouwtje is veel valer gekleurd, zij heeft 
een witte keel met een boog van diffuus zwarte 
vlekken. Een jonge blauwborst ziet er weer 
anders uit, die heeft op de rug gelige vlekjes in 
zijn bruine verenpak, maar al wel een roestrode 
staart.

Samen met de ijsvogel en de gaai bewijst de 
blauwborst dat er in Nederland niet alleen 
maar saai gekleurde vogels voorkomen. Zelfs 
mijn vader die mijn interesse voor vogels heeft 
gewekt, herkende de blauwborst niet op een 
gigantische foto in de spreekkamer van een 

medisch specialist. Ook de arts zelf had geen 
idee van onze zomergast die zijn werkruimte 
opfleurt. Dat mijn vader hem niet herkende, 
komt doordat in zijn jeugd de blauwborst nog 
niet algemeen voorkwam en er ook nu in zijn 
woonomgeving niet al teveel rietland is. Maar de 
hoofdreden is wel dat hij net als heel veel men-
sen de zang niet herkent en dan mis je al 99% 
van je kansen op een ontmoeting.’

Imitator
‘Evenals zijn roodborstige neef is de blauwborst 
een zangvogel. Een andere neef is de nachte-
gaal. Je kunt dit horen aan de zang, die helder 
en meertonig is. De blauwborst is daarbij een 
meester in het imiteren van andere vogels. Een 
blauwborst in de duinen klinkt anders dan een 
blauwborst in het laagveen omdat die andere 
buren heeft. Aangezien hij in Afrika overwin-
tert, neemt hij zang uit dat werelddeel op in zijn 
repertoire. Maar onafhankelijk van welke buren 
dan ook begint zijn riedel altijd met een eerste 
eentonig piep, piep, piep. Daar verraadt hij zich 

De blauwborstman zit graag te 
zingen op een uitzichtpost

mee. Nee, smartphonegeluiden heb ik hem nog 
niet horen maken. Maar de vogel heeft de mens 
ook niet als buur.

Als familielid van de nachtegaal laat de blauw-
borst zich niet alleen bij zonsopkomst en avond-
schemering graag horen, maar ook ’s nachts. Hij 
toetert dan met de borst vooruit vanaf een ver-
hoging in het rietland en de ruigte.’

PH-BCE
‘Overwinterd wordt in de Sahel en op het Ibe-
risch schiereiland. De Sahara is een enorme 
barrière om over te moeten. Een natte winter is 
een garantie voor veel broedvogels, een droge 
kost vele het leven. Omdat de blauwborst een 
nachttrekker is loopt hij niet het risico te wor-
den geschoten. Door de grote ogen kan hij even-
als veel andere zangvogels in de donkere nacht 
navigeren. Overdag wordt gegeten en gerust. 
Wie in de winter naar Spanje, Portugal of West 
Afrika reist kan hem daar weer tegen het lijf 
lopen.

Toch is er één blauwborst die Nederland het 
hele jaar door als thuishaven heeft. Dat is de PH-
BCE, een bij KLM in dienst zijnde Boeing 737-
800. Onder het personeel is destijds een prijs-
vraag gehouden voor de naam van dit toestel. 
Ik had verwacht dat een oer-Hollandse vogel als 
grutto of lepelaar zou winnen, maar moet toege-
ven dat blauwborst vanwege de kleur veel beter 
bij KLM past.’ t

blauwborst man

blauwborst vrouw

blauwborst juveniel

blauwborst PH-BCE
Een jonge blauwborst heeft 
op de rug gelige vlekjes in zijn 
bruine verenpak, maar al wel 
een roestrode staart.
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1

ma Taalwijzer spreekuur 
communicatietraining 
NL tussenstap 
Wijksteunpunt Wonen spreekuur 

09:30 – 12:30 
10:00 - 11:30 
13:00 - 16:00 
19:00 - 20:00 

di Taalwijzer spreekuur 
beweegcoach (op afspraak) 
wandelgroep 
sollicitatietraining 
Club Info – jongereninformatie en advies 

09:30 - 12:30 
09:00 - 13:00 
10:00 - 11:30 
13:00 - 15:00  
14:00 - 17:00 

Zoek je informatie over activiteiten, cursussen en vrijwilligers-
werk? Vraag het bij de balie of maak een afspraak met een 
Post Oost adviseur voor een persoonlijk advies. 

2

wo 
 

Wijksteunpunt Wonen spreekuur 
vaktaal (NL op de werkvloer) 
NL voor gevorderden  
Training Versterk Jouw Netwerk 
beweegcoach (op afspraak) 
‘slim zoeken naar een woning’ inloop 
Club Info – jongereninformatie en advies 

09:00 - 12:00 
09:30 - 11:30 
09:30 - 11:30 
10:00 - 12:00 
13:00 - 17:00 
14:00 - 16:30 
16:00 – 19:00 

do Sollicitatietraining (4 lessen vanaf 21 mei) 
sollicitatiewerkplaats en workshops 
workshop presenteren (3e donderdag) 
organisatieadvies non-profit (oneven weken) 
Club Info – jongereninformatie en advies  
Club Info – Geld Spreekuur 

09:30 - 12:30 
13:00 - 15:00 
13:00 - 17:00 
13:00 - 16:00 
14:00 - 17:00 
14:00 – 17:00 

vr NL voor hogeropgeleide Engelstaligen 
Geheugen van Oost inloop en fotoclub 
UWV netwerkgroep 55+ 

09:30 – 12:00 
13:00 - 15:30 
13:00 - 16:30 

 
Verder: 
• Open Leercentrum Oost: Onder begeleiding werken aan je 

taal- of computervaardigheid 
ma, do, vr 9:30 - 11:30; di 11:30 - 13:30 uur 

• Vrijwilligersuitzendbureau ViiA:  
Elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur. 

 

Leer voor jezelf opkomen! 

Tijdens de communicatietraining leer je o.a. omgaan 
met kritiek en hoe je voor jezelf opkomt. 
Nieuwsgierig? Kijk op postoost.nl/activiteiten voor 
een compleet aanbod van Post Oost. 

Onderweg met de tram op de vroege 
vrijdagochtend word ik vreemd aan-
gekeken door mijn medepassagiers. 

Kennelijk komt het niet vaak voor dat iemand 
vol in de make-up op hoge glitterhakken in 
een feestelijke outfit van de lijnen 10 en 26 
gebruikmaakt. Voor mij is het ook een com-
pleet nieuwe ervaring. Meestal zit ik om die tijd 
gewoon in badjas met bril op achter de compu-
ter te typen. En nee, ik kom niet binnenrollen 
van een feestje of een spannend afspraakje. Ik 
ga gewoon naar school. Naar Montessorischool 
Steigereiland om precies te zijn. 

Het begon allemaal met een appje van vrien-
din Yvonne. ‘We zijn gevraagd om in de jury 
van een danswedstrijd te zitten. Wat denk je 
ervan?’ Niet dat dit voor haar dagelijkse kost 
is. Normaal gesproken is ze de regeltante op 
school en doet van alles: van de administratie 
tot het coördineren van de overblijf. Een echte 
spin in het web. Maar haar collega’s hadden 
foto’s van ons op Facebook voorbij zien komen. 
In party kleding op classicsdansavondjes. En 
voor je het weet word je dan geclassificeerd als 
ultiem feestbeest. Of wij dus samen de jurering 
wilden verzorgen. En graag in vol ornaat!

En zo belanden we om tien uur ’s ochtends 
al achter de jurytafel voor een afgepakte aula. 
Bovenbouwers Fienne en Mick doen de presen-
tatie en kondigen ons, na een uitgebreid voor-
interview, professioneel aan. Onze ervaring 
met jazzballet, klassiek ballet, show- en tap-
dans wordt keurig vermeld, ook al dateert die 
inmiddels van zo’n kleine 25 jaar geleden. Het 
enthousiasme van de kids werkt aanstekelijk,  
Yvonne en ik voelen ons alsof we in de miniver-
sie van ons favoriete programma So You Think 
You Can Dance zijn beland.

We hebben meteen al een favoriet: de kleine 
blonde Pippa die het spits afbijt op de titelsong 
van Annie door Aliyah. Ze toont geen spatje 
nervositeit en danst uitermate geconcentreerd 
met gevoel voor detail. Ze begint haar zelfbe-
dachte solo-optreden met een stukje toneel- 
annex showdans, gebruikt acrobatiek en tap en 
eindigt spectaculair in een spagaat. De stem-
ming zit er meteen goed in. Ook voor de klas 
van juf Rozalie gaan de handen op elkaar. Zij 
laten een stoer stukje hiphop op Lemonade van 
Danity Kane zien en schakelen grappig over 
naar Wat je van beren leren kan uit de film Jun-

gle Book. De als dieren verklede jongens geven 
een hilarische en goed gedanste show weg en 
beer Jort steelt mijn hart ter plekke. Ik pen alles 
wat ik denk neer in het door Yvonne geregelde 
notitieblok en na een kort juryberaad maken 
we de winnaars bekend. De berengroep wordt 
derde. Pippa wordt op de valreep van de eerste 
plaats verstoten door groep G. Deze klas laat 
een prachtig staaltje streetdance zien, afge-
wisseld met vier in het rood geklede meisjes 
die betoverend mooi modern ballet dansen en 
solist Bert met indrukwekkende breakdance-
capriolen. Het levert hun een staande ovatie 
op.

Na een korte pauze, waarin ik snel het jury-
rapport uittik, is het tijd voor de middenbouw. 
De jongere kinderen vertederen zonder uit-
zondering en gaan heerlijk onbevangen op in 
hun ingestudeerde passen. De groep van mees-
ter Bram danst op een door henzelf geschreven 
en gezongen lied. De lyrics overtuigen even-
zeer als de vrolijk uitgevoerde groepsdans: ‘Als 
je danst, besta je’, ‘Als ik dans, dan ben ik blij’ 
en ‘Dansen maakt me vrij’. Ze belanden uitein-
delijk op de tweede plek, want de allerlaatste 
groep knalt in coole zwarte outfits met leer 
en mutsjes op de housetonen van Animals het 
podium af. Stoere danspassen met een verplet-
terende solo van Mimmie die als een waar slan-
genmeisje van bruggetje naar split gaat met 
haar benen onnavolgbaar overlangs en onder-
door, allemaal op de maat van de muziek. 

De kids van klas D worden derde: in een goede 
solide formatie verrassen ze het publiek met 
flitsende moves en hier en daar een ‘boks’ of 
een beetje freestyle tussendoor. Op Uptown 
Funk van Mark Ronson bouwen ze een klein 
feestje op het podium. ‘Don’t believe me, just 
watch!’

Ook het team van Montessorischool Steiger-
eiland verdient een pluim. Het is fantastisch 
om te zien hoe alle kinderen zichzelf voor 
een groot publiek presenteren en met plezier 
samen dansen. 

Het juryrapport gaat zelfs mee de klas in zodat 
alle kinderen kunnen horen wat er uniek is aan 
hun optreden. Dat leerlingen met een dans-
achtergrond eruit springen is logisch, maar 
waar het echt om gaat, is dat iedereen meedoet 
en vol overgave danst. Want of je nu jong bent 
of oud: van dansen word je inderdaad heel blij. 

Als ik dans, dan ben ik blij

TEKST: SIMONE SLOTBOOM 
FOTO: MONTESSORISCHOOL STEIGEREILAND

COLUMN

INGEZONDEN

‘Elk mens heeft toch als kind bellen 
geblazen. Die toverij, ik kan me niets 
poëtischer voorstellen, je geeft adem aan een 
droom.’  

Andries Copier, glasblazer

De KNSM-sociëteit wijdt een avond aan deze 
droom, in samenwerking met het Natio-
naal Glasmuseum Leerdam. Over glas in de 
wetenschap, de industrie, het dagelijks leven 
en de kunst. Met een glasontwerper, een 
natuurglas-deskundige, een glasblazeres, een 
glasgitarist, een glasjongleur, glasschrijvers, 
een glasschilderes en de directeur van het 
Nationaal Glasmuseum te Leerdam. 

Donderdag 16 april, 19 uur in de Kompaszaal 
Info en aanmelden: www.knsmsocieteit.nl 

foto: Ceciel de Bie en Reinoud Leenen
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Vriendschapshuis - Ceramplein 
18 - 22 uur
De Vriendschap Community Assadaaka organi-
seert i.s.m. Stichting Onze Hoop, NOMA en ver-
tegenwoordigers van verschillende religies en 
kinderen uit de buurt de 4 mei-herdenking. 
•	 18 uur: Verzamelen in het Vriendschapshuis, 

Palembangstraat 52, met koffie en thee
•	 19.15 uur: Stille tocht vanuit het Vriend-

schapshuis naar het Ceramplein 
•	 20.45 uur: Gespreksbijeenkomst in het 

Vriendschapshuis over het thema Vrijheid 
geef je door en vrijheid daar vecht je voor

Kop Java-eiland, 10.30 - 11 uur
De herdenking van de zeelieden van de voor-
malige Stoomvaart Maatschappij Nederland die 
zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, 

4 mei: Herdenken 
vindt plaats bij het oorlogsmonument op de kop 
van het Java-eiland. Er zijn toespraken namens 
het Stadsdeelbestuur van Amsterdam-Oost en 
de oud-collega’s. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de Waterlandse Harmonie Rans-
dorp - Schellingwoude. 

De Nederlandse koopvaardij leverde een 
belangrijk aandeel in de geallieerde overwin-
ning. Er kwamen 3600 zeelieden om. Hun 
namen staan vermeld op het monument. 

Kompaszaal, KNSM-laan 311 
14.50 - 15.30 uur
De Kroonvaarders herdenken in samen wer king 
met de Vereniging Ons Suriname de oorlogs-
slachtoffers van de KNSM in Loods 6.
•	 14.50 uur: Ontvangst in de Kompaszaal
•	 15 uur: Sprekers en kranslegging
Gasten worden uitgenodigd voor koffie of thee 
in de Kompaszaal.

Kerk De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 
19.30 - 21 uur
Jaarlijks wordt op IJburg een tijdelijk monument 
opgericht. De IJburgfanfare en het IJburgkoor 
zullen de plechtigheid muzikaal onderstrepen. 

Veel van de IJburgse straten op het Havenei-
land zijn vernoemd naar de illegale fotografen 
van verzetsgroep De ondergedoken camera, 
zoals Cas Oorthuys en Emmy Andriesse. Tijdens 

de herdenking worden foto’s van de groep ten-
toongesteld. Ook worden verhalen voorgelezen 
uit Mij krijgen ze niet levend van Lucas Ligten-
berg.
•	 19.30 uur: Aanvang
•	 20.00 uur: Dodenherdenking met twee minu-

ten stilte
•	 20.02 uur: Samen met het IJburgkoor zal het 

Wilhelmus ten gehore worden gebracht
•	 Kranslegging
Na afloop is er in de Binnenwaai koffie en thee 
gevolgd door een kort concert.

Kees Brijde, Kees 
Brijdeplantsoen 
19.30 - 20.15 uur
Jaarlijks wordt er een 
herdenking georgani-
seerd bij het monu-
ment van Kees Brijde. 
Dit monument is een 
eerbetoon aan Keesje, 
een twaalfjarige 
Amsterdamse jongen, 

die op 13 december 1944 werd doodgeschoten 
omdat hij kolen van de Duitsers stal. Met voor-
drachten door onder anderen Rob van Zanten, 
een ‘kolenpikker’ uit de Tweede Wereldoorlog, 
gedichten en een muzikale omlijsting. Na afloop 
is er koffie, thee en limonade voor aanwezigen.

5 mei: Vieren

Pontonbrug over het IJ, achter het CS, 
14 - 16 uur
70 jaar geleden verbond een pontonbrug over 
het IJ het centrum van Amsterdam met Noord. 
Op 5 mei wordt de brug opnieuw aangelegd, 
als tijdelijk monument ter herinnering aan de 
oorlogstijd in Amsterdam en ter gelegenheid 
van 70 jaar bevrijding van Nederland. De brug 
wordt officieel in gebruik genomen om 14 uur, 
in aanwezigheid van mensen die als kind nog 
over de toenmalige brug hebben gelopen en de 
Burgemeester van Amsterdam, Eberhard van 
der Laan. De brug is vervolgens tot 16 uur open-
gesteld voor het publiek. 
Geïnteresseerden in de overtocht  kunnen zich 
opgeven via website 
www.4en5meiamsterdam.nl
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Koken met Neeltje

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Bietensoep

Kom met je eigen idee of ontwerp
of laat je door onze designs inspireren !

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

Je eigen shirt
supersnel klaar

ADVERTENTIES

ADVERTENTIE

Ingrediënten
•	 1 kilo bietjes, schoon geschrobd en met olijf-

olie besmeerd
•	 laurierblad
•	 1 el komijnzaaad
•	 1 ui
•	 1 prei
•	 zout, peper

Met een glaasje water in een ovenvaste schaal 
doen. De schaal goed afdekken en in een voor-
verwarmde oven op 175ºC. 

Na een uur tot anderhalf uur zijn de bieten 

gaar. Laat ze afkoelen en verwijder het vel. Doe 
een eetlepel olijfolie in een pan met een halve 
eetlepel komijnzaad. Als de zaadjes beginnen te 
ploffen en dansen (na ca. 1 minuut) een gesnip-
perde ui en een fijngesneden prei erbij met een 
glaasje water. 

Ongeveer 5 minuten zachtjes laten stoven. Doe 
er nu de bieten en 4 dl water bij. Laat een flink 
kwartier pruttelen. Zet nu de staafmixer erin. 
Voeg meer water toe als de soep u te dik is.

De soep warm laten worden. 
Dien op met dille en zure room. 

Vergaderruimte nodig?!

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

Kijk voor meer informatie op: !
!

www.bac-amsterdam.nl!
!

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

!

De bescheiden biet. Hij wordt niet zo veel meer gegeten. Toch is hij zo lekker en je kunt er zo 
veel mee. Hij kost weinig. De biologische biet kost weinig meer dan de ‘gewone’ biet. Dat 
kan ook makkelijk. De biet is een sterke groente, niet erg gevoelig voor plantenziektes. Ik 

denk dat de biet daarom ook een graag geziene gast is in de schooltuintjes.
Waarom snijbiet zo in onbruik is geraakt, weet ik niet. Misschien komt die als ‘vergeten groente’ 

binnenkort terug in de markt, net als de pastinaak. Maar de rode biet is eigenlijk nooit weggeweest. 
Terecht! Denk maar aan bietensla met appels, bietjes met geitenkaas, bietensoep. Voor bietensoep 
zijn eindeloos veel recepten.  De beroemdste is borscht. Maar in het huidige Poetin-tijdperk smaakt 
hij wellicht minder. Deze bietensoep vind ik het lekkerst.
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Robert van den Brink was de laatste vier 
jaar zelfstandig ondernemer. Hij heeft 
ruime ervaring in de horeca en verrichtte 

voor middelgrote bedrijven facilitair manage-
ment. Daarnaast is hij kunstschilder en interi-
eurstylist. 

Al deze vaardigheden kwamen hem goed van 
pas bij het opzetten van Java-Blend Amsterdam. 
Robert: ‘Op een dag zag ik dat er een ruimte op 
de Kop van het Java-eiland te huur stond. In eer-
ste instantie dacht ik aan het opzetten van een 
Bed & Breakfast in combinatie met een ontbijt- 
en lunchruimte in het naastgelegen pand. Eind 
september vorig jaar kreeg ik te horen dat dit 
plan niet haalbaar was. Dit vanwege het vooruit-
zicht op de komst van een hotel op de Kop van 
het Java-eiland: de keten Westcord Hotels gaat 
er een duurzaam hotel, Jakarta geheten, neer-
zetten. Maar ik mocht wel een horecagelegen-
heid beginnen.

Veel tijd om na te denken had ik niet aange-
zien ik op 1 oktober de sleutel van het pand al in 
handen zou krijgen.’ Dat Robert geen moment 
aarzelde en zijn plannen wijzigde, had te maken 
met zijn sterke ondernemersdrift. In diezelfde 
tijd was zijn zus op zoek naar een baan en samen 
met haar en hun beider partners gingen ze aan 
de slag.

Beginjaren op het Java-eiland
Toen Robert zestien jaar geleden op het Java-
eiland kwam wonen waren er niet alleen op het 
eiland, maar ook in de buurt weinig voorzienin-
gen. Winkelcentrum Brazilië bestond nog niet 
en ook de Jan Schaeferbrug moest nog gebouwd 
worden. Op het Java-eiland hadden veel appar-
tementsgebouwen beneden in het liftportaal 
een kastje met een IRS-systeem dat het mogelijk 
maakte om vanuit de woning van verschillende 
diensten gebruik te maken. Denk hierbij aan 
een boodschappendienst, stomerij, bloemist, 
apotheek en videotheek. Gewenste producten 
werden op het gewenste tijdstip afgeleverd. Het 
voordeel van het systeem was dat de leveranciers 
zelf toegang hadden tot het gebouwencomplex 
en het product in het kastje konden afleveren. 
Aan het IRS-systeem was ook een videocamera-

Koffiehuis Java-Blend 
Amsterdam

Toen Robert van den Brink, 
Java-eiland bewoner van het 
eerste uur, zag dat er een 
ruimte vrijkwam op de Kop 
van het Java-eiland, aarzelde 
hij geen moment. Dit was zijn 
kans om een horecaonderne-
ming te beginnen: Java-Blend 
Amsterdam.
TEKST: TINEKE KALK     FOTO: KEES HOOGEVEEN

systeem gekoppeld om de toegang te verlenen.  
Ondanks het feit dat het Java-eiland inmid-

dels ontsloten is en er meer voorzieningen in de 
buurt zijn gekomen, blijft het eiland zelf op het 
gebied van voorzieningen achter, zeker verge-
leken met het KNSM-eiland. Je komt elkaar dus 
niet snel tegen bij een buurtcafé of de winkel op 
de hoek. Robert ziet in Java-Blend Amsterdam 
dan ook een buurtfunctie. Beneden het koffie-
huis heeft hij nog extra ruimtes die beschikbaar 
zijn voor initiatieven uit de buurt, bijvoorbeeld 
om te vergaderen. En uiteraard heeft hij werk-
plekken gecreëerd voor de ZZP’ers uit de buurt.

Terug in de tijd
Als stylist kon Robert zich goed uitleven op het 
interieur van zijn koffiehuis. Was het niet een 
idee om dat in te richten met oude meubels 
uit de begintijd van het eiland, zo rond 1900? 
Koortsachtig speurden hij en zijn zus het inter-
net af. Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, 

Luigi Boveri | Barbera Boccanera 2014, een 
Comté Fruité en een droog worstje

Sprezzatura, Fromagerie Abraham 
Kef & Worscht Czaar Peterstraat  

Voorjaarsaanbieding met wijn, kaas en worst!
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>>
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is achteraf een raadsel, maar met de opening 
op 3 november 2014 waren de eerste bezoekers 
te gast in een ruimte met prachtig bij elkaar 
gesprokkeld Art Deco- en Amsterdamse School-
interieur. De bezoekers kwamen ogen tekort. 
Robert: ‘Nu komen ze regelmatig met een voor-
werp uit die tijd en in die stijl aanzetten omdat 
ze vinden dat het hier beter tot zijn recht komt. 
Het koffiehuis mag dan begin 20e eeuws zijn, als 
je de trap afgaat naar beneden kom je in de 21e 
eeuw terecht. Aan de wanden hangt kunst van 
hedendaagse jonge kunstenaars.   

In het koffiehuis serveert Robert Bocca koffie 
en zelfgemaakt gebak. Verder is er een gevari-
eerde menukaart, van Amsterdamse leverworst 
met mosterd en een uitje tot Turkse yoghurt en 
French toast. Robert hoopt dat er in de toekomst 
nog een terrasje bijkomt, onder het tegelplateau 
dat hijzelf ontworpen heeft. Wat mij betreft 
is Java- Blend Amsterdam een aanwinst. Niet 
alleen voor het Java-eiland. t
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Doe het zelf !
ADVERTENTIES

ADVERTENTIE

TEKST: NATANJA DEN BOEFT

Heb je tips voor deze nieuwe rubriek, weet je een heel leuk evenement  
of een bijzondere plek? Laat het ons weten: redactie@ijopener.nl!

promer@xs4all.nl
paulromer-fysiotherapie.nl

Sumatrakade 1485 
1019 RS Amsterdam
020-4198080

Sport voor grijze hersencellen

IJburg was al vele sportclubs rijk, het lijf kan 
er op alle mogelijke manier worden getraind. 
Nu kunnen ook de hersenen in groepsver-
band worden uitgedaagd. Er is namelijk een 
BRIDGECLUB in oprichting. Elke donderdag 
wordt er gespeeld in de sportkantine van het 
IJburgcollege. 
Inloop vanaf 19.30 uur, spelen vanaf 19.45 
uur. Kosten: € 3,50 p.p. per avond. Later dit 
jaar volgen bridgelessen op dezelfde locatie.

t-reuvers@hccnet.nl
joost.dessaur@gmail.com

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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Open dag bij De Openbare 
WerkPlaats

Zaterdag 18 april is iedereen hele dag welkom 
op Cruquiusweg 78A. Er worden diverse cur-
sussen gegeven en er zijn werkstukken te zien. 
Zo kunt u een indruk krijgen van de mogelijk-
heden van de werkplaats, waar iedereen aan 
de slag kan met professionele machines voor 
de bewerking van hout en metaal. 

’s Middags staat een pan soep op de houtka-
chel. Inschrijven als gebruiker van de Werk-
Plaats kan die dag voor € 10.

Stadsdorp Java-eiland

Op 21 maart jl. is het stadsdorp Java-eiland officieel van start gegaan. Op de website vindt u niet 
alleen een vraag-en-aanbodrubriek, maar ook allerlei weetjes over geschiedenis, medebewoners 
en evenementen.

www.stadsdorpjava-eiland.nl

Z ijn we nog Charlie? Het lijkt alweer even 
geleden, de aanslag in Parijs. Een poosje 
konden we aan weinig anders denken 

en waren we wel of niet Charlie. Het nieuws is 
allang weer bedekt onder vele lagen nieuwe 
gedachtevullende gebeurtenissen.

Maar zou je het niet eens willen proberen om 
een cartoon te tekenen? Even de actualiteit op 
de hak nemen met pen en inkt?

In het Persmuseum is tot 1 mei de tentoonstel-
ling Inktspot te zien, een overzicht van tekenin-
gen uit het politieke jaar 2013-2014 van 36 teke-
naars. 

Op zondag 19 april geeft Maarten Wolterink 
in het kader van de tentoonstelling een eenma-
lige workshop. Maarten tekent voor het Leidsch 
Dagblad en is een meester in het snelcartoon-
tekenen.

Persmuseum, Zeeburgerkade 10.
Gratis, aanvang 14.00 uur
opgeven via sposthuma@persmuseum.nl

Voor kinderen is er ook gelegenheid pen 
en inkt te nemen en zich uit te leven. Dit 
met een wat lieflijke inzet: voor hen geen 

cartoons, maar striptekenen.
In OBA Javaplein geeft Juliette de Wit, die al 

zo’n 300 boeken illustreerde, een workshop voor 
7-11-jarigen. Want hoe teken je eigenlijk diepte, 
snelheid en emoties bij winnen en verliezen?

OBA Javaplein, Javaplein 2
woensdag 15 april, 15.00 uur
€ 5 / gratis
opgeven aanbevolen via javaplein@oba.nl 
of 668 16 65

E lders in deze 
krant kon je al 
lezen over de 

vreugdes van dans. 
Zowel de kinderen 
op het Steigereiland 
als de ouderen in de 
Meevaart hebben 
plezier in die podi-
umkunst. Maar als 
dreumes van 1 op 
toneel in een thea-
ter? Het kan! Wonder-
land, een dansgroep 
die geïmproviseerde 
voorstellingen maakt 

met kinderen van verschillende leeftijden, komt 
naar Oostblok. Na een gedanste inleiding wor-
den de kinderen uitgenodigd mee te dansen in 
het verhaal. De kracht van de dansers en musici 
en de onbevangenheid van de kinderen geeft 
een bijna magische combinatie. Op 1 mei zijn 
in Oostblok de allerkleinsten (1+) aan de beurt 
in het verhaal Planeet Blauw. Wegens het succes 
van eerdere edities dit keer twee voorstellingen!

Oostblok, Sajetplein 39
zondag 10 mei, 15.00 en 16.15 uur
€ 7,50 / € 6

INGEZONDEN
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De winnaars van de Torens- en 
kerkenpuzzel in de februari-
editie van de IJopener zijn Irma 
van de Beek en Robert Evers.
De oplossing luidt: Oost West 
Thuis Best.

w w w . t h e p h o t o f a c t o r y . n l
C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

v rol i jke  camera

De winnaar van deze puzzel ontvangt van 
The Photo Factory deze supercompacte Fuji 
digitale camera. Met 10 megapixels, 3x zoom en 
een vrolijk kleurtje ben je helemaal klaar voor 
de zomer!

Zeeburger OV-puzzel
Schrijf de haltes, eindbestemmingen en ontbrekende woorden in het 
schema en in de rood omrande vakjes ontstaat een onmisbaar onderdeel 
van het openbaar vervoer. 
Stuur de oplossing vóór 26 mei a.s. naar vormgever@ijopener.nl of naar 
IJopener, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.
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Telefoonnummers en gratis spreekuren

ADVOCATEN

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

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

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

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

ALGEMEEN

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

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

CONFLICTBEMIDDELING

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

MELDPUNTEN

OVERLAST HORECA
tel. 421 45 67

EXTREME OVERLAST
tel. 567 06 61

WONEN EN BUREN

BURENNETWERK
tel. 623 97 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTENTIE

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

Oostelijk Havengebied:
•	 Boekhandel	Van	Pampus,	KNSM-laan	303
•	 Boulevard	Café,	Cruquiusweg	3
•	 Bruna,	Oostelijke	Handelskade	1061
•	 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

 
 

Klachten over 
de bezorging 

kunt u melden  
via 

info@ijopener.nl

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!
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Levantplein

Halte Azartplein: 
Bus 65, bus 48
Tram 10

Sumatrakade

Keet in Huis*
Lifestyle voor kinderen, 
1 groot avontuur!
www.keetinhuis.nl

7

Art en Flowers*
Bloemen voor speciale 
gelegenheden
www.artandfl owers.nl

14

Fit aan ‘t IJ*
Sport en fi tness
www.fi taantij.nl

1

Boekhandel van Pampus*
ook voor koffi e, dvd’s & yoga props
www.boekhandelvanpampus.nl
 

9

Wij Maken Alles*
Ontwerp, uitvoering en ver-
koop van meubels op maat
www.wijmakenalles.nl

16

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

3

SBK keuze in kunst*
Kunst lenen en kopen
Voor thuis én uw bedrijf
www.sbk.nl

11

RET Makelaars
Specialist koopwoningen in 
Amsterdam Oost. 
www.retmakelaars.nl

18

Wijnkoperij de Hermitage
Nieuw op het eiland: 1 mei open!
www.wijnkoperij-de-hermitage.nl

5

Grand café de Kompaszaal*
Eten, drinken, dansen, trouwen
www.kompaszaal.nl

12

Kanis & Meiland 3.0*
Voor een goeie smaak
Een duidelijke zaak
www.kanisenmeiland.nl

19

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

6

Bakkerswinkel Neeltje*
Bijzonder brood en gebak
bakkerswinkelneeltje.nl                   

13

Bulthaup KNSM Eiland*
Design, kwaliteit, 
verrassend betaalbaar
www.knsm.nl

2

Iyengar Yoga Zeeburg*
Voor iedereen, op alle niveaus
www.iyengaryogazeeburg.nl               

10

Levant Art Supplies*
Kunstenaarsbenodigdheden-
www.levant.nl

17

19

www.javaknsm.nl

Landgenoten, de m� nd April is
*Koninklijke Nederlandsche Shopping M� nd!

15

Cafe de Zuid
Azartplein 2-A
www.cafedezuid.nl

15

*10%
!

*10%!

*10%!

*10%!

 Koopt allen!

Eigenwijs �n het IJ

*10% korting op de rekening of aankoop bij inlevering van 
deze bon bij de met * gemarkeerde deelnemende bedrijven

12

Nirifak Rijwielhuis
De vakman voor uw fi ets
Levantplein 2

20

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

8

Loods6
Voor creatieve bedrijven en 
culturele activiteiten
www.loods6.nl

4

Landgenoten, de m� nd April is
*Koninklijke Nederlandsche Shopping M� nd!
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