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

Desirée Nelissen, projectmedewerker 
van Stichting SeniorenStudent, is op 
zoek naar nieuwe deelnemers. ‘Een-

zame senioren zijn een lastig te bereiken doel-
groep’, aldus Desirée. Ze zijn vrij onzichtbaar 
en hebben meestal geen internet. Buurtkranten 
lezen de ouderen vaak wel, dus wil Desirée het 
project graag toelichten in de IJopener. 

Het project Jong+Oud=Goud ging begin 2015 
van start met als doel om vijftig senioren die 
extra ondersteuning kunnen gebruiken te kop-
pelen aan studenten die een jaar lang als vrijwil-
liger zes uur per maand langskomen. De student 
helpt bij klusjes in huis en samen ondernemen 
ze leuke activiteiten. Dit kan van alles zijn, zoals 
boodschappen doen, samen koken en eten, een 
wandeling maken, de administratie bijwerken, 
buurtactiviteiten bezoeken, voorlezen, gezel-
schapsspelletjes spelen of computeren. 

Procedure
Voor deelname aan het project komen senioren 
van 65 jaar of ouder met weinig budget en een 
beperkt sociaal netwerk in aanmerking. Overige 
voorwaarden zijn dat de oudere de wens heeft 
om het eigen netwerk en de zelfredzaamheid te 
vergroten, bereid is om een eigen bijdrage van 
vijf euro per maand te betalen en een jaar lang 
mee te doen aan het project. 

Student en senior worden aan elkaar gekop-
peld op basis van persoonlijke overeenkomsten 
en gedeelde interesses. Zo kunnen zij samen een 
bijzondere band opbouwen. Gedurende het jaar 
worden er ook leuke activiteiten georganiseerd 
waarbij de senioren elkaar ontmoeten.

Na inschrijving neemt Stichting SeniorenStu-
dent binnen één of twee werkdagen contact op. 
Binnen twee weken komt er een passende match 
tot stand waarna de student thuis langskomt om 
kennis te maken. En is er een wederzijdse klik, 
dan kan de student meteen bij de oudere aan de 
slag. 

Stichting SeniorenStudent koppelt 
studenten aan eenzame en hulp-
behoevende ouderen met weinig 
budget, om hun persoonlijke hulp 
en gezelschap te geven. Na een 
succesvol eerste jaar is het aantal 
plekken nu verdubbeld van vijftig 
naar honderd.
TEKST: SIMONE SLOTBOOM      
FOTO’S: STICHTING SENIORENSTUDENT

Sociale zorg
Lotte en Anne van Oudheusden richtten in 2014 
de stichting op met als doel om senioren te hel-
pen: ‘Omdat de vergrijzing toeneemt, worden 
de kosten voor ouderenzorg steeds hoger en 
zijn bezuinigingen onvermijdelijk. De gevolgen 
voor senioren zijn ingrijpend: de zorg en onder-
steuning waaraan zij in al die jaren gewend zijn 
geraakt, vallen plotseling weg. Uit onderzoek 
blijkt dat één op de drie senioren eenzaam is. 
De samenleving wordt individualistischer en 
het leven speelt zich steeds meer in de digitale 
wereld af. Deze maatschappelijke veranderin-
gen vragen om een nieuwe invulling van het 
zorgaanbod. Veel hulpvragen hebben niet te 
maken met lichamelijke zorg of huishoudelijke 
hulp, maar met sociale of persoonlijke proble-
men. Daarom moet er naast de kostbare profes-
sionele zorg ook ruimte komen voor persoon-
lijke hulp en gezelschap: de ‘sociale zorg’.

Een bijkomend effect van deze vorm van zorg 
is de binding die sterker wordt tussen jong 
en oud. Beide generaties worden dichter bij 
elkaar gebracht, wat zorgt voor meer wederzijds 
begrip.’

De meeste studenten en senioren houden ook 
contact na afloop van het project. De studenten 
betekenen namelijk niet alleen iets voor de seni-
oren, maar andersom ook. Naast de persoon-
lijke band die ontstaat, leren de studenten veel 
van de levenservaring van de ouderen. 

Praktijkverhalen
Student Loïs, bijvoorbeeld, is gekoppeld aan 
mevrouw Santing (86) op basis van hun inte-
resse in psychologie. Mevrouw Santing is erg blij 
met haar: ‘Ik heb zelf geen kleinkinderen, maar 
Loïs is nu echt mijn kleindochter geworden.’ 
Ze kunnen goed praten met elkaar, hebben het 
erg gezellig en gaan samen naar buiten omdat 
mevrouw Santing dat zelf niet zo vaak meer 
doet. Ze doen dan boodschappen, werken in de 
tuin of gaan een ijsje eten. Ook zijn ze naar een 
lunchconcert in het Concertgebouw geweest.

Meneer de Waard (88) vormt een koppel met 

Judith vanwege hun fascinatie voor geschiede-
nis. Judith vertelt dat zijn huis één groot museum 
is. Ze helpt hem om meer orde in huis te krijgen. 
Samen organiseren ze zijn boekencollectie en 
de administratie. ‘Door Judith en dit project ben 
ik weer mens geworden. Ik heb weer zin gekre-
gen om mee te doen met de maatschappij.’

Gratis op stap
Met meneer Peters (64) ging het niet zo goed van-
wege financiële problemen: ‘Ik had geen geld om 
leuke dingen te doen, dus bleef ik maar binnen. 
De muren kwamen op mij af en ik raakte steeds 
verder geïsoleerd.’ Samen met Jochem gaat hij 
er nu op uit. Jochem is creatief in het bedenken 
van nieuwe uitjes: ‘De Gemeente Amsterdam 
heeft een hele goede culturele agenda waarin 
ook veel gratis uitjes staan.’ Voor meneer Peters 
ging er een wereld open: ‘Dat soort dingen wist 
ik zelf niet te vinden. Ik ben blij dat hij me dat 
heeft geleerd.’

Ruth studeert verpleegkunde en werkte vroe-
ger in de thuiszorg. Daar had ze vaak geen tijd 
om met cliënten een kop koffie te drinken en 
een praatje te maken. Dat vond ze moeilijk, 
want ze merkte dat die behoefte heel groot was 
bij de ouderen. Toen ze hoorde over het project 
Jong+Oud=Goud meldde ze zich meteen aan. Zo 
kwam ze bij mevrouw Goldhagen (90) die lang 
ziek is geweest, waardoor ze nauwelijks haar bed 
uit kwam. Dankzij Ruth komt mevrouw Goldha-
gen nu buiten en eet ze weer goed. En na een 
paar gezamenlijke bezoekjes aan het wijkcen-
trum, gaat ze daar nu ook twee keer per week 
zelf heen.

De vrijwilligers van Stichting SeniorenStudent 
hopen nog veel meer ouderen blij te kunnen 
maken. Dus ben je een student of een oudere die 
graag wil deelnemen aan het project? Bel dan 
op of vul online het aanmeldformulier in. Ook 
professionele zorgverleners en naasten kunnen 
ouderen aanmelden. Gewoon doen dus, want 
jong plus oud is inderdaad goud. t

www.stichtingseniorenstudent.nl, tel. 308 09 16
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Studenten en senioren met dezelfde 
interesses leren van elkaars kennis en 
levenservaring en verdrijven eenzaamheid.

4 Openbare Werkplaats schot in de roos

De Openbare Werkplaats maakte een 
onstuimige groei door. Steek er ook eens de 
handen uit de mouwen!  

6 Ontwikkeling IJburg 2 zet zich voort

Het Centrumeiland is bijna bouwklaar en 
de woonbehoefte is groot. Hoeveel ruimte 
is er nog voor de ideeën van enthousiaste 
burgers?

8 4 mei herdenken, 5 mei vieren
10 Zo lang mogelijk thuis dankzij de traplift

Naar een traploze woning verhuizen is voor 
veel senioren een hele opgave. Een traplift 
is een mooi alternatief.

11 Kinderen ontdekken techniek
Cyberlab maakt kinderen op een speelse 
manier wegwijs in bètavakken.

12 Kijk je ‘rijk’ in je wijk

Fotograferen is vooral kijken. Joke van 
Vlijmen laat zien hoe dat gaat.

14 Kunst en een fraai kapsel kunnen goed 
samengaan
Draagbaar is zowel kapsalon als 
conceptstore als expositieruimte. 

15 Over dijken en bomen
Op het Zeeburgereiland wordt druk 
gebouwd. Dijken worden opgewaardeerd tot 
een volwaardige waterkering. 

16 Open Joodse huizen en huizen van verzet
Op 4 en 5 mei worden in enkele voormalige 
woningen van Joodse buurtbewoners en in 
huizen van waaruit verzet gepleegd werd, 
verhalen verteld over de oorlog. Opdat we 
niet vergeten.

18 Communiceren met ons stadsbestuur
Hoe moeilijk kan het zijn om een schema 
van ons stadsbestuur te laten controleren 
door een van de ambtenaren? Te moeilijk.
Ons stads(deel)bestuur in beeld gebracht.

20	 Fotografie:	Flevobad	in	winterslaap
22 3-dimensionaal werk zonder 

zwaartekracht
Saskia Wurpel maakt lichtvoetige, ijle 
objecten van gevonden materialen.

24	 Column:	Zeg	het	met	bloemen
25	 Aisha	Schol:	‘Ik	geloof	in	kansen	geven’

GroenLinks bestuurscommissielid Aisha Schol 
over festivals, jongerenwerk en wonen in de 
Ambonpleinbuurt.

27 Piet Heinkade
De kade die zijn leven begon als Oostelijke 
Handelskade ontwikkelde zich tot een 
belangrijke verkeersader. En kreeg een 
nieuwe naam.

28	 Column:	Menswaardigheid
28 Liever meedoen dan toekijken

Op de kop van het Java-eiland vindt in 
FabCity een explosie van activiteiten plaats. 
Het belangrijkste thema is hergebruik. 

30 Boeken
32 The Last Pages, zoektocht in de tijd

Noëlle Cuppens werkte aan een kunstwerk 
geïspireerd door een boek van Marguerite 
Duras. Tot de wrijfletters op waren.

33	 Column:	De	eerlijke	waarheid
34 Wijksteunpunt Wonen
35	 Koken	met	Neeltje:	Een	echte	kip	(of	

haan)
36	 Column:	Afslag	medehuurschap	gemist
37	 Cultuur:	Luisteren	en	kijken
39 Kerkenpadpuzzel
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foto voorpagina
Opening van de buurtkeet ‘Meet the locals’ op de 
kop van het Java-eiland. Tot 20 juni vormt de keet 
de schakel tussen de bouwers van de FabCity en 
bewoners van het Oostelijk Havengebied.
Fotograaf: Kees Hoogeveen
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Kijk op pagina 38 voor adressen waar u een 
exemplaar van de IJopener kunt ophalen (zo lang de 
voorraad strekt).
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Openbare Werkplaats 
schot in de roos
In 2013 gingen de deuren open 
van de Openbare Werkplaats, 
gelegen aan de Cruquiusweg in 
een oude opslagruimte op het ter-
rein van VechtMetaal. De oprich-
ters, Stijn van den Ende en Remco 
van der Vecht, konden toen nog 
niet bevroeden dat de Werkplaats 
zo’n hoge vlucht zou nemen.
TEKST: LIDA GEERS      
FOTO’S: STIJN VAN DEN ENDE

Het plan was een opslagruimte te ver-
bouwen tot werkplaats en die zo in te 
richten dat mensen die daar behoefte 

aan hebben er kunnen werken. Dus om een 
soort verhuurplekken te creëren. Dit plan werk-
ten Stijn en Remco samen uit in het najaar van 
2012. Op 1 januari 2013 begonnen ze met ver-
bouwen en met het zoeken naar machines. 
Zodra de eerste machines klaar waren voor 
gebruik, ging de Werkplaats open. 

Dat het niet meteen vanaf dag één druk zou 
zijn, was bekend. Er was gerekend op een aan-
loopperiode. Na de opening was er nog heel 
veel werk te doen, zoals het maken van de vaste 
werk ruimtes en het verder inrichten van de 
werkplaats. Het idee was driedelig: het geven 
van cursussen, het verhuren van de werkplaats 
en van vaste werkplekken voor langere tijd. Met 

vijf cursussen gingen 
ze van start waaron-
der lassen, houtbe-
werking en motoron-
derhoud. In het najaar 
van 2013 namen de 
intiatiefnemers con-
tact op met de Volks-
universiteit om te vra-
gen of er een samen-
werkingsverband kon 
worden opgezet. Dat 
werd een groter suc-
ces dan verwacht. 
De Volksuniversiteit 
stopte namelijk op 
de Keizersgracht met 
al haar activiteiten en 

maar de gevorderden gaan zelfs aan de slag om 
messen met het mooie damaststaal te smeden. 
Dit is een heel bijzondere manier van smeden. 

Droom of werkelijkheid
De kroon op zijn werk vindt Stijn nog altijd 
wanneer er kruisbestuivingen ontstaan met 
mooie projecten en samenwerkingsverbanden 
als resultaat. ‘Je ziet steeds vaker gebeuren dat 
mensen elkaar helpen of samen iets gaan doen.’

De werkplaats kan per dagdeel worden 
gehuurd. Je huurt een bepaald gedeelte af voor 
een grote of een kleine klus. Je kunt dan gebruik 
maken van alle professionele machines. Alle 
machines die nodig zijn om iets te maken, zijn 
aanwezig. Vooraf wordt meestal besproken wat 
er gedaan wordt, wat ervoor nodig is en wat het 
gaat kosten. Stijn: ‘Je merkt tijdens het gesprek 
vrij snel of droom en werkelijkheid al of niet ver 
uit elkaar liggen.’ Uitgangspunt is dat degene 
die de plek huurt, weet hoe hij met de machines 
moet omgaan. Dat is volgens Stijn meestal vrij 
snel duidelijk. 

Onstuimige groei
De Werkplaats is een VOF en maatschappelijk 

ondernemen staat hoog in het vaandel. Er wordt 
meegedaan aan verschillende sociale projecten, 
zoals de JINK-stages waarbij basisscholieren uit 
achterstandswijken een ministage van een paar 
uur krijgen.

In de tijd dat de Werkplaats bestaat, is er een 
onstuimige groei doorgemaakt. De bezetting 
is bijna wat Remco en Stijn voor ogen hebben. 
Vooral de cursussen zijn volgens Stijn op een 
positieve manier uit de klauwen gelopen. Ze zijn 
inmiddels voorzichtig bezig met plannen om de 
komende jaren verder uit te breiden. Gedacht 
wordt aan meer vaste werkplekken en cursus-
ruimten. ‘De startfase is voorbij en nu gaan we 
ons bezighouden met de verdiepingsslag.’ t

www.openbarewerkplaats.nl 

vroeg of de Werkplaats de cursussen en docen-
ten wilde overnemen. 

Vaklui met passie
Stijn en Remco hadden al tien cursussen draaien 
en namen ook een aantal cursussen van de 
Volksuniversiteit over, wat het inrichten van een 
cursuslokaal noodzakelijk maakte. 

In de afgelopen jaren is het aanbod uitgebreid 
naar dertig verschillende cursussen. Stijn: ‘Dat 
zijn er een heleboel, de meeste draaien als een 
tierelier. De cursussen worden niet door vrijwil-
ligers gegeven zoals misschien te verwachten is. 
Ook niet door echte docenten, maar door men-
sen uit de praktijk. De reden is dat vaklui die 
passie voor hun werk hebben, vaak beter zijn 
in het overbrengen van het enthousiasme voor 
hun vak. Er is veel vraag naar de cursussen en ze 
zijn vaak volgeboekt.’ 

De lascursus is helemaal populair. Voor deze 
cursus geldt dat je er niet meteen terecht kunt, 
omdat de eerstvolgende vaak al is volgeboekt. 
Gelukkig start deze cursus bijna één keer per 
maand. Op de vraag of Stijn weet waarom er 
zoveel interesse voor is, antwoordt hij: ‘Veel 
mensen volgen deze cursus omdat ze het leuk 
vinden weer wat met hun handen te doen. Zeker 
zoiets spannends en ambachtelijks als lassen. 
Sommige cursisten gaan na de cursus in de 
werkplaats aan de slag met het maken van hun 
eigen ontwerp. De cursussen hebben een vrij 
professionele insteek, het is echter geen echte 
vakopleiding. Daar zijn andere instanties voor. 
Het ligt een beetje tussen een hobbyistische en 
professionele opleiding in. Dus als je dingen 
voor jezelf wilt doen, dan zijn ze uitstekend en 
je kunt er verder mee. Wil je echter bijvoorbeeld 
meubelmaker worden dan ben je bij het Hout- 
en Meubileringscol-
lege (HMC) op een 
betere plek. Dat zeg-
gen we er ook altijd 
bij.’ 

De nieuwste cursus-
aanwinst is smeden. 
Er is een echte smede-
rij bij gekomen,  waar 
lesgegeven wordt 
door Bert Meister, 
Menno Philippo en 
Erik Louw, afkomstig 
van Smederij Meister 
uit de Bellamystraat. 
In de beginnerscursus 
worden kleine werk-
stukken gesmeed, 

• 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

ADVERTENTIE

Architectuurwandeling
Het Borneo Architectuur Centrum Amsterdam 
organiseert elke tweede zondag van de maand 
een architectuurwandeling door het Oostelijk 
Havengebied. De eerstvolgende wandeling vindt 
plaats op zondag 18 mei. 
Een ervaren architect/gids zal tijdens de twee uur 
durende wandeling vertellen over de geschiede-
nis, de stedenbouwkundige ontwikkelingen en 
de bijzondere gebouwen op de eilanden Borneo, 
Sporenburg, Java en KNSM.
Na de wandeling is er de mogelijkheid de ten-
toonstellingen in het BAC te bezoeken.

 
Tijd: 11-13 uur
Startpunt: RJH Fortuynplein, voor het BAC
Kosten: volwassenen € 7,50  
kinderen v.a. 10 jr. € 5, onder 10 jaar gratis
Aanmelden: stuur een email naar 
rondleidingen@bac-amsterdam.nl

I N G E Z O N D E N ‘Veel mensen volgen deze 
cursus omdat ze het leuk 
vinden weer wat met hun 
handen te doen’ 

Stijn van den Ende
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en organische materialen inzetten, zoals stro, 
leem en hout. Of afgedankte materialen, zoals 
flessen, blikjes en autobanden.’ 

Verwey erkent ruiterlijk dat een ecodorp vrij 
extreem is in een stedelijke omgeving en daarom 
moeilijk realiseerbaar. Maar binnen het kader 
van gezamenlijke zelfbouw kan het een mooi 
project zijn. 

Dat het gebruik van afvalmaterialen een solide 
en superhip product kan opleveren, is bijvoor-
beeld te zien aan de creaties van Piet Hein Eek. 
‘Gelukkig gaat de Gemeente voor rainproof. 
Denk aan het gebruik van materialen in de tuin 
waardoor bij hevige regenval de wateroverlast 
wordt beperkt en het grondwater kan worden 
aangevuld.’ Verwey is tevens een warm voor-
standster van vergroening van daken en gevels, 
net als de Gemeente Amsterdam. 

Ideeën voor het nieuwe eiland waren er 
genoeg. ARCAM herleidde ze tot drie sce-
nario’s en stelde aan de hand hiervan drie 

teams samen. Geen van die teams bestaat nog. 
Betrokkenheid en inzet is er nog wel. Vertrou-
wen is er ook, omdat de wensen op het gebied 
van duurzaamheid, zelfbouw, rainproof en 
beweging worden meegenomen in de ontwikke-
ling van het Centrumeiland, zowel als het gaat 
om tijdelijke projecten als om de definitieve 
bebouwing.

Ontwikkeling IJburg 2  
zet zich voort
Door de economische crisis liep 
de aanleg van IJburg 2 veel ver-
traging op. Nu het Centrumeiland 
bijna bouwklaar is en de woning-
behoefte groot blijkt, is het de 
vraag hoeveel ruimte er nog zal 
zijn voor de ideeën die een jaar 
geleden door enthousiaste bur-
gers werden ingediend. 
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA      
FOTO’S: RENE DALMEIJER & KEES HOOGEVEEN     
ILLUSTRATIE: WINNY ROS

Snelle actie gewenst
‘Wij hebben nooit gedacht dat de scenario’s 
één op één zouden worden overgenomen’, zegt 
Jeroen van der Zant (voormalig Team 0-99). ‘Ik 
herken veel als het gaat om duurzaamheid en 
tijdelijke projecten. Verder ligt de nadruk op 
zelfbouw, zowel door individuen als door bouw-
groepen. Zelfbouw nodigt hoe dan ook uit tot 
zelf iets doen. Daarbij liggen er zowel kansen 
voor starters als voor ouderen, al denk ik niet dat 
veel 70-plussers zin zullen hebben in een zelf-
bouwproject.’ 

Frank van Zwieten (voormalig Team Strand-
dorp): ‘Ik heb zeker het idee dat er rekening 
wordt gehouden met de ideeën van de inbren-
gers, al zijn de belangen van 70-plussers moge-
lijk wat ondergesneeuwd. Op zaken als collecti-
viteit, duurzaamheid en beweging wordt door-
gepakt. Het idee om hoogteverschillen aan te 
brengen met veel trappen is nieuw en stimuleert 
het bewegen. Verder is er het voornemen om het 
Centrumeiland autoluw te maken. Om dat enige 
kans van slagen te geven zal de tram snel moe-
ten worden ingezet, niet pas als de eerste bewo-
ners zich er al hebben gevestigd.’ 

Janneke Verwey (voormalig Team Groenland) 
noemt niet alleen het belang van snelle actie wat 
betreft de komst van de tram maar ook voor de 
planning en aanplant van bomen. ‘Als alle kabels 

en leidingen er eenmaal liggen is het moeilijk 
om voor bomen nog goede plekken te vinden.’ 

Momenten van geluk
Het oorspronkelijke plan van Verwey is te 
ruimte-intensief nu er 1300 woningen komen. 

‘Ik moet een vertaalslag maken. Nog steeds 
denk ik aan een duurzaamheidcentrum en een 
pluktuin met eetbaar groen, maar dan aange-
legd op of grenzend aan plaatsen die toch al een 
groenbestemming hebben, bijvoorbeeld aan de 
randen van het eiland. Dat moet echt meteen 
ingepland worden, anders krijg je hetzelfde ver-
haal als op IJburg 1 met de groenvoorziening’, 
zegt ze. Ze ziet mogelijkheden aan de zuidoos-
telijke kant van het Centrumeiland. 

Aan de noordkant bevindt zich momenteel 
de zogenaamde Sportstrook. ‘Het gaat om een 
flinke strook die voorlopig niet wordt gebruikt’, 
aldus Frank van Zwieten. ‘Er wordt een strandje 
ingericht voor het windsurfen, er komt een stei-
ger voor de aanleg van kielboten en de Amster-
damse Reddingsbrigade is komen kijken met het 
oog op eventuele toekomstige mogelijkheden. 
Zo krijgt het Stranddorp toch een beetje vorm.’ 
Van Zwieten noemt het een riante plek. Niet 
alleen de containers waarin het surfmateriaal 
ligt opgeslagen verhuizen van de Bert Haanstra-
kade naar de Sportstrook. Ook het oude club-
huis van de tennisvereniging komt er te staan. 

‘Daarmee beschikken we over veel betere voor-
zieningen’, aldus Van Zwieten. ‘Omkleden, dou-
chen, een drankje gebruiken: het kan straks 
allemaal.’ Hij maakt er geen punt van om over 
een jaar of vijf naar het strand van het toekom-
stige Middeneiland te moeten verhuizen: ‘Alles 
is makkelijk afbreekbaar.’

Andere tijdelijke initiatieven zijn ook welkom 
op de Sportstrook.  Albertine Baauw wil met 
haar project Vrijland aan de jeugd een creatieve 
en stimulerende omgeving bieden. ‘Voor jon-
geren is steeds minder plek’, zegt ze. ‘Ik geef ze 
graag de kans om hutten te bouwen, maar denk 
ook aan de organisatie van Pieremachochelra-
ces en survival parcours.’ Stanja van Mierlo zet 
vooral jamsessies, festivals en evenementen op 
touw. Op 9 april staat een Groot Zaaiweekend 
op het programma, op 5 mei het Vrijlandfestival. 
Ze spreekt over het creëren van ‘momenten van 
geluk’. 

Andere creatieve ideeën voor een tijdelijke 
invulling van een deel van het Centrumeiland 
zijn welkom en kunnen worden ingediend bij 

ADVERTENTIES

Hanneke (45 jaar en eenzaam)
Lekker eten en wandelen, daar houdt Hanneke van. Maar vanwege haar 
psychiatrische klachten hee� 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 hee� 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

Middelbare school
Jeroen van der Zant gaat ervan uit dat op het 
Centrumeiland bovendien een schoolgebouw 
zal verrijzen. ‘Het aantal leerlingen neemt 
gestaag toe en in opdracht van de Gemeente 
Amsterdam houdt Kennisland zich bezig met de 
ontwikkeling van een nieuw soort type school. 
Op IJburg kennen we al Laterna Magica, tot nog 
toe voor kinderen tot dertien jaar. Binnen twee 
jaar komt er wellicht een middelbare school in 
deze stijl’, aldus Van der Zant. ‘Die school kan 
tevens dienen als een multifunctionele plek.’ Hij 
benadrukt dat alles staat of valt met de initiatie-
ven die mensen zelf nemen. ‘Het is niet aan ons 
om het stedenbouwkundig plan te maken, maar 
er zijn nog steeds veel kansen om te pakken. Ik 
ben zeker heel benieuwd hoe de zelfbouw van-
uit de gemeenschap uiteindelijk uitpakt.’ t

‘Het idee om hoogteverschillen 
aan te brengen met veel trappen 
is nieuw en stimuleert het 
bewegen’

Voordeur van blikjes in een muur van 
leem en hout op het Steigereiland.

de Gemeente Amsterdam. Daarbij wordt ook 
gedacht aan bewegende kunst, zoals de Urban 
Campsite vorig jaar zomer. De bouwproductie 
zal echter altijd voorrang krijgen op iedere goed-
gekeurde activiteit. 

Duurzaam en energieneutraal
In de herfst van 2015 kon Blijburg aan Zee 
haar deuren openen op het Centrumeiland. 
Het paviljoen, bestaande uit een strandtent en 
een kapel, mag er twaalf jaar blijven staan. De 
horecagelegenheid is opgetrokken uit zo veel 
mogelijk hergebruikte materialen en duurzaam 
beton, en beschikt over 71 zonnepanelen. Voor 
de benodigde warmte en koude wordt gebruik 
gemaakt van de buitenlucht met een lucht-
warmtepomp.

Als het aan Janneke Verwey ligt wordt er voor 
de nieuwbouw die alras op het Centrumeiland 
zal verrijzen eveneens gekozen voor energiezui-
nig en energieneutraal. ‘De productie van beton 
kost heel veel CO2’, zegt ze. ‘Je kunt beter kijken 
naar de mogelijkheden van biobased bouwen 
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nog twijfelen, heeft Sebastian een belangrijke 
boodschap: ”Kijk goed om je heen. Vrijwilligers-
werk hoeft niet iets groots te zijn. De kleinste 
dingen die we voor een ander doen helpen al. En 
zelf word je er ook beter van. Er gaat een wereld 
voor je open.”

Wil je net als Sebastian graag iets  
betekenen voor mensen uit jouw buurt?
Kijk op www.civicamsterdam.nl voor actuele 
vrijwilligersvacatures, of bel met 020 665 8001. 
Je wordt dan direct doorverbonden met onze 
vrijwilligersmakelaar die je alles kan vertellen 
over vrijwilligerswerk in de Indische Buurt of in 
het Oostelijk Havengebied.

Vrijwilligerswerk
kleine moeite, groot plezier!

AMSTERDAM

Maak kennis met Sebastian Helsloot. 
Deze topper werkt als vrijwilliger in 
de Indische Buurt, waar hij ouderen 

en mindervaliden helpt met het opknappen van 
hun tuin. Hij put kracht uit het altijd bezig zijn 
en ziet zichzelf het vrijwilligerswerk nog tiental-
len jaren doen. 

Boodschappenservice
In juni 2013 startte Sebastian met zijn eigen 
initiatief: De boodschappenservice voor ouderen.  
“De boodschappenservice was vanaf het begin 
een succes.” Inmiddels werken twee andere 
vrijwilligers voor de dienst. Sebastian genoot 
van zijn boodschappenservice, maar er kwam 
veel meer uit voort. “Door het vrijwilligerswerk 
kom je vaak in contact met mensen, je leert 
ze goed kennen. Ik kreeg op deze manier veel 
klusjes binnen, zoals het opknappen van de tuin 
en ander kluswerk. Dit kunnen de mensen die ik 
help vaak niet zelf.” Sebastian verricht nu vrijwel 
dagelijks vrijwilligerswerk en voorlopig gaat hij 
hier gewoon mee door. “Ik houd ervan om de 
handen uit de mouwen te steken voor een ander, 
dit geeft mij veel voldoening. Stilzitten is niet 
voor mij weggelegd.”

Vrijwilliger Sebastian: “Vrijwilligerswerk hoeft niet iets groots te zijn”

Stadstuinier Sebastian
Inmiddels is Sebastian gestart met een stads- 
tuinconcept: Stadstuinier Sebastian. Met dit  
project wil hij de buurt groener maken. De  
Zeeburgerdijk wordt momenteel schoonge-
maakt. “De Zeeburgerdijk is een mooie en brede 
straat, met helaas te weinig groen en te veel 
onkruid, dit is zonde. Er staat veel grond waar 
weinig mee gebeurt. Het is de bedoeling dat 
vrijwilligers samen werken aan de tuintjes in 
de buurt. De fleurige tuinen dragen bij aan het 
leefklimaat van de wijk, aan de sociale cohesie 
en aan gezamenlijkheid. Ik kan niet wachten om 
de Indische Buurt te zien bloeien, letterlijk en 
figuurlijk!” 

Kijk om je heen
“Ik houd van werken en van mensen, mijn hui-
dige werk is een perfecte combinatie daarvan. 
Elke klus is een bijzondere ervaring. Door het 
doen van vrijwilligerswerk heb ik veel geleerd: 
ik heb leren luisteren naar anderen en ik kan me 
beter aanpassen aan mensen. Ook ben ik een 
stuk geduldiger geworden.” Sebastian hoopt dit 
werk dan ook nog lang te kunnen doen. Voor de-
genen die vrijwilligerswerk willen doen, maar die 

 civicamsterdam @civicamsterdam

ADVERTENTIE

Op IJburg is de jaarlijkse dodenherdenking 
op 4 mei in het Ed Pelsterpark. Om 19.15 
uur speelt de IJburgfanfare bij de vaste 
herdenkingsplek en om 19.30 uur begint de 
plechtigheid met een woord van welkom. Een 
lid van de Bestuurscommissie Amsterdam 
Oost houdt een toespraak waarna een van de 
IJburgse tieners een gedicht zal voorlezen. 
Met foto’s op het tijdelijk monument, met ver-
halen, zang, muziek en stilte komen onderbe-
lichte aspecten van de Tweede Wereldoorlog 
tot leven. We laten beelden zien van fotogra-
fen van ‘de Ondergedoken Camera’ die por-
tretfoto’s maakten of het bestaan in oorlogstijd 
met gevaar voor eigen leven vastlegden.
Dit jaar gaat het om Anna Maria (Annemie) 
Wolff, een in 1933 naar Amsterdam gevluchte 
Duitse fotografe, die in Nederland verge-
ten is en van wie nog niet bekend is dat zij 

5 mei - Pontonbrug
In 1945 verbond een brug van ponten over het 
IJ het centrum van Amsterdam met Noord. Op 5 
mei wordt deze in de vorm van een pontonbrug 
opnieuw aangelegd, als tijdelijk monument ter 
herinnering aan de oorlogstijd in Amsterdam. 
De brug wordt officieel in gebruik genomen om  
14 uur. Als eerste lopen brugwandelaars van wel-
eer, samen met kinderen uit Noord en de Burge-
meester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. 

Kaarten om de oversteek zelf te maken zijn 
inmiddels uitverkocht.

Artist impression door CIIID architectural presentations

4 mei herdenken 5 mei vieren  Samen met het Amsterdams 4 en 5 mei comité en het Veteranencafé wordt 
de Kitchen Roulette op 5 mei dit jaar weer een avond vol verrassingen! De 
voordeur een grens? Voorbij die drempel ligt misschien een goed verhaal 
op je te wachten en – zeer waarschijnlijk – iets lekkers. Speciaal voor 5 mei 
gaan er verhalenvertellers van gang naar gang en zijn alle veteranen van 
het Veteranen café Amsterdam uitgenodigd om deel te nemen. Verrassingen 
in overvloed dus. Inschrijven kan gratis t/m 3 mei.

contact@kitchenroulette.nl / fb.com/kitchenrouletteamsterdam
www.kitchenroulette.nl

5 mei - Een vrijheidsmaaltijd over de drempel

behoorde tot ‘de Ondergedoken Camera’. We 
illustreren haar werk met een expositie van por-
tretten van Amsterdamse kinderen in de oorlog, 
in de vinexwijk van toen, de Rivierenbuurt. 
Het zijn niet alleen foto’s van Joodse kinderen die 
niet terugkeerden uit een vernietigingskamp. Ook 
vriendjes zijn opgespoord, kinderen die het kamp 
overleefden of die waren ondergedoken. 
Na afloop van de twee minuten stilte zingen we 
gezamenlijk het volkslied en nodigen we iedereen 
uit om een bloem in of bij het monument te zet-
ten. Na de plechtigheid kunt u langs de portret-
foto’s lopen. 
Binnen biedt de Binnenwaai een drankje aan en 
kunt u een stukje zien van de documentaire over 
Annemie Wolff. 
Het IJburgkoor zingt tot slot twee liederen.

4 mei, 19.30 uur / www.debinnenwaai.nl

4 mei - Herdenking Ed Pelsterpark IJburg
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Veel oudere bewoners van de Indische 
Buurt zijn verknocht aan hun buurt. 
Soms zijn ze er geboren en getogen, 

soms wonen ze er al zo lang dat ze zich hun 
vorige adres niet of nauwelijks herinneren. Toen 
ze hun huidige woning betrokken, hielden ze 
nog geen rekening met het feit dat die twee of 
drie trappen hen later wel eens konden opbre-
ken. Het concept ‘levensloopbestendig’ was nog 
niet uitgevonden, helaas wellicht. 

Uitkomst
Een traplift zou uitkomst kunnen bieden, maar 
ja, het WMO-loket voorziet alleen voor een eer-
ste etage. Deze beslissing is waarschijnlijk geno-
men op grond van het feit dat vroeger, voor het 
begin van de grote uitverkoop door de corpora-
ties, ouderen voorrang hadden voor woningen 
op de begane grond en 1-hoog.

De mogelijkheid voor ouderen om te verhui-

Zo lang mogelijk thuis 
dankzij de traplift

De mogelijkheid voor ouderen 
om naar een traploze woning 
te verhuizen wordt bemoeilijkt 
door een steeds kleiner aan-
bod in de sociale huursector 
en inkomenseisen die aan het 
huren van de duurdere sociale 
huurwoning gesteld worden. 
Een traplift kan uitkomst bie-
den.
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER 
FOTO: FLEUR VOS

zen wordt verder bemoeilijkt door een steeds 
kleiner aanbod in de sociale huursector, als 
gevolg van verkoop en het optrekken van huur-
prijzen zodra een huurwoning leegkomt. Een 
andere factor die meespeelt is de nieuwe regel-
geving die aan het huren van de duurdere (soci-
ale) huurwoning inkomenseisen stelt. Ongeveer 
€ 30.000 moet men jaarlijks aan inkomen heb-
ben om voor de duurdere woning in aanmerking 
te komen. Veel van de ouderen in de Indische 
Buurt die de trappen naar hun etagewoning niet 
meer aankunnen, moeten rondkomen van een 
AOW uitkering. Voor hen is de voortdurende stij-
ging van de huurprijzen een breekpunt.

Installatie van een traplift is voor hen een ware 
uitkomst. 

Enorme toer
Het beleid is dat mensen zo lang mogelijk thuis 
moeten blijven wonen en dat willen de meesten 
ook erg graag. Maar als er geen trapliften komen, 
wordt dat niet haalbaar.

Neem bijvoorbeeld Carla. Ze is 69, leeft van 
de AOW en woont op de derde etage in de Indi-
sche Buurt in een betrekkelijke nieuwe woning, 
zonder lift. Dertig jaar woont ze er, naar groot 
genoegen, alleen de trap vormt een ellendig 
obstakel. Carla heeft een chronische longziekte 
en versleten knieën, wat het haast onmogelijk 
voor haar maakt om boven te komen. Zeker met 
boodschappen is het een enorme toer.

Beter wordt het natuurlijk niet, in tegendeel. 
Haar hele leven woont ze al in de Indische 

Buurt: geboren in de Torenstraat, inwonend bij 
oma, daarna de Bataviastraat en later de Zee-
burgerdijk en nu al dertig jaar in de Riouwstraat. 
Is er ook nog haar onderbuurvrouw die even-
eens veel moeite heeft met de trap en ook enorm 
geholpen zou zijn met een traplift.

Zelfs al zou Carla in aanmerking komen voor 
een woning op de eerste etage of begane grond, 
waarvan moet ze dan de verhuizing betalen? 
Daar zou dan weer subsidie tegenaan moeten. 
Waarom niet een traplift in plaats van een tege-
moetkoming in de verhuiskosten? Als daar nu 
eens wat ruimhartiger mee wordt omgegaan! Als 
die trapliften eens niet worden weggehaald als 
de bewoner voor wie ze zijn geïnstalleerd er niet 
meer is! De buurt krijgt dan veel meer ‘levens-
loopbestendige’ woningen. In deze tijd van ver-
grijzing zullen trapliften steeds noodzakelijker 
worden. Oude bomen moet je niet verplanten. t

‘De digitale wereld wordt steeds 
belangrijker. We willen zoveel moge-
lijk mensen wegwijs maken in com-

puters. Of mooi gezegd: de digitale kloof ver-
kleinen’, zegt Martha Swinkels. Computers en 
internet zijn verweven in het totale pakket dat 
Cybersoek al veertien jaar biedt. Aan zo’n pak-
ket is behoefte. ‘We zijn er voor heel Oost, maar 
het is gezien de locatie maar ook gezien de vraag 
logisch dat de meeste bezoekers uit de Indische 
Buurt (IB) komen. De IB kent een heel divers 
publiek. We integreren computers, werk en ont-
moetingen.’ 

Senioren
Er is op vier dagen van de week gratis ‘Open 
inloop Computer’ met internet en cursussen 
waarvoor je je kunt inschrijven. Op dinsdag is er 
‘Open inloop Taal’. Iedereen met een taalvraag 
is welkom. ‘Waarin onderscheiden we ons? We 
hebben professionele docenten. Die ondersteu-
nen de deelnemers. En natuurlijk hebben we 
computers. Daarbij worden er veel vriendschap-
pen tussen deelnemers gesloten, die met elkaar 
aan de slag gaan. De mensen die komen, zijn uit 
zichzelf al gemotiveerd. Verder motiveren, niet 
beleren: dat is ons adagium.’ 

Voor Werk Participatie en Inkomen (WPI) ver-
zorgt Cybersoek workshops voor schoolkinde-
ren die in aanmerking komen voor een compu-
ter. ‘Na afloop krijgen ze een certificaat en kun-
nen na bericht van WPI een computer halen.’ 

Ook verzorgt Cybersoek workshops in het 
kader van werk, zoals het opstellen van een goed 
cv. Heel leuk is de computerinloop voor senio-
ren, elke dinsdagmorgen om tien uur. ‘Senioren 
die met de computer kunnen omgaan, hebben 
minder last van eenzaamheid. Bovendien kun-
nen hun kleinkinderen trots op ze zijn.’

Cyberlab
Wat is Cyberlab? ‘Samen met de Universiteit van 
Amsterdam hebben wij practica voor kinderen 
in de bètavakken wis- en natuurkunde, biologie, 
bewegingsleer, astronomie en zelfs robotica. De 
practica bestonden onder meer uit experimen-
ten en excursies. Vier kinderen van drie scho-

Kinderen ontdekken techniek

Cybersoek is veel meer dan 
computers alleen. IJopener licht 
samen met  locatiemanager 
Martha Swinkels Cybersoek 
door en is bij de afsluitende 
presentatie van de tweede 
editie van Cyberlab. Tijdens dit 
project maakt de Universiteit van 
Amsterdam samen met Cybersoek 
kinderen op een speelse manier 
wegwijs in de bètavakken. 
TEKST: RENE ARNOLDI     FOTO’S: CYBERSOEK

len mochten meedoen. Cybersoek faciliteert en 
begeleidt, de universiteit verzorgt de inhoud van 
de lessen.’ Bart Groeneveld van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informa-
tica is een van de kartrekkers namens de univer-
siteit. ‘Het Science Park ligt tegen de IB aan. Op 
deze leuke manier ervaren de kinderen wat zich 
op het Science Park afspeelt. Zie het naast ken-
nismaking met de techniek ook als verbinding 
met de buurt. De kinderen zijn erg enthousiast. 
En het leuke is dat kinderen die al eens hebben 
meegedaan de volgende keer gaan helpen met 
de lessen.’ 

Staat er nog meer op de rol?  ‘Jazeker’, antwoordt 
Martha. ‘Vanwege het succes is er ook een vol-
gend project met de UvA, namelijk Cyberpi. Pi 
verwijst naar de Raspberry Pi, een minicompu-
tertje dat je zelf kunt programmeren. Hetzelfde 
principe, alleen dan gaan de kinderen de begin-
selen leren van het programmeren.’ En daar zal 
het niet bij blijven.  

Vrijwilligers
Vlak voor de feeste-
lijke afsluiting van 
het programma zijn 
de kinderen die heb-
ben meegedaan her-
kenbaar aan witte 
jassen van de univer-
siteit. Ze gaan straks 
allemaal presenteren. 
‘We hebben in alle 
vijf de vakken prac-
tica gehad. Van wat 

we het leukst vonden, mochten we als groepje 
een presentatie maken’, vertelt een van de kin-
deren. Sommige kinderen zijn zenuwachtig, 
andere bereiden hun presentatie nog even voor, 
weer andere spelen rustig een computerspel-
letje. Snel loopt de zaal vol met klasgenootjes, 
ouders en begeleiders. Heel belangrijk: er zijn 
lekkere hapjes. De openingstoespraakjes staan 
in het teken van meer aandacht moeten geven 
aan wetenschap en techniek in het basisonder-
wijs. De IB heeft zelf de handschoen opgepakt. 
Nevin Özütok, lid van het Dagelijks Bestuur van 
bestuurscommissie Oost en tevens portefeuille-
houder, is blij dat er ook veel meisjes meedoen. 
‘Techniek heeft de toekomst. En weten jullie dat 
er veel geld is te verdienen in de techniek?’ 

Er zijn zes presentaties waarin van alles aan de 
orde komt: de Hortus, jachtluipaarden, robots, 
sterren en ga zo maar door. De presentaties door 
de enthousiaste kinderen zijn interessant en 
worden omlijst met mooie plaatjes. ‘Wat heeft 
die haai die jullie hebben opengesneden om te 
onderzoeken, gegeten?’, is een van de vragen. 

Na afloop krijgen alle deelnemers een certi-
ficaat en gaan onder het oog van trotse ouders 
samen op de foto. Het programma wordt afge-
sloten door studenten van de UvA die op een 
luchtige manier natuurkundige proeven pre-
senteren. 

‘Vrijwilligers? Cybersoek kan altijd gemoti-
veerde vrijwilligers gebruiken. Want we doen 
heel veel. En de vrijwilligers hebben doorgroei-
mogelijkheden’, sluit Martha af. t

www.cybersoek.nl
Blijvers
Er zijn veel meer mensen in de Indische Buurt 
in dezelfde omstandigheden als Carla en haar 
onderbuurvrouw. Mieke Maes heeft het voor-
nemen een boekje te maken met verhalen 
van lotgenoten en dit aan te bieden aan de 
wethouder. Mocht u zich herkennen in deze 
problematiek, neemt u dan alstublieft contact 
op met Mieke, tel: 06-44343342. Wij komen u 
dan interviewen en maken een foto voor het 
boekje dat de titel Blijvers krijgt.
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Joke van Vlijmen fotografeert al 56 jaar. Op 
haar veertiende jaar moest ze gaan werken. 
‘Leermeisje gezocht’, stond op het briefje dat 

ze zag hangen. De fotozaak in Heerlen waar ze 
werd aangenomen, bleek een harde leerschool: 
voor ƒ 15 per week werkte ze in de zomer van 
half acht tot zes uur. Maar toen ze na vier jaar 
besloot om op zoek te gaan naar betere werkom-
standigheden, wist ze wél alles van fotografie af. 

Bij Philips verdiende ze zo veel geld dat ze 
genoeg kon sparen om terug te gaan naar 
het Westen waar ze oorspronkelijk vandaan 
kwam. Zo belandde ze in de Indische Buurt in 
Amsterdam. Daar trouwde ze, kreeg een kind en 
scheidde. 

Het was de tijd van de vrouwenbeweging en 
Joke ging vrijwilligerswerk doen in het Vrou-
wengezondheidscentrum in de Solostraat en 
het vrouwenhuisje de Kat in de Wagenaarstraat. 
In die tijd merkte ze dat zij een van de weinige 
vrouwen was die wist hoe alle knopjes op een 
camera werken. 

Dat was het begin van het lesgeven in de foto-
grafie. Later gaf ze in allerlei buurthuizen ook 
nog cursussen Zwart-witfilms ontwikkelen en 
afdrukken in de donkere kamer. 

Toen ze als freelancer ging werken voor Stads-
deel Zeeburg was een van haar taken het foto-
graferen van belangrijke gebeurtenissen. Vaak 
stond ze dan, na bijvoorbeeld een opening, ’s 
avonds laat nog films te ontwikkelen.

In 1995 kreeg ze een burn-out. Haar bedrijfs-
arts raadde haar aan om leuke dingen te gaan 
doen en zo ging ze SAIL 95 fotografisch vastleg-
gen. Even heeft ze getwijfeld of ze wel over zou 
gaan op digitaal, maar ze ging met haar tijd mee 
en kocht een nieuwe camera en een computer 
en verdiepte zich in deze nieuwe techniek. En 
natuurlijk besloot ze haar nieuw verworven ken-
nis weer door te geven. 

Kijk je ‘rijk’ in je wijk
Het is een schitterende voorjaarsmiddag als we onder leiding van 
fotografe Joke van Vlijmen gewapend met mobieltjes en – al dan 
niet dure – fotocamera’s de buurt ingaan. De belangrijkste apparatuur 
voor Kijk je ‘rijk’ in je wijk is echter gratis: onze ogen. Nu nog leren 
om ze te gebruiken!
TEKST: TINEKE KALK      
FOTO’S: ARINA JANSEMA, TINEKE KALK, JOLANDA NIBTE, SYLVIA DE VLAMING & MONIE WEISS 

Toerist in eigen stad
Hoe komt het toch dat je op reis vol aandacht je 
nieuwe omgeving opneemt, terwijl je in je eigen 
stad en buurt vaak achteloos langs allerlei inte-
ressante plekken en details loopt? Uit die verba-
zing ontstond bij Joke het idee voor Kijk je ‘rijk’ 
in je wijk. Het stadsdeel en welzijnsorganisatie 
CIVIC waren meteen enthousiast over dit buurt-
initiatief en Joke kreeg subsidie voor het project. 
Eens in de maand organiseert ze nu een mid-
dag waarbij het verzamelpunt altijd een zorg-
instelling, bibliotheek of een andere gemeen-
schapsvoorziening is. De eerste keer waren er 
meteen al vijftien deelnemers. Ondanks het 
slechte weer werd de middag een succes. 

Het is al de vijfde middag Kijk je ‘rijk’ in je wijk 
als ik het wijkservicepunt Sporenburg binnen-
loop. Eerst vertelt zorgcoördinator Nynke van 
Zwol wat er allemaal georganiseerd wordt in het 
wijkservicepunt. Hoewel ik de overbuurvrouw 
ben, hoor ik toch nog wat nieuwe dingen. Na 
een voorstelrondje deelt Joke een A4’tje uit met 
een korte geschiedenis van het Oostelijk Haven-
gebied. De meeste deelnemers komen namelijk 
uit een andere buurt. Ook krijgen we een lijst 
met mogelijke fotografische aandachtspunten, 
zoals cirkels, doorkijkjes, nissen, rommeltjes en 
uithangborden. Om te voorkomen dat we in de 
veelheid van beelden verzuipen, raadt Joke ons 
aan om er drie uit te kiezen. 

Aan het eind van de middag zitten we met z’n 
allen tevreden bij Kanis en Meiland. In septem-
ber komt er een tentoonstelling in het Flevohuis 
op grond van een selectie van foto’s die gemaakt 
zijn tijdens de Kijk je ‘rijk’ in je wijk-middagen. t

Wie zin heeft om de volgende keer, 21 april, mee te 
doen, kan zich bij Joke opgeven via jvanvlijmen@
live.nl of een berichtje achterlaten op de website 
www.jokevanvlijmen.nl. Kosten: € 2 per keer. 
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De bijzondere winkel Draagbaar bestaat 
uit twee poten. Het is een kapsalon én 
een winkel die kunstenaars, modeont-

werpers en designers een platform biedt om 
hun geesteskinderen aan de man te brengen. 
Kim en Laura zijn allebei kapper en komen uit 
de stal van Kinki Kappers. Kim is al twaalf jaar 
haarstyliste en werkte bij Kinki toen zij Laura 
ontmoette, die na haar opleiding tot illustrator 
aan de kunstacademie besloot om voor het kap-
persvak te kiezen. Beiden hadden het idee meer 
te willen dan alleen het kappersvak. 

Ze begonnen een blog over kunst en kunste-
naars, maar al snel bleek dat de theorie inte-
ressanter was dan de praktijk. Hun kettingbrief 
– waarbij de ene kunstenaar steeds een andere 
kunstenaar presenteert via internet – die zij 

Kunst en een fraai kapsel  
kunnen goed samengaan

Draagbaar, kapsalon en 
kunstwinkel, ligt een 
beetje uit de loop van 
de Javastraat. Maar de 
Sumatra straat is zo dicht-
bij dat dit geen probleem 
moet zijn. Kim van Herk 
en Laura Brockötter zijn 
de trotse eigenaars van 
de winkel en zien dat hun 
droom steeds meer wer-
kelijkheid wordt.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

bedacht en opgestart hadden, liep niet echt. Een 
van hun plannen was ook fotoshoots te organi-
seren voor kunstenaars. Soms krijg je dan een 
eurekamoment en dat was de winkel. Met hun 
kapsalon en de kunst in hun winkel zouden 
zij ook fotoshoots kunnen organiseren. En zo 
geschiedde. 

Laura vertelt dat het niet zo eenvoudig was een 
goede locatie te vinden. ‘De meeste panden zijn 
duur. Maar vooral lastig was het vinden van een 
geschikte locatie waar we als winkel iets zouden 
kunnen toevoegen aan de buurt.’ Na hard zoe-
ken vonden zij het pand in de Sumatrastraat. 
Binnen een maand ging de winkel open. Het 
vinden van voldoende kunstenaars viel in eer-
ste instantie behoorlijk tegen. Zij dachten: veel 
startende kunstenaars maken kleine producties, 
precies de groep waarmee we in zee willen.

De winkel is nu een half jaar open en het is 
inmiddels een doorgaande flow. Twintig kunste-
naars en ontwerpers exposeren in hun winkel. 
De producten zijn heel uiteenlopend. Om maar 
wat voorbeelden te noemen: een paar rekken 
met kleding vertegenwoordigen de modeont-
werpers, in de vitrines liggen de sieraden, aan de 
muur hangen verschillende illustraties, er staan 
diverse meubeltjes en er wordt handgemaakte 
chocolade verkocht. 

Succesvol concept
De kapsalon is weer een heel andere tak van 
sport, hoewel Kim van mening is dat als je een 
goede haarstyliste bent, het dicht tegen vorm-
geven aan ligt. ‘Wij adviseren onze klanten en 
nemen alle tijd om te zorgen dat zij echt tevre-
den over het resultaat naar huis gaan. Het voor-
deel van het samengaan van de kapsalon en de 
winkel is dat de klanten reuring geven aan het-
geen de winkel te bieden heeft. Zo houdt het één 
het ander in stand. Hopelijk vinden steeds meer 

mensen onze winkel en is het niet zo heel erg dat 
wij niet in de Javastraat gehuisvest zijn.’ 

In de kapsalon worden, zoals dat zo mooi heet, 
ook stoelen verhuurd. Een startende freelance 
kapper kan voor een dagdeel een stoel en het 
equipement huren en al doende een klanten-
kring opbouwen.  

Naast het beheren, verkopen en kappen wor-
den er ook regelmatig evenementen georga-
niseerd. Heel succesvol was de wijnproeverij 
gekoppeld aan mode in de stijl van Grace Jones 
en Marlene Dietrich. Tijdens de opening werden  
een modeshow en een dansvoorstelling gehou-
den, die volgens de dames heel erg leuk waren. 
Er wordt nu druk nagedacht over een evene-
ment voor de lente en hoe dat georganiseerd 
kan worden.

Reuzetrots
Op de vraag wat nu het leukst is: de kapsalon of 
de conceptstore, vertelt Kim dat zij het haarsty-
liste zijn het inspirerendst vindt. ‘Helemaal als 
de klant je de vrijheid geeft en vertrouwt op 
jouw kunde.’ Het adviseren van klanten in het 
aanschaffen van kleding komt op de tweede 
plaats. Ze houden allebei van mode en vinden 
het leuk om dat te verkopen. 

Kim wil nog wel een stapje verder gaan en over-
weegt op freelancebasis weer les te gaan geven 
in het kappersvak. Laura is vooral gecharmeerd 
van de fotoshoots in combinatie met make-up 
en een bijzonder kapsel, waarbij de fotograaf 
geassisteerd wordt. 

Terugkijkend zijn ze trots op wat ze bereikt 
hebben. In één jaar tijd hebben ze de winkel 
opgezet en een groep kunstenaars om zich heen 
verzameld die regelmatig in hun winkel expose-
ren en verkopen. t

www.draagbaar.nu

Kim van Herk in de winkel annex kapsalon 
Draagbaar, te vinden in de Sumatrastraat

Laura Brockötter aan het werk.

Aan de noordkant van het Zeeburger-
eiland heeft de dijkversterking in 2014 
al plaatsgevonden. Aan de zuidkant 

moet de huidige dijk nog worden verzwaard. 
Een van die dijken is de Zuider IJdijk. Net voor-
bij camping Zeeburg en de Amsterdamsebrug 
bevindt zich een gebied dat in de volksmond De 
Kom heet. De bewoners van de woonschepen 
en woonarken die daar liggen, zijn bezorgd over 
hun leefomgeving: wat zal ervan overblijven?

 ‘Concreet betekent de dijkverzwaring dat alles 
wat op dit moment op de dijk zelf staat en groeit, 
eraf zal moeten, want de dijk wordt verbreed en 
ongeveer een halve meter verhoogd. Uiteinde-
lijk zal het hele eiland bebouwd gaan worden, 
al zal dat ten zuiden van de IJburglaan pas over 

Over dijken en bomen
Om het groeiend aantal mensen 
te huisvesten moet er gebouwd 
worden. Op het Zeeburgereiland 
zijn minimaal 6000 woningen 
gepland. Aangezien het hier gaat 
om zogenaamd buitendijks gebied 
met een toekomstige dichte 
bebouwing, worden de huidige 
dijken van dit eiland opgewaar-
deerd tot een volwaardige pri-
maire waterkering. Dit is nodig 
om de bewoners de wettelijk 
voorgeschreven veiligheid te bie-
den tegen overstromingen. 
TEKST: RONALD BOONSTRA      
FOTO’S: BEN BOUWMEESTER EN  
RONALD BOONSTRA

een jaar of tien zijn’, vertelt Edwin Meisner, 
Algemeen Projectmanager Dijkverzwaring en 
Herinrichting bij de Gemeente Amsterdam. ‘De 
27 woonboten die er momenteel liggen, zullen 
tijdelijk een andere ligplaats krijgen, ongeveer 
vanaf begin 2018. Als de dijken klaar zijn mogen 
ze weer terug naar de oude plek. De opgehoogde 
dijk zal dan niet meer privaat gebruikt mogen 
worden. De dijk krijgt een serieuzere functie 
omdat dichtbevolkt gebied beter beschermd 
moet worden. Dus geen bomen meer, geen 
schuurtjes of houtopslag. Schuurtjes en derge-
lijke mogen alleen nog buiten de dijk zelf wor-
den neergezet. Ik denk aan drijvende terrassen, 
steigers met schuurtjes.’

 Overleg
‘In nauwe samenwerking met de bewoners 
maken we een plan voor de herinrichting van 
De Kom’, aldus Meisner. ‘We zijn al vanaf okto-
ber vorig jaar in contact met iedereen. Wat de 
tijdelijke ligplaatsen voor de 27 woonboten 
betreft hebben de bewoners zelf al ideeën aan-
gedragen, zij denken mee. Vanuit de Gemeente 
wordt ook naar oplossingen gezocht. We streven 

ernaar om vóór de zomer een goed plan te heb-
ben opgesteld voor de definitieve inrichting van 
het gebied en de tijdelijke ligplaatsen.’

 Ecologisch interessant
‘Het gebied waarom het gaat, ligt dicht bij de 
ecologische verbindingszone, en alleen al om 
die reden is het van belang’, zegt stadsecoloog 
Els Corporaal. ‘Het heeft wel degelijk potentie. 
Er zijn vogels zoals de roerdomp. En de bewo-
ners hebben al ijsvogels gesignaleerd. Ik zou me 
kunnen voorstellen dat bij de herinrichting, als 
de dijk klaar is, een lange aflopende rietkraag 
wordt gerealiseerd met verschillende gradiën-
ten, oeverplanten en dergelijke. Geen bomen 
meer op de dijk zelf, maar dat is eerlijk gezegd 
ook niet essentieel voor de ecologische waarde. 
Het is zelfs niet onmogelijk dat er een plas- en 
drasgebied ontstaat. Dat zou vanuit ecologisch 
standpunt ideaal zijn, als daar door de plaat-
sing van lange steigers waar de woonboten aan 
komen te liggen, ruimte voor wordt gecreëerd. 
Maar dat is speculatie. Niet alles zal gerealiseerd 
worden. Het gaat om dijken en dan hebben 
Rijkswaterstaat en Waternet het voor het zeg-
gen. Maar alles gaat in goed overleg. Het gaat 
immers om een integraal ontwerp en dat vindt 
gestalte in ontwerpsessies samen met de bewo-
ners, waarbij ik als ecoloog ook betrokken ben.’ tOok de kleurrijke ijsvogel woont op het Zeeburgereiland.
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De fortwachterswoning in 
Fort Diemerdam, waar de 
familie Klop drie onder-
duikers verborg.

De Zeehoeve, waarachter 
in 1943 een geallieerde 
bommenwerper neer-
stortte

D rie bronskleurige plaatjes in het trot-
toir herinneren aan de vroegere Joodse 
bewoners van het aangrenzende pand. 

Hun naam, geboortedatum, deportatieda-
tum, plaats en datum van overlijden zijn erin 
gestanst. ‘Je weet vaak de geschiedenis van je 
huis niet’, zegt Annette de Roos. ‘Het moet hier 
zo verschrikkelijk zijn geweest, er is in deze 
buurt echt heel veel gebeurd. Nadat de oor-
spronkelijke bewoners hun huizen uit waren 
gejaagd en op transport gezet via Westerbork 
naar Auschwitz en Sobibor, dwong de bezetter 
duizenden Nederlandse Joden naar Amsterdam 
te verhuizen, in afwachting van deportatie. Zo 
kwam er een tweede selectie deze kant op. De 
uit Deventer afkomstige ouders van dagboek-
schrijfster Etty Hillesum hebben daardoor nog 

enkele maanden in de 
Retiefstraat gewoond, 
samen met hun zoon 
Mischa, een begaafd 
pianist. In ons huis 
woonde de familie 
Mok. Op hun zoon 
Gerry na, is de hele 
familie vermoord. 
Gerry, later een 

Open Joodse huizen  
en huizen van verzet

Elke woning heeft zijn eigen 
geschiedenis. Bij nieuwbouw 
is de geschiedenis nog pril, 
eeuwen oude gebouwen hebben 
generaties meegemaakt. Er is 
gemusiceerd, gegeten, gevreeën, 
gestudeerd, geschreven, gevloekt, 
gehuild, gelachen. Er is nieuw 
leven gebaard, er is gestorven. 
Ook zijn er huizen waar Joodse 
mensen uit zijn weggehaald. En 
huizen waar verzet was tegen de 
Duitse bezetter.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA 
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN & HISTORISCHE KRING 
DIEMEN

bekend journalist, is als jongetje meegegeven 
aan een vrouw die de familie vaag kende, dat is 
zijn redding geweest. Ik heb ergens gelezen dat 
hij na de herdenking in de Hollandse Schouw-
burg altijd nog even naar deze straat kwam. In 
2012 is hij overleden.’

Elkaars verhalen kennen
Annette de Roos toont zich dankbaar dat ze 
haar huis kan openstellen binnen het kader van 
het dubbelprogramma Open Joodse Huizen & 
Huizen van Verzet, een samenwerking van het 
Joods Cultureel Kwartier en het Amsterdams 
4 en 5 mei comité. ‘Het voelt enigszins als het 
huis een beetje teruggeven aan de mensen die 
hier zijn weggehaald. Hier worden hun namen 
weer genoemd. We mogen niet vergeten. Het is 
verschrikkelijk dat zoveel mensen hier zijn weg-
gevoerd. Zoiets kan altijd weer gebeuren en het 
is het laatste wat er mag gebeuren. De weinige 
mensen die terugkwamen werden niet opge-
vangen en zijn beroofd. Wij wonen hier nu heel 
gelukkig, in een gemêleerde buurt. Ik ben van 
mening dat je nooit bevolkingsgroepen mag 
uitsluiten. Je moet met elkaar blijven praten, 
elkaars verhalen kennen. Het verhaal dat hier op 
4 mei wordt verteld gaat over de familie die hier-
naast woonde en waaraan de zogeheten strui-
kelstenen op het trottoir herinneren.’

Niet vergeten
Op 4 mei komt Sylvia Veffer-Polak in het huis van 
Annette het verhaal vertellen over haar vader 
Harrie Polak. ‘Hij is de enige van zijn familie die 
de holocaust heeft overleefd. Als enige kwam hij 

terug en er was niets en niemand meer. Ik vertel 
over zijn tocht door de concentratie- en werk-
kampen en ook over zijn zoektocht naar het ver-
dwenen sieradenkistje van mijn oma.’ Ze voegt 
eraan toe dat haar moeder eveneens in het con-
centratiekamp heeft gezeten. ‘Mijn ouders had-
den het er vaak over, maar over de finesses spra-
ken ze niet met ons, dat vonden ze te pijnlijk. 
Als Jood kreeg je steeds meer beperkingen opge-
legd. En uiteindelijk kreeg je een oproep dat je 
weg moest. Als je daaraan probeerde te ontko-
men, werd je je huis uit geslagen om vervolgens 
net als die anderen via het Muiderpoortstation 
op transport te worden gezet naar de concentra-
tiekampen. Er zijn 107.000 Joden weggevoerd, 
waarvan er 102.000  zijn vermoord. Ik ben dus 
een nazaat van een van de 5000 overlevenden. 
Dat ze ons Joden er niet onder hebben gekregen, 
dat mijn man en ik inmiddels kleinkinderen 
hebben, stemt me dankbaar. Maar de mensen 
leren niet, ze veranderen niet. Vandaag de dag 
is er weer zoveel bedreiging, zeker tegenover 
Joden. Leerkrachten ondervinden problemen 
als ze hun leerlingen over de Tweede Wereld-
oorlog vertellen omdat Noord-Afrikaanse jon-
geren de holocaust ontkennen. Wat deze oorlog 
zo anders maakt dan alle andere is dat het geen 
kwestie was van landjepik maar van het vernie-
tigen van een bepaalde bevolkingsgroep.’ 

Vorig jaar vertelde Sylvia het verhaal van haar 
familie voor het eerst. ‘Dat was in de OBA in 
de Linnaeusstraat. De zaal zat vol, er was veel 
behoefte aan info en ik kreeg warme reacties. Ik 
vind het heel positief dat er mensen zijn die wél 
interesse hebben. Er zijn honderdduizenden 
verhalen die nooit meer boven komen, die men-
sen zijn er niet meer. Maar een aantal verhalen 
kunnen we nog doorgeven. Zolang je de verha-
len vertelt, zijn mensen niet vergeten en zijn ze 
er in zekere zin nog’, aldus Sylvia. 

Indische Buurt
‘In nog veel meer Amsterdamse panden komen 
op 4 en 5 mei nazaten, getuigen, voormalige en 
huidige buurtbewoners persoonlijke verhalen 
delen over de vervolging, het verzet en de bevrij-
ding’, vertelt Esther Shaya die zelf twee keer eer-

der meedeed als locatiehouder. ‘In het Parool 
zag ik vijf jaar geleden een poster met de tekst 
‘Vergeet hen niet’. Ik vroeg me af hoe je iemand 
kunt vergeten die je niet hebt gekend. Ik ben op 
zoek gegaan naar de weggevoerde Joden van 
ons pand, heb uitgezocht wie ze waren. Wat nu 
Hotel Nes is, was in die tijd een pension. In het 
Amsterdam van toen woonden heel veel Joden. 
Ook in de Indische Buurt zijn veel Joden weg-
gevoerd, zoals is na te gaan op de website van 
Joodsmonument. Het zou natuurlijk fantastisch 
zijn als we voor het komende jaar mensen uit 
die omgeving bereid vinden hun huizen open 

te stellen en de verhalen levend  te 
houden.’

Verzet
Verhalen van verzet worden op 
5 mei gedeeld, onder meer op 
het terrein van Fort Diemerdam. 
Esther: ‘Familie Klop verborg in de 
fortwachterswoning drie onder-
duikers, waaronder een oudere 
dame die in die periode overlijdt 
en moet worden begraven. Hoe dit 
wordt opgelost onder de neus van 
de Duitsers, komt John Cuijpers 
vertellen.’ Rinah Pomeranz en de 
zoon van Gideon Cahen doen 
eveneens hun verhaal. Verder is 
het verhaal over de geallieerde 

bommenwerper die in 1943 achter de Zeehoeve 
neerstortte te beluisteren, in dit geval is Wiard 
Krook de verteller. Verzetsverhalen worden 
verteld door Piet Saen en Leo Arend. ‘Het is zo 
belangrijk om niet met de massa mee te lopen’, 
besluit Esther. ‘We moeten zelf blijven denken 
over de keuzes die we maken. Daarin hebben we 
zelf een verantwoordelijkheid.’ t

www.joodsmonument.nl
www.struikelstenen.nl  
www.openjoodsehuizen.nl
www.huizenvanverzet.nl

‘Struikelstenen’ op het 
trottoir herinneren aan 
de joodse bewoners 
die in de oorlog uit 
hun huizen werden 
gezet en daarna gede-
porteerd werden.

ADVERTENTIE
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Buurtrestaurant
zkt. keukenprins(es)
Help jij het buurtrestaurant met boodschappen 
doen, koken en het serveren van maaltijden? 

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. 
Wij zoeken vrijwilligers die hun talent in willen zetten voor 
mensen en organisaties in de buurt.

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

ADVERTENTIES

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort orange slice

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

artifort little tulip

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

e. jorgensen corona

gelderland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

gispen 412

gelderland gispen leolux montis artifort spectrum stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

pastoe base

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr peel

gelderland gispen leolux montis pastoe artifort stokke/varièr

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

martin visser spectrum

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum artifort

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl 

stokke/varièr tok
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Uitvaartbegeleiding volledig naar wens
en met veel respect.
Anne-Marie Boogaarts
Telefoon 06 81 81 84 69 (24/7)
Email anne-marie@funeralquest.nl
Adres Bogortuin 93, 1019 PE Amsterdam
Website www.funeralquest.nl

FUNERAL QUEST

Communiceren met 
ons stadsbestuur
 
Ambtenaren met in totaal 315 vol-
tijdbanen bevolken de communicatie-
afdelingen van de stad Amsterdam. 
Een fluitje van een cent om daarvan 
iemand te spreken te krijgen, zou je 
denken.
TEKST EN ILLUSTRATIE: ELLY VAN DER MARK

Onlangs liep ik tegen het feit aan dat ik 
niet wist hoe het nou met die centrale 
stad en de stadsdelen zit. Welke taken 

hebben ze eigenlijk, wie doet wat? En de stads-
delen, die waren toch opgeheven?

Dit gebrek aan kennis zat me niet lekker. 
Daarom maakte ik van de informatie die ik op de 
website www.amsterdam.nl vond een schema 
van ons stadsbestuur. En ik ging op zoek naar 
iemand die wilde controleren of ik het allemaal 
goed had begrepen. 

Op zoek naar een van die honderden commu-
nicatiemedewerkers dus. Dat is een tijdrovende 
klus. Ik bel, word doorverbonden en doorver-
wezen. Van de afdeling Bestuursvoorlichting 
op het stadhuis, (‘e-mailtje sturen, antwoord 
komt waarschijnlijk vandaag nog’) naar Com-
municatie (‘alleen schriftelijk’) en Persvoorlich-
ting. Telefonisch beland ik nu bij de afdeling 
Woordvoering van Stadsdeel Oost. En vandaar 
belt zowaar iemand me terug. We maken een 
afspraak.

Als ik me voor de afspraak op het Stadsdeelhuis 
meld, krijg ik na een half uur wachten te horen 
dat de betreffende medewerker ziek is. Een col-
lega-woordvoerder is zo vriendelijk naar bene-
den te komen. Ik overhandig haar het schema 
met het verzoek samen door te nemen of alle 
informatie klopt. Dat kan helaas niet, ze heeft 
onvoldoende kennis paraat, maar ze zal het 
doorspreken met een collega. Later die middag 
belt ze terug met een kleine aanvulling. En een 
correctie. Die komt echter niet overeen met de 
informatie die ik op de website van de gemeente 
vond.

Ik bel nog maar eens met het stadhuis: ‘Ik 
wil graag weten wie het gemeentelijk beleid 
bepaalt: de gemeenteraad of B&W.’ De telefo-
niste antwoordt: ‘O, dat is wel een erg ingewik-
kelde vraag, ik moet op zoek naar iemand die 
deze vraag kan beantwoorden.’ 

Uiteindelijk krijg ik zowel het telefoonnummer 
als het e-mailadres van het Hoofd Onderzoek en 
Statistiek. En de volgende dag al stuurt hij een 
mailtje: het schema blijkt te kloppen wat betreft 
de verantwoordelijkheden van de gemeen-
teraad. Hij beveelt me ook de website van de 
Gemeente Rotterdam aan: ‘Rotterdam legt het 
heel aardig uit.’ Als ik meer wil weten kan ik con-
tact opnemen met de afdeling Bestuursvoorlich-
ting, zegt hij. Bestuursvoorlichting? Ik ben terug 
bij af. En ik laat het er – na anderhalve week bel-
len, mailen en bezoeken – even bij zitten. 

In de hal van het Stadsdeelhuis projecteren 
twee ronddraaiende  beamers teksten op pla-
fond, vloer en wanden. Op de afsprakenbalie 
worden twee teksten tegelijkertijd geprojec-
teerd: ‘Wij borduren op vrijwel alles voort’ en 
‘Onzichtbaar’. Het eerste kan ik niet controleren, 
het tweede wel. Iets minder onzichtbaar mag 
van mij wel.  t
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Op 26 april ontwaakt het Flevoparkbad 
uit zijn winterslaap.

FOTO: FLEUR VOS
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ADVERTENTIES

Saskia Wurpel volgde een opleiding grafische vormgeving aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en 
was ook vast van plan daar haar beroep van te maken. Naast haar 

betaalde baan ging zij als graficus aan de slag. Ze heeft boeken vormge-
geven en logo’s ontworpen. Al snel kwam zij tot de conclusie – helemaal 
toen de computer zijn intrede deed – dat er twee dingen waren waar zij 
niet van hield. Dat waren de eeuwige deadlines die eraan vastzaten en het 
constant achter de computer zitten. Toen het haar duidelijk was dat dit 
niet was waar zij van gedroomd had, besloot ze het grafisch vormgeven te 
laten rusten en vrij werk te gaan maken. 

De zoektocht naar hoe dat vrije werk eruit zou moeten zien begon. Sas-
kia: ‘Wat mij in deze wereld ontroert, probeer ik zichtbaar te maken in 
objecten, schilderijen en foto’s. Licht, kleur en lichtheid zijn daarin voor 
mij belangrijke aspecten.’ 

In eerste instantie ging het fotograferen en schilderen gelijk op met het 
maken van objecten. Op dit moment vindt Saskia het maken van objec-
ten inspirerender. Het liefst gebruikt ze oude materialen. Roestig metaal is 
favoriet. ‘Ik vind het leuk om gevonden materialen los te weken van het-
geen ze van oorsprong zijn, en ze een compleet andere functie te geven.’ 
Op de vraag of ze het object met de veertjes nog heeft, dat ooit in de krant 
van een kunstroute stond, denkt ze even na. Ja, dat heeft ze nog wel. Ze  
loopt naar haar atelier om het te pakken. De grap is dat het helemaal geen 
veertjes zijn, maar gekleurde katoenen wattenschijfjes, die door hun vorm 
op veertjes lijken. Geen veertjes dus, maar wel een heel mooie suggestie.

Oud en Nieuw goudmijn
Om haar objecten te maken laat Saskia zich inspireren door de dingen die 
zij vindt. Het bedrijventerrein van de Volkskrant achter de Czaar Peter-
straat is voor haar een goudmijn. Helemaal de plekken waar ooit bedrijven 
waren gevestigd die hun sporen daar een beetje hebben achtergelaten. 
Zoals stukjes hout, roestige spijkers en vreemde kleine objecten waar-
van niet duidelijk is waarvoor ze bestemd waren. Maar ook het bos en het 
strand hebben zo hun schatten. Op de vraag of ze niet constant naar de 
grond loopt te kijken is het antwoord nee. ‘Ik houd juist van om me heen 
te kijken. Maar ik heb wel zoiets dat ik interessante dingen die op de grond 
liggen meteen zie.’ 

Alle gevonden objecten worden meegenomen naar huis en bewaard. Dat 

3-dimensionaal 
werk zonder 
zwaartekracht

Het werk van Saskia Wurpel is driedimensionaal, 
maar als je ernaar kijkt worden het pentekeningen 
die vrijkomen van het platte vlak. IJle torens of 
andere bouwwerken, die soms een heel strakke 
lijnvoering hebben en soms de levendige lijn die 
pentekeningen vaak zo bijzonder maakt. Maar het 
zijn geen pentekeningen, het is draad.
TEKST: LIDA GEERS     FOTO’S: SASKIA WURPEL EN LIDA GEERS

zou een opslag vol met allerlei materiaal in huis 
kunnen zijn, maar dat is niet zo. Veel dingen zijn 
zo klein dat ze gewoon in een ladeblok kunnen 
worden bewaard. 

Niet alles is gevonden. Als op het Waterloo-
plein een doos met interessante dingen te koop 
is, gaat die mee naar huis om de inhoud ver-
volgens weer aan een gevonden stukje hout of 
draad te koppelen. ‘Het mooiste draad vind ik 
altijd na Oud en Nieuw. De metalen draden van 
de sterretjes en van vuurpijlen liggen gewoon 
op straat en zijn vaak al roestig, en dan op z’n 
mooist. Bijzonder draad, dat niet snel verbuigt, 
wordt gekocht in de Metaalwinkel in Zuid-Oost. 
‘De mensen van die winkel zijn heel behulp-
zaam en denken met je mee. Als ik iets speciaals 
nodig heb, fiets ik daar naartoe. Vroeger had je 
De Granaat, een fantastische winkel in het cen-
trum. Die is er helaas niet meer. Dus dan maar 
dat eind fietsen.’

Open atelierroute
Het atelier waar alle fragiele en ijle objecten 
gemaakt worden, is een kamer in haar woon-
huis. Groot genoeg om er te kunnen werken, 
vindt Saskia.  Veel van haar objecten doen 
sprookjesachtig aan. Ze geven het gevoel dat je 
naar Cirque du Soleil kijkt, waar de artiesten in 
de voorstelling ogenschijnlijk ook geen last van 
de zwaartekracht hebben. 

Het tweedimensionale werk is eigenlijk toch 
ook weer niet zo plat als je verwacht. Op dit 
moment werkt Saskia aan een object bestaande 
uit stukjes hout, die in het bos gevonden zijn. Ze 
zijn als een schilderij geverfd en moeten de sfeer 
van het bos weergeven. Dus platvlak en toch 
weer niet. Het is zelfs mogelijk dat het in de toe-
komst toch driedimensionaal wordt. Daar wordt 
nog over nagedacht. Misschien is het klaar als 
de Open Atelierroute van start gaat op 21 mei. 
Saskia doet daar ook aan mee, maar vindt haar 
atelier niet geschikt om mensen te ontvangen. 
Daarom is ze op zoek gegaan naar een ruimte 
die ze voor die twee dagen kan huren. ‘En dat is 
gelukt. Ik heb in Loods 6 nummer 145 kunnen 
huren. Een fantastische ruimte, waar ik heel 
blij mee ben. Gelukkig is mijn werk niet zo heel 

zwaar, dus dat kan ik makkelijk meenemen. En 
als het hier of daar tijdens het vervoer toch een 
beetje beschadigt, is dat niet erg. Alles is te repa-
reren.’ t

www.saskiawurpel.nl
Open Ateliers Oost - Oostelijk Haven- en  
Cruquiusgebied: 21 en 22 mei

‘Ik vind het leuk om gevonden materialen los te 
weken van hetgeen ze van oorsprong zijn, en ze 
een compleet andere functie te geven.’ 
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Gez voor 1 juni: appartem/studio max huurpr 
600. Omgv IJburg, eilanden, Oost, Rivieren, 
Zuid. Nette heer, 47, zzp’er, tel. 06-54 77 81 09

Leuk koor, 21 leden, heeft plek voor alle stem-
men. Vrouwen en vooral mannen (extra) wel-
kom. Zeer breed repertoire. Repetities donder-
dagavond 20-22. 
Von Zesenstraat 298 Amsterdam. Info bij  
dirigente Juliska Yonne, tel. 49 67 043

Biljard Club Zeeburg kan nog enkele nieuwe
Seniorleden plaatsen. Kom eens langs op een 
vrijdagmiddag van 12 tot 17 uur in de kantine 
van Sporthal Zeeburg. Eindpunt tram 7 en 14  &  
bus 37

Mooie houten lijsten d.br/zw met alu strip op 
glas. Hout 3 cm dik x 3 cm br. 
Alleen per 5 of 6 st. 5 st. 80x60 / € 15,- pst  - 6 
st. 50x40 / € 10,- pst.
Info: tussen 9 - 20 uur. Tel.  06-24 60 27 48

Nieuw in de IJopener!
Alles wat u kwijt wilt of juist wilt hebben, 
kunt u voortaan in de IJopener zetten.

Kosten: € 5 per regel van ca. 45 tekens.  
Stuur uw tekst naar info@ijopener.nl

Aangeboden: ca. 1200 AO boekjes (Actuele 
Onderwerpen) van 1961 t/m 1997. Niet hele-
maal compleet, maar wel netjes gesorteerd en 
gerubriceerd. Tegen elk aannemelijk bod. 
Tel. 06-50 69 25 65

Holland is een bloemenland en ook in 
Amsterdam komen de toeristen met bosjes 
naar de bloemenmarkt. Tulpen uit Amsterdam 
zijn wereldberoemd, ook al groeien die natuur-
lijk niet zo veel in de stad zelf. De tulpen horen 
bij onze hoofdstad.

In de stad sieren de mooiste bloembakken 
aan de bruggen. Maar ook buiten de stad vind 
je vaak parken of plantsoenen waar de sneeuw-
klokjes, narcissen en tulpen de lente uitbundig 
aankondigen.

Zo niet in IJburg en dat is jammer. Er komen 
toeristen genoeg kijken naar onze bijzondere 
architectuur en waterwoningen. Hoe leuk zou 
het niet zijn als bijvoorbeeld de groene mid-
denstrook op de lange IJburglaan vol zou staan 
met voorjaarsbloemen? Een wat fleuriger wel-
kom in een enorm groeiende wijk waar op dit 
moment de laatste stukjes groen in rap tempo 
volgebouwd worden.

Mijn partner heeft het ooit geprobeerd. Een 
initiatief voor wat meer bloemen in onze buurt. 
Hij kreeg zowaar een stukje sponsoring van de 
gemeente en heeft er een buurtinitiatief van 
gemaakt. Met alle bewoners rond het Brand 
Dirk Ochsepark hebben we in het najaar van 
2009 narcissen gepoot rondom de boompjes 
in het park. Die komen ieder voorjaar nog uit 
al is het niet meer zo uitbundig als in de eerste 
jaren. Een pril begin van een bloemeninitiatief 
en daar is het helaas bij gebleven.

Er zijn weinig bloemen op IJburg en dat mis 
ik wel eens. Alleen de wilde klaprozen bij de 
BH-brug sieren het eiland enigszins. 

Dan maar genieten van onze eigen narcissen 
in het park. Ik kijk nog eens naar buiten. Een 
groepje narcissen is al totaal vernield. De gele 
blaadjes liggen troosteloos naast de stelen.

“Zeg het met bloemen?” 
We hebben nog een lange weg te gaan voor 

een wat fleuriger IJburg.

Zeg het met bloemen

TEKST: HANS ERNENS     ILLUSTRATIE: WINNY ROS

24

Hoe bevalt het in de Ambonpleinbuurt? 
‘Ik vind het wonen er heerlijk. Je komt 

overal in vijf minuten, je hebt vier win-
kelbuurten om je heen. Wel is er veel vuil op 
straat, dat is mijn grote irritatie. Je merkt dat het 
huisvuil verkeerd aangeboden wordt en daarom 
veel overlast geeft als zwerfvuil. Ik kom graag in 
het Flevopark om te wandelen of sporten. Fijn 
dat het park zo goed gebruikt wordt en dat je er 
de weidsheid van de stad ervaart. En als je een-
maal op de Ringdijk komt, geeft het groen om je 
heen een gevoel van rust.

Voor kids is het belangrijk naar buiten te kun-
nen en dingen te doen die thuis op het balkon 
niet mogelijk zijn. Wij hebben thuis nooit een 
tuin gehad, dan merk je dat buitenruimtes, zoals 
veldjes en postzegelparkjes, heel belangrijk zijn. 
Niet iedereen kan op vakantie, en zelfs als je dat 
wel kan, wil je dat er een stukje groen is. Het 
Flevopark heeft een hoge natuurwaarde en is 
de achtertuin van de buurt. Pas daarna komt de 
rest van de activiteiten.’

Waarom heeft GroenLinks voor een fes-
tivalbeleid gestemd dat evenementen van 
maximaal 15.000 bezoekers toelaat?
‘Als het aan GroenLinks had gelegen, was er 
helemaal geen festival in het park geweest. Wij 
hebben, als GroenLinks, gezegd dat het Fle-
vopark niet geschikt is. Maar je hebt te maken 
met de politieke realiteit. We hebben een motie 
ingediend om het aantal bezoekers te maximali-
seren en elk jaar te evalueren wat het gevolg van 
de festivals is geweest. Die motie is aangenomen 
door GroenLinks, PvdA en SP. Als wij het voor 
het zeggen hadden gehad, was het bezoekers-
aantal nog lager geweest. Het is goed dat er een 
maximum is waar de festivals zich aan moeten 
houden.

Ik ben nadrukkelijk niet tegen Appelsap. Ster-
ker nog, het is het enige festival waar ik mijn 
muziek kan horen. Ik kom er graag en ben er alle 
keren geweest. Maar het Flevopark is gewoon 
niet geschikt. Wat dat betreft is Appelsap wel 
echt uit zijn jasje gegroeid.’

Kan het aantal bezoekers niet alsnog over 
de 15.000?
‘Er is geen reden om aan te nemen dat festivals 

‘Ik geloof in kansen geven’

Aisha Schol zit in de bestuurs-
commissie van Oost namens 
GroenLinks en is een echte Oos-
ter. Ze is geboren en getogen 
in Amsterdam-Oost en heeft er 
bijna haar hele leven gewoond. 
Oorspronkelijk komt ze uit de 
Transvaalbuurt, maar sinds kort 
woont ze in een koopwoning 
in de Ambonpleinbuurt, in een 
gemengd trappenhuis met vijf 
nationaliteiten. 
TEKST: SASKIA PLOEG     FOTO: KEES HOOGEVEEN

zich niet aan het maximum houden, al is dat 
bij open festivals niet te controleren. Het hangt 
natuurlijk ook heel erg van de omstandigheden 
af. Als ineens Beyoncé in de line-up staat, zijn 
er natuurlijk veel meer bezoekers te verwachten. 
Dan kun je met een festivalorganisator om tafel. 
Het maximumaantal schept ook duidelijkheid 
voor de organisatoren. Als ze groter willen dan 
past dat niet in Oost. Daarom ben ik blij met de 
maxima.’

Wat betekent GroenLinks verder voor de 
jongeren in Oost?
‘Bijvoorbeeld op IJburg zijn een aantal jaar 
geleden veel jonge gezinnen komen wonen. 
De kinderen zijn ouder geworden en er zijn nu 
veel jongeren van tussen de zestien en achttien 
voor wie weinig te doen is. Ze gaan hangen en 
veroorzaken overlast. Om daar iets aan te doen, 
zijn jongerenwerkers verschrikkelijk belang-
rijk. We hebben voor elkaar gekregen dat er een 
extra jongerenwerker naar IJburg is gegaan. Wel 
wordt dit gefinancierd uit de incidentele midde-
len die Oost beschikbaar heeft gekregen via het 
gebiedsplan. 

Wij vinden als GroenLinks dat er structureel 
budget moet zijn voor de jongerenwerkers. Zij 
kunnen jongeren die dreigen uit te vallen er 
weer bijtrekken en doorverwijzen naar de juiste 
instanties. Zo voorkom je dat ze afglijden. Mijn 
vader was in de jaren tachtig jongerenwerker. 

Toen heb ik kunnen zien hoeveel invloed dat 
had op het leven van jongeren. Nu heb je Kids 
van Amsterdam-Oost. Daar zie je hoe belangrijk 
het is dat kinderen hun talenten ontwikkelen. 
Zeker jongeren die dat niet van huis uit meekrij-
gen. Niet bij iedere misstap moet je doorschie-
ten in repressie.’ 

Als iemand iets steelt, moet-ie toch 
gewoon worden opgepakt? 
‘Ja, dat natuurlijk. Als iemand de fout in gaat, 
moet hij worden gestraft. Maar jongeren moe-
ten daarna de kans krijgen om te resetten. Zodat 
iemand bijvoorbeeld nog een stage kan zoeken, 
ook al heeft hij geen Verklaring Omtrent Gedrag. 
Als je jongeren vertrouwen geeft in hun talen-
ten, laat je zien dat ze ertoe doen. Zo kunnen ze 
de negatieve spiraal doorbreken.

Als bestuurscommissie hebben we zorgtafels 
georganiseerd. Daar komen zorgaanbieders bij 
elkaar. Tijdens zo’n zorgtafel hoor je bijvoor-
beeld dat er enorm bezuinigd is op jongeren-
werk. We moeten hiervoor ook contact zoeken 
met de Centrale Stad. Zeker ook voor IJburg. Als 
het gaat om IJburg zien we dat het aantal jonge-
ren groeit, maar dat het budget niet meegroeit. 

Er is structureel veel bezuinigd op locaties en 
activiteiten in het Sociaal Domein. Ik zou graag 
zien dat daar geld naartoe gaat.’  

Is dat ook je persoonlijke motivatie om de 
politiek in te gaan?
‘Ik zie dat veel jongeren van nu niet de kansen 
krijgen die ik gehad heb toen ik klein was. Ik 
maak me zorgen om de toegankelijkheid van de 
stad. Neem nou kinderen die huiswerkbegelei-
ding krijgen. Dat zijn er steeds meer. Niet dat er 
iets mis is met huiswerkbegeleiding, maar wat 
nou als jouw ouders dat niet kunnen betalen? 
Hoe zorgen we dat kinderen kansen krijgen en 
dat die een beetje solidair verdeeld zijn, zodat 
iedereen van zijn leven kan maken wat hij daar 
zelf van wíl maken. De realiteit is dat kansen niet 
gelijk zijn. Politiek zou ervoor moeten zijn om 
die kansen gelijk te trekken.’ 

Kan dat, vanuit een bestuurscommis-
sie? Wat vind je van de afschaffing van de 
stadsdelen?
‘Het is eigenlijk te vroeg om daar iets over te zeg-
gen. Het gaat erom wat Amsterdammers ervan 
vinden. Wat ik wel zie, is dat niet snel kan wor-
den ingespeeld op een vraag die heel buurtge-
richt ontstaat. Procedures zijn veel stroperiger. 
Het is jammer als je goede plannen hoort en dat 
je dan weinig ruimte hebt om met budgetten te 
schuiven.’ t 

‘Jongeren moeten de kans 
krijgen om te resetten’
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Aan de geschiedenis van de Piet Hein-
kade kunnen we goed zien hoezeer 
het transport in de loop van de jaren is 

veranderd. In de tijd dat het Oostelijk Havenge-
bied ontstond met de aanleg van de Oostelijke 
Handelskade rond 1876, werden vrijwel alle goe-
deren vervoerd over het water of via het spoor. 
Gemotoriseerd wegverkeer bestond nog niet, de 
auto moest nog worden uitgevonden. 

Nauwelijks wegverbindingen
Wie een plattegrond uit 1880 van het gebied 
bekijkt, kan zien dat er in die tijd bijna geen 
wegverbindingen waren tussen de stad en het 
havengebied. De Grote Kattenburgerstraat was 
de enige serieuze toegang tot de kades. Hele-
maal aan de westkant van de Oostelijke Han-
delskade liep nog een smalle weg via een brug 
over de Binnenhaven onder het Oosterspoor 
door. Daar lag een draaibrug die het mogelijk 
maakte om langs de Oosterdoksdam de stad te 
bereiken. Kortom, een bochtige en onhandige 
route, geschikt voor voetgangers en karren. De 
weg werd gezien als onderdeel van de Handels-
kade en op de kaart zien we dan ook dat hij die 
naam had. 

Genoemde draaibrug is belangrijk in dit ver-
haal. Op vrijwel dezelfde plek ligt nog steeds een 
draaibrug, een moderne, die nu de Dijksgracht 
verbindt met de Oosterdokskade. Als je op die 
brug staat kun je ernaast het fundament met de 
resten van de draaikrans zien van de originele 
brug. Daar begon rond 1876 de Piet Heinkade 
onder de naam Oostelijke Handelskade.

Toename wegtransport
Het begin van de twintigste eeuw 
kende de opkomst van de auto. Ook 
verschenen er vrachtwagens op de 
weg. Dat het wegtransport belang-
rijker werd, bleek uit de verbetering 
van de smalle weg naar de draaibrug. 
De brug over de binnenhaven werd 
verplaatst en verbreed.  Rond 1920 
kreeg de verbinding een eigen naam, 

Piet Hein Kade, zoals te zien is op plattegronden 
uit die tijd. Op foto’s blijkt dat vrachtwagens er 
gebruik van maakten. 

Op de Oostelijke Handelskade veranderde er 
ook het een en ander. De binnenhaven, aange-
legd om de dekschuiten en binnenvaartsche-
pen een beschutte plek te geven bij de overslag 
van de lading van zeeschepen, werd nauwelijks 
gebruikt. Het vervoer van goederen over de weg 
nam echter steeds meer toe. Toch duurde het 
nog tot het einde van de jaren veertig voordat 
een strook van de binnenhaven langs de spoor-

dijk werd gedempt en dat men de Piet Heinkade 
doortrok tot het einde van de Binnenhaven, voor 
een aansluiting op de Oostelijke Handelskade. 

Uitbreiding Piet Heinkade
Hiermee was het lot van de Binnenhaven beze-
geld. Achter elkaar werden delen ervan dicht-
gegooid. Op de ontstane terreinen verschenen 
loodsen, opslagterreinen en een horecabedrijf. 
De Piet Heinkade werd steeds belangrijker. 
Rond 1968 was al het water verdwenen, op een 
klein stukje na, helemaal aan het begin. Dat ging 
Zouthaven heten. Doorgaand verkeer gebruikte 
niet langer de Oostelijke Handelskade maar de 
Piet Heinkade. 

De allergrootste verandering in de status van 
de kade kwam echter met de bouw van de IJtun-
nel, eind jaren zestig. Het tracé van de tunnel 
kruist nu ondergronds zowel het Oosterspoor 
als de Piet Heinkade vlak bij de ingang van het 
Oosterdok. De uitgebreide werkzaamheden die 
daarmee samenhingen, maakten het mogelijk 
tegelijkertijd een brug aan te leggen die de De 
Ruyterkade achter het Centraal Station verbindt 
met de Piet Heinkade. Hierdoor is de door-
gaande route ontstaan die we nu kennen, achter 
het Centraal Station langs naar de westkant van 
de stad. 

Metamorfosen
Tenslotte onderging de Piet Heinkade opnieuw 
een metamorfose na de aanleg van de Piet 
Heintunnel. Aan de kant van het Centraal Sta-
tion werd hij verbreed, om aan te sluiten op 
de nieuwe autotunnel bij de De Ruyterkade. 
Het smalle weggetje dat rond 1880 begon bij 

de draaibrug was veranderd in de 
grootse boulevard die nu de belang-
rijkste verbinding is tussen de oost- 
en westkant van Amsterdam. De ooit 
zo belangrijke Oostelijke Handels-
kade is welbeschouwd geen kade 
meer, het is intussen een gewone 
straat. De waterkant draagt nu een 
geheel andere naam: Veemkade. t

Piet Heinkade
De Piet Heinkade 

kennen we als een brede 
verkeersader, die het Oostelijk 

Havengebied verbindt met het cen-
trum en het westen van de stad. Zo werd hij 

niet aangelegd. Hij begon maar heel bescheiden 
en bovendien onder een andere naam, en ontwikkelde 

zich stukje bij beetje.

TEKST EN KAARTJES: GUUS DE MOL     FOTO: KEES HOOGEVEEN

IJOPENER REDACTIELEDEN FOTOGRAFEERDEN IN DE BUURT RAAM- EN DEURBRIEFJES
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Menswaardigheid

TEKST: NINA TER BEEK 
DE REGENBOOG GROEP

A fgelopen donderdag was het feest. In 
een ultrahip café-restaurant in Noord 
vierde De Regenboog Groep haar 

40-jarige bestaan met een feestje voor alle 
mensen die er iets mee te schaften hadden de 
afgelopen jaren. En een organisatie die zich al 
40 jaar inzet voor zo’n beetje alle mensen aan 
de rand van de samenleving, daar komt nogal 
een kleurrijk gezelschap op af kun je wel zeg-
gen! 

Er kwam van alles langs. Raadsdeelvoorzit-
ters, vrijwilligers en mantelzorgers uit alle 
hoeken van de stad, directeuren en bobo’s 
maar ook een aantal van ‘onze’ daklozen. 

Voor het feest begon vroeg een van de serveer-
sters terwijl ze angstvallig de deur in de gaten 
hield waar zich al een paar daklozen verzameld 
hadden: ‘Komen er eigenlijk veel van dat soort 
mensen?’ Ik keek haar even aan en probeerde 
te peilen waar de vraag vandaan kwam. Angst 
voor het onbekende, gokte ik. ‘Ja zeker!’, zei ik. 
En daar achteraan grapte ik: ‘Het zijn net échte 
mensen hoor, no worries!’

Toen de avond vorderde en de open bar zijn 
tol eiste van iemand die zelf niet zo goed zijn 
grenzen aan kon geven, ontstond er een relle-
tje aan de bar. Te veel drank. Onmacht, oud ver-
driet, het kwam er even allemaal uit. Hetzelfde 
meisje vroeg aan mij of het niet raar was dat 
onze klanten ook konden meegenieten van de 
open bar op dit feest. Ze was geschrokken, zag 
ik, al betwijfelde ik of ze niet vaker een dron-
ken heerschap naar buiten had moeten bege-
leiden in haar horecacarrière. 

Ik legde uit dat wat ons betreft iedereen een 
menswaardig bestaan verdient. En dat dat 
in dit geval vooral betekent dat we iedereen 
dezelfde dingen aanbieden. Dat het niet aan 
mij of aan De Regenboog Groep is om mensen 
iets op te leggen of af te nemen. 

Het is een beetje hetzelfde concept als een 
zwerver geen geld geven ‘omdat hij er toch 
drugs van gaat kopen’. Er zijn sommige din-
gen die mensen niet van je af kunnen pakken. 
Je waardigheid, oké, die ben je op een gegeven 
moment echt wel een beetje kwijt als geldvra-
gende, afvalbak afschuimende dakloze. Deco-
rum, jup, ook. Maar je recht om zelf te kunnen 
beslissen, raak je nooit kwijt. En juist in dát 
recht zit soms het allerlaatste restje zelfres-
pect. 

Dus geef die euro, laat ze er een halve liter bier 
of een zakje bruin van kopen. Met die euro of 
dat biertje zeg je eigenlijk: ‘Ik zie jou als mens. 
Jij bent net zo veel mens als ik.’ 

Groet je straatkrantverkoper. Kijk hem of 
haar in de ogen, ook als je geen krantje koopt. 
‘Als niemand je groet, is het net alsof je niet 
bestaat’, zei een verkoper mij ooit. 

Menswaardigheid zit vaak in de kleine din-
gen. Let er eens op deze maand. 

ntbeek@deregenboog.org
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Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station kunt u ons lopend in tien minuten bereiken. U kunt ook de tram of bus 
nemen. Als u met tram 26 gaat dan stapt u uit bij tramhalte Kattenburgerstraat. Komt u met de 
bus dan stapt u uit bij bushalte Jan Schaeferbrug. Wij zijn gevestigd in het atrium dat u bereikt via 
de glazen schuifdeur (zie het pijltje op de foto). U ziet ons op de hoek.

Met de auto komt u bij ons via de ring A10. Neem afslag Zeeburg (S114) en rijd de Piet Heintunnel 
in. Aan het einde van de tunnel gaat u rechtsaf de Piet Heinkade op. Na circa vijfhonderd meter 
gaat u weer rechtsaf het Withoedenveem op (als u navigatie heeft dan gebruikt u deze straatnaam). 
U parkeert in de parkeergarage aan uw linkerhand. Bij de eerste uitgang de trap op naar boven en 
rechtsaf naar de glazen schuifdeuren. Wij zitten op de hoek.
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Iedere dag inloopspreekuur  
van 14.00 uur tot 16.30 uur en  

op andere tijden na telefonische afspraak
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van de DWI, UWV of SVB.
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Elke dag van 14.00 uur tot 15.30 uur 
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Veembroederhof 109 (tram 26 vanaf CS)
secretariaat@ijlaw.nl & www.facebook.nl/advocaten

Een FabCity gaat met name over circu-
lariteit: het hergebruik van materia-
len, duurzame afvalstromen, productie 

dichtbij en repareren ipv kopen wat ver weg 
gemaakt is. Smart (als in slimme bewoners die 
zelf actief zijn), sustainable en social-inclusive is 
het devies.

Je weet dat je er bent als je door de grote witte 
poort bent gegaan, voorbij de bouwplaats van 
het nieuwe hotel naast de Jan Schaeferbrug. 
Het terrein is grofweg opgedeeld in themati-

Liever meedoen 
dan toekijken
In het decembernummer van de IJopener schreef ik al over de 
komst van FabCity naar de kop van Java. Nu, in april, gaan de 
poorten daadwerkelijk open. De komende elf weken is er enorm 
veel te doen op dit prachtige stukje eiland. Ook voor jong en 
oud van lokale bodem is er veel interessants te ontdekken.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT     
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN, STUDIO CONTENT, GROEI EN BLOEI

sche wijken: materiaal en fabricatie, voedsel en 
groen, water en klimaat adaptatie, mobiliteit en 
transport, smart leven en werken, onderwijs en 
onderzoek, kunst en theater en data & gemeen-
schap. Op en tussen die gebieden moet samen-
werking ontstaan.

Onderwijs en onderzoek
In het Learning Lab dat hier komt, gaat het zowel 
over kennisuitwisseling als over het leren zelf. 
Het Lab is een plek voor reflectie en debat, met 

als aandachtsgebieden onder andere circulaire 
economie, stadslogistiek, ondernemerschap en 
vitaliteit. Elders op de campus maken studenten 
gebruik van ateliers waar kan worden gezaagd, 
ge-3D-print en nog zo wat doedingen.

Vanuit het lab gaan studenten de wijken in om 
lokale situaties te onderzoeken en projecten te 
ontwikkelen. Een van die projecten is het op 
gang brengen van dialoog tussen heel verschil-
lende wijken die pal naast elkaar liggen. Zoals 
de Indische Buurt met zijn sterke sociale cohe-
sie maar ook uitdagingen en Science Park, waar 
weinig uitdagingen zijn maar ook geen cohesie.

Over het leren zelf valt veel uit te wisselen als 
studenten, onderwijsinnovatoren en young 
professionals elkaar ontmoeten. Want wat is 
eigenlijk een inspirerende leeromgeving en hoe 
wordt er geleerd in verschillende studies. Wat 
kun je als student maatschappijleer bijvoor-
beeld leren van hoe een ontwerpstudent een 
vraagstuk aanpakt. En wat kan de ontwerper 
leren over de maatschappij om zijn praktijk te 
verrijken. De uitwisseling kan zowel het leren als 
dat wat geleerd wordt verder brengen. Van vele 
hogescholen in Nederland komen studenten en 
docenten naar de campus, met de HvA en AMS 
als belangrijkste.

Nieuwsgierig? De deur staat open en bezoekers 
zijn welkom. Om te kijken en te luisteren, mee te 
debatteren of je licht op te steken over wat hier 
zowel gebeurt op hoger onderwijsgebied.

Smart leven en werken
Studio Content is een van de bewoners van 
FabCity. Het zijn ecologische architecten die 
meedenken met zelfbouwers. In hun mobiele 
duurzame kantoor houden ze tijdens FabCity 
spreekuur over bouw- en duurzaamheidsvraag-
stukken. Van leemstuc heeft iedere zelfbouwer 
ondertussen wel gehoord, maar wie heeft al eens 
overwogen zijn huis te verwarmen met compost 
of glaswol te vervangen door schapenwol?

Met duurzame oplossingen willen de architec-
ten van studio Content laten zien dat zelfvoor-
zienend leven echt mogelijk is, ook nu al en in 
de stad. Anders – creatief – kijken naar dat wat 
er al is, maakt nieuwe oplossingen mogelijk en 
haalbaar. 

Water
We kennen het allemaal: een hevige regenbui 
en de straten staan vol diepe plassen. Leuk voor 
kleine kinderen, hinderlijk als je net in je goeie 
goed op weg bent naar een sollicitatiegesprek. 
Het regent steeds meer én de stad wordt steeds 
steniger. Uitbreiding van het rioolnetwerk is 
niet de oplossing om al dat water af te voeren. 
Een andere inrichting van de stad wel. Groene 
daken, waterwegen, regentonnen, geveltuinen, 
infiltratievelden, greppels, waterpleinen en 

grasbetonstenen – ze 
helpen allemaal mee 
om het water vast te 
houden, te geleiden 
of de infiltratie in de 
grond te verbeteren. 

Rainproof maakt het 
probleem zichtbaar 
en biedt oplossingen. 
Het mooie aan dit 
initiatief van Water-
net om Amsterdam 
regenproef te maken, 
is dat iedereen er aan 
kan meedoen. Op elk 
niveau, van bewoner 
tot woningcorporatie 
tot stedenbouwers, zijn maatregelen te nemen 
om het regenprobleem om te buigen naar een 
groenere stad. Van beleidsniveau tot de gevel-
tuin.

In FabCity is in een tentoonstelling te zien en 
te voelen wat de problemen en de mogelijkhe-
den van regen in de stad zijn. Wellicht komt er 
ook een spreekuur, hou daarvoor de program-
mering in de gaten

Lokale eend
Wat is een fabelachtige fabricerende stad zon-
der couleur locale, moet de groep bewoners van 
Java-eiland hebben gedacht die het idee ontwik-
kelden voor de Meet the locals keet. Ze zijn de 
lokale eend in de bijt van het hele plan en zullen 
als geen van de andere partijen een brug gaan 
slaan naar de wijk en de stad waar de tijdelijke 
campus is neergestreken.

De keet is klein, maar dat is absoluut geen 
belemmering voor een rijkgeschakeerde pro-
grammering. Interessant lijkt zeker te worden 
‘Local soup with a story’. Een lokale bewoner 
maakt soep en een FabCity bewoner vertelt in 
tien minuten een verhaal over zijn of haar pro-
ject. En nieuwsgierig ben ik ook naar ‘Match 
making Monday’. Iedere maandag een ontmoe-
ting tussen een lokale bewoner met een speci-
fieke vraag en een organisatie die er antwoord 
op zou kunnen hebben. Zoals deze: ‘Kan het 
Java-eiland zonder Nuon?’ Stadswarmte blijkt 
niet het ei van Columbus dat het ooit leek, en 
inmiddels zijn er duurzamere voorzieningen 
te bedenken op zeer lokaal niveau. Maar op dit 
moment is er geen keuze en zijn bewoners ver-
plicht gebruik te maken van de stadswarmte van 
Nuon.

Kunst en theater
Een van de initiatiefnemers van Meet the locals 
is radiomaker Bert Kommerij. Met componis-
tencollectief Monotak werkt hij aan een hoor-
spel, Time of transition. Teksten van Pakhuis de 
Zwijger worden voorzien van een soundscape 
en muziek. Live te zien in juni.

De innerlijke mens
Geen stad zonder de mogelijkheid de innerlijke 
mens te versterken. Het idee is om alle ingre-
diënten zowel biologisch als lokaal te produce-
ren. Bij het schrijven van dit artikel is nog niet 
bekend of dat gaat lukken. We zijn benieuwd!

Het café gaat op 18 april open.

ADVERTENTIE

Afval
Waar gewerkt wordt, ontstaat afval. Wat doet 
deze circulaire ministad er mee?

Verschillende afvalstromen hebben hun eigen 
bedding. Bouwafval van de paviljoens wordt 
zoveel mogelijk hergebruikt voor nieuw te bou-
wen woningen. Uiteraard wordt plastic apart 
ingezameld. Er is een plasticfabriek, waar plas-
tic afval wordt verwerkt tot nieuwe bouwmate-
rialen. Organisch afval wordt gecomposteerd en 
gebruikt voor het opwekken van warmte door 
middel van een biomeiler. 

Tenslotte
Bij het ter perse gaan van dit nummer is de pro-
grammering nog niet volledig rond. Er zal veel 
ruimte zijn voor last-minute gebeurtenissen. 
Via facebook en de website blijf je goed op de 
hoogte. Of ga gewoon eens kijken en meedoen! t

www.facebook.com/EuropebyPeople
www.facebook.com/meetthelocals
www.europebypeople.nl
www.meetthelocalsblog.wordpress.com
www.studiocontent.org
www.rainproof.nl
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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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TEKST: TINEKE KALK

De marktgids voor 
Amsterdam

Op reis weten de hipster, de geslaagde 
yup of de pensionado ze wel te vinden: 
de marktjes met die heerlijke verse vis, 

groenten, fruit en lokale hebbedingetjes. Weer 
thuis in Amsterdam gaan ze echter liever naar 
de supermarkt. Onterecht, zo laat De marktgids 
voor Amsterdam zien.

Het roer moet om
De markt heeft het al tijden moeilijk. Op de Albert 
Cuyp, de bekendste markt van Amsterdam – zo 
niet van Nederland – is het aanbod van kleren 
te groot. Doordat de marktkramen vaak lang in 
handen zijn van dezelfde houders, die vaak 25 
jaar hebben moeten wachten op een kraam en 
nog eens 20 jaar op een goede plaats, is de door-
stroming gering. Mede daardoor wordt er te wei-
nig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 

Waar het aanbod wel op buurt en behoefte 
ingesteld is, zoals op de biologische markt aan de 
C. van Eesterenlaan, lopen de zaken goed. Ook 
bijvoorbeeld de plantenmarkt op het Amstel-
veld heeft, zeker nu stadstuinieren weer in is, 
niet te klagen over klandizie. Inmiddels is men 
binnen de marktwereld tot het besef gekomen 
dat er iets moet veranderen. Er worden voor-
zichtig wat pogingen gedaan om het roer om 
te gooien. Op de Pekmarkt bijvoorbeeld komen 
nog wel steeds voornamelijk de oude bewoners 
van Noord, maar op de kop van de markt staan 
zowaar wat kramen met biologische groenten.   

7000 kramen 
Waar is onze stad nu niet koploper in? Amster-
dam heeft maar liefst duizend marktkramen 
meer dan Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Eindhoven tezamen! In 2015 bezocht journalist 
Tijs van den Boomen een aantal markten voor 
een serie in het Parool. Om alle 35 markten te 

De droomvrouw
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

De droomvrouw is een boek dat niet een-
twee-drie in een hokje te plaatsen is. 
Het is een waargebeurd verhaal, een 

reisboek, een coming-of-ageverhaal en het ver-
haal over het schrijven van een boek. Het meest 
vind ik het een boek over een scheppingsproces, 
van een boek en een mens in de volgende fase 
van haar leven.

Zwaan woont in IJburg, is journalist en leidt 
een materieel succesvol leven. Op een dag heeft 
ze een toevallige ontmoeting met een mooie 
man die haar uitnodigt mee te gaan naar een 
workshop over ‘iets met energie’. De workshop 
blijkt een keerpunt in haar leven. Ze komt op 
een spirituele manier thuis bij zichzelf en begint 
aan een lange zoektocht die moet leiden naar 
het vinden van haar eigen stem. Daarmee sluit 
ze aan in een lange rij kunstenaars die dit uni-
versele verlangen van de mens hebben verbeeld, 
verklankt of verwoord. 

Een van de mooiste Nederlandse liedjes gaat 
erover: ‘Ik zou willen spreken met een eigen 
stem, nu ik geen negentien meer ben... Dat moet 
toch kunnen... O help me spreken met een eigen 

een lege studio zitten en er gebeurt niets maar 
dan ook helemaal niets, en dat dagenlang. Her-
melijn beschrijft het bloedeerlijk, zoals ze zich-
zelf ook niet spaart in haar strubbelingen om 
healer te worden. Bij momenten ligt navelstaar-
derij op de loer, maar steeds volgt dan in het ver-
haal een zodanige draai dat het boek niet ver-
zandt. Zo lopen de verschillende lagen van het 
boek door elkaar. Dat is mooi gedaan, want de 
schakelingen in tijd en plaats maken de zware 
kost luchtig. 

Het boek is makkelijk te lezen. Natuurlijk is het 
interessant als je gelooft in onzichtbare dimen-
sies, de werking van energieën en de lessen van 
sjamanen. Er staat ook behoorlijk wat informa-
tie in op dat gebied. Maar ook zonder dat is het 
een boek dat raakt, door de eerlijkheid en het 
verhaal van de stem van één mens.

Hermelijn van der Meijden
De Droomvrouw
Stoat publishing
ISBN 978-9-92366-00-9

bezoeken die Amsterdam kent, schakelde hij 
echter nog wat collega’s in!  

De Marktgids voor Amsterdam is een hand-
zaam boekje geworden, waarin de markten per 
stadsdeel zijn geordend. Naast een algemene 
kenschets van de betreffende markt staan er 
facts – zouden facts betrouwbaarder klinken 
dan feiten? – en bijzondere tips in over waar wat 
te krijgen is, variërend van elastische tuinslan-
gen, ezelsworsten en Japans streetfood tot bio-
logisch afbreekbare poepzakjes voor de hond. 
Hoewel ik een regelmatige bezoeker ben van 
de twee markten in mijn buurt, de biologische 
markt en de Dappermarkt, bezoek ik eigenlijk 
nooit markten in andere delen van de stad. Als 
ik om mij heen vraag, blijkt dat bij de meeste 
mensen het geval te zijn. Het boekje daagt je uit 
om je buurt te verlaten en op reis te gaan in je 
eigen stad.

Het grootste warenhuis
Waar waan je je bijvoorbeeld in Amsterdam in 
de Provence? Volgens het boekje op de Zuider-
markt, op het kruispunt van de Jacob Obrecht-
straat en de Johannes Verhulststraat. Het is een 
coöperatieve markt, gerund door vrijwilligers. Je 
kunt natuurlijk ook de metro nemen naar Rei-
gersbos met zijn maar liefst 134 kramen waar je 
heerlijke Surinaamse lekkernijen kunt eten en je 
reggae-cd’s en posters kunt kopen. Iets verderop 
in Ganzenhoef vind je Ghanese wortelknollen, 
zoutvlees en glimmende damesschoenen in de 
wat grotere maten, want Surinaamse en Antilli-
aanse dames staan over het algemeen wat stevi-
ger in de schoenen dan de Nederlandse. 

Voor hippe hoofddoekjes ga je natuurlijk naar 
het Bos en Lommerplein. Nadat je daar voor 
bijna niets een hele doos paprika’s, vier avo-
cado’s en mango’s hebt gescoord kan je jezelf 
van je uitgespaarde geld trakteren op de zelfge-
maakte patat van Omar. 

Wie iets aparts wil, koopt op de Museum Mar-

Van alle markten thuis!

ket (de naam alleen al is een waarschuwing dat 
alles pittig geprijsd is) een opschrijfboekje waar-
van de voorkant gemaakt is van een stukje van 
een vinyl-lp en de achterkant van de uitsnede 
van de bijbehorende hoes (te beluisteren op 
Spotify uiteraard!). 

Aan het eind van het boekje staat een zes stap-
penplan voor wie zelf op de markt wil gaan 
staan. Je moet er niet tegenop zien vroeg uit 
de veren te komen en af en toe een hele dag in 
regen en wind te staan. Waarbij natuurlijk het 
allerbelangrijkste is: dat gat in de markt vinden!  

Tijs van den Boomen: De marktgids voor Amster-
dam. Van dagelijkse boodschappen tot funshoppen
Uitgeverij Fosfor, Amsterdam 2015
ISBN 978-9-462251-49-6
112 pagina’s
€ 9,99

Het IJ verbeeld

E igenlijk is het een beetje een bedrieglijke 
titel, want het boek De Magie van het IJ 
gaat vooral over de noordzijde van het 

IJ. En toch... wie van het IJ en haar geschiedenis 
houdt, moet dit boek beslist kopen. Al was het 
maar voor de prachtige, kleurrijke tekeningen 
van dubbeltalent schrijfster Aafke Steenhuis.

Aafke Steenhuis: De magie van het IJ- Panorama 
Amsterdam Noord
Uitgeverij Philip Elchers, Groningen, 2015
ISBN 978-90-5048-167-0
120  pagina’s
€ 29,95

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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stem.’ Raymond van het Groenewoud zingt het 
zacht, met toenemende spanning en een heel 
lichte wanhoop. Die spanning zullen velen van 
ons herkennen. Want een eigen stem in de kako-
fonie van alle zes miljard individuele stemmen 
op deze aardkloot lijkt soms een overlevings-
noodzaak. En dat het vinden van zo’n stem tot 
wanhoop kan leiden, zal ook niemand verbazen.

Die wanhoop komt ook Zwaan tegen. Stug 
doorgaan, lijkt het devies van schrijfster Her-
melijn van der Meijden. Vallen en opstaan en na 
de volgende val weer opstaan, bijna eindeloos 
door. Zo daalt Zwaan af naar de diepe krochten 
van de schaduwen van haar psyche én stijgt ze 
naar dimensies van engelen, energieën en enti-
teiten. Ze bezoekt sjamanen, een healing school, 
aurakijkers, healers en psychologen. Want die 
eigen stem gaat vanaf het eerste moment over 
‘iets met energie’ en in de loop van het boek 
wordt Zwaan minder journalist en meer healer. 
Ondertussen vindt ze ook een lieve, maar lastige 
man en krijgt een kind. Het gezin verhuist naar 
IJburg, waar Zwaan plekken vindt om rituelen te 
doen. 

Het is de eigen stem van de schrijfster, die 
we horen in dit boek. En tijdens het schrijven 
schrijft ze over het schrijven. Ook dat is een 
thema dat velen zullen herkennen, zeker makers 
van allerlei pluimage: voor een leeg papier of in 
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TEKST: SIMONE SLOTBOOM

T ijdens opruimen vond Noëlle Cuppens 
een hele stapel Letraset wrijfletters. Voor 
degenen die niet weten wat wrijfletters 

zijn, even een toelichting in het kort. Voordat 
bladen en folders digitaal werden vormgegeven, 
werd dat gedaan met knip- en plakwerk. De kop-
pen boven een tekst werden vaak gemaakt met 
wrijfletters. Deze stonden op licht diffuse folies 
en bevatten symbolen en lettertekens in alle 
mogelijke vormen. De letter die je wilde gebrui-
ken, werd met de afdrukkant op het papier 
gelegd en door er met een potlood of een speci-
aal tooltje erover te wrijven, kon je de letter van 
het vel op het papier aanbrengen. Er waren veel 
verschillende lettertypen die je per velletje kon 
kopen. 

Toen Noëlle deze stapel wrijfletters vond, 
besloot ze meteen er iets mee te gaan doen. Om 
er zeker van te zijn dat ze genoeg letters zou heb-
ben, wilde ze er nog meer kopen. Al snel bleek 
dat dit een afgesloten hoofdstuk is. Ze waren 
niet zomaar te koop en de verkopers in de win-
kels waar ze het probeerde, stonden haar min of 
meer glazig aan te kijken. ‘Ik realiseerde me dat 
ik op zoek was naar iets uit het verleden, wat er 
niet meer is. De computer is ervoor in de plaats 
gekomen, oude dingen verdwijnen gewoon. Ter-
wijl ik dat concludeerde, wist ik ook wat ik met 
de letters wilde. Er ontstond een behoefte om 
stil te staan bij iets wat verdwenen was.’ 

Beeldend kunstenaar Noëlle Cup-
pens heeft een fascinatie voor 
teksten. Ze slaat ze op in haar 
geheugen als ze ze ziet, hoort of 
tegenkomt. In veel van haar werk 
worden teksten gebruikt of zijn 
letters een onderdeel ervan. In 
haar project The Last Pages zijn 
letters zelfs het hoofdonderwerp.
TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

Inspirerend boekje
Letters en boeken hebben veel met elkaar te 
maken. Noëlle wist dat ze ergens tussen haar 
boekenverzameling het laatste boekje van Mar-
guerite Duras had staan, getiteld Dat is alles. 
Helaas vertaald en niet in het Frans. ‘Dit boekje 
is een inspiratiebron voor mij. Het zijn geen 
verhalen, maar er wordt in gespeeld en gezocht 
naar taal. Pure poëzie over liefde en de nade-
rende dood. Marguerite schreef dit in haar laat-
ste levensjaar toen ze 81 was. Voor mij was het, 
waar ik op zoek naar was. Maar ik wilde het wel 
in het Frans hebben en dat was ook niet meer 
te koop.’

Noëlle ging op zoek en vond via internet een 
halve kopie van het boekje C’est tout. Daarna 
vond zij de andere helft in de bibliotheek van de 
UvA. Ze besloot de hele tekst over te schrijven 

met wrijfletters. Het 
avontuur begon. Eerst 
de bladspiegel uit-
rekenen, vervolgens 
berekenen hoe groot 
de regelafstand moest 
zijn uitgaande van de 
grootste letters die ze 
had. 

De tekst van het 
boekje is dus vormge-
geven met de beschik-
bare wrijfletters. 
Voor de ontbrekende 
moest een oplossing 
worden gezocht. De 
eerste bladzijden gin-

gen voorspoedig omdat Noëlle voldoende let-
ters had om de tekst te schrijven. Tijdens het 
schrijven kwam zij erachter dat de Franse tekst 
soms erg verschilt van de Nederlandse. Het 
voorwoord heeft ze na wat overwegingen over-
geslagen. ‘Het grappige is dat je nooit precies 
weet hoe je het gaat doen. Het overslaan van die 
eerste zin was iets waar ik me later over verwon-
derd heb. Misschien omdat hij ging over dat je 
nooit weet wat je gaat schrijven.’ 

Op bladzijde twaalf kwam het keerpunt: de 
é’s waren op. De tekst die daarop volgde werd 
geschreven zonder é maar met een spatie op 
die plek. Dat gebeurde ook met de volgende let-
ters die nodig waren, maar niet meer voorradig. 
Zodoende kreeg ze aan het eind van de tekst 
bijna witte bladzijden met nog een paar letters, 
die daardoor een mooie grafische vorm kregen. 
Na veel uren aan haar concept gewerkt te heb-
ben, was het af en kwam de volgende vraag: ‘Wat 
nu verder?’

Terugblik
Ze besloot het manuscript in boekvorm uit te 
geven. Om voor het drukken geld te genereren, 
startte Noëlle een crowdfundingactie op de site 
Voordekunst. Dat lukte, ze wist in korte tijd vol-
doende geld in te zamelen om haar boek te laten 
drukken. 

Noëlle: ‘Het is een terugblik op mijn leven dat 
zich verweeft met de terugblik van Marguerite 
Duras op haar leven. Dit in relatie met de ver-
andering van een analoog naar een digitaal tijd-
perk.’ 

De vormgeving van het boek is gedaan door Art 

Collart. Het is handgebonden en de omslag is in 
zeefdruk met de titel C’est Tout. Elk boek krijgt 
een originele wrijfletter K of W: dit zijn de letters 
die Duras niet gebruikte in haar boek. 

De oplage is 139, gelijk aan het aantal over-
gebleven letters K en W. Elk boek is gesigneerd. 
Noëlle schreef de inleiding en de essays zijn 
geschreven door Alex de Vries en Ellen Krutwa-
gen. 

Naast het kunstboek is er een tentoonstelling 
met een serie werken op papier die geïnspireerd 
zijn op het concept. In het maakproces zijn vol-
gens Noëlle bijzondere ontdekkingen gedaan, 
die weer verwerkt zijn tot beeldend werk. t

Op 17 april om 15.00 uur is de opening van de 
expositie die zal plaatsvinden bij SBK Amsterdam 
(KNSM-laan) en Boekhandel Van Pampus. 

www.noellecuppens.nl

�e Last Pages, zoektocht in de tijd

Dat de waarheid rekbaar is, weten we 
wel. Mijn waarheid kan behoorlijk 
afwijken van die van een ander. We 

bekijken de wereld allemaal door onze eigen 
‘gekleurde’ bril. Ook eerlijkheid is complexer 
dan het lijkt. Want wat als iemand heilig in zijn 
eigen leugens gelooft? Is diegene dan oneer-
lijk? Feitelijk niet. En wat als de waarheid of 
eerlijkheid ronduit kwetsend is? Vertel je een 
terminaal zieke dat die er slecht uitziet? Een 
vriendin dat die jurk geen gezicht is? Of dat ze 
beter aan de lijn kan doen? Zeg je een collega 
in scheiding dat je de dramaverhalen zat bent? 
De meeste mensen niet.

Gelukkig maar, want de ongezouten waar-
heid is niet bepaald wenselijk. Een cadeau-
tje geef je ook niet zonder een leuk papiertje 
eromheen. En het liefst met een strik erop. 
Een beetje aardig verpakken doet ook wonde-
ren voor de waarheid. Nuanceren is niet het-
zelfde als verdraaien. En rekening houden met 
iemands gevoel is niet oneerlijk, maar attent. 
Liegen hoeft nooit. Je kunt altijd een reactie 
of compliment bedenken waar je achter staat. 
Oké, dan vind je de nieuwe tafel van een kennis 
misschien spuuglelijk. Maar zij is er blij mee en 
het is háár huis. Waarom zou je de pret druk-
ken met een ‘eerlijk’: ‘Nou, mijn smaak is het 
niet…’,  als je ook kunt zeggen: ‘Wat heerlijk 
voor je, geniet ervan!’ 

Nu ken ik genoeg mensen die te pas en meestal 
te onpas mensen beledigen onder het motto van 
eerlijkheid. Gevraagd en ongevraagd. Ze para-
deren ermee als een moreel vaandel. Alles moet 
gezegd kunnen worden, want: ze zijn gewoon 
eerlijk. En eerlijkheid is nu eenmaal goed.  
Sinds de komst van sociale media is het hek 
helemaal van de dam. Zo naar word ik van alle 
als waarheid gepresenteerde stellingen die met 
één klik op de knop de wereld in geslingerd 
worden. Als je niets aardigs te zeggen hebt, zeg 
dan liever niets. En in de uitzonderlijke geval-
len dat jouw ‘eerlijke’ mening wel een positieve 
bijdrage kan leveren, check dan minstens of je 

genoeg informatie hebt om stellingen als fei-
ten te poneren. 

Niet iedere moslim is een terrorist. Niet iedere 
vluchteling is een goudzoeker. Sterker nog, de 
cijfers liegen er niet om: je komt niet eens in de 
buurt van de waarheid. Zelfs als je ‘iedere’ ver-
vangt door ‘de meeste’ of ‘vele’, is het nog onzin. 
Haat zaaien is op zich al erg genoeg, maar haat 
zaaien onder het mom van ‘de waarheid moet 
maar eens gezegd worden’ is gevaarlijk. Leu-
gens vermomd als waarheid richten schade 
aan. Zeker als ze vaak genoeg herhaald wor-
den. Het werkt net als met reclame. Als je iets 
maar vaak genoeg ziet of hoort, word je beïn-
vloed. Dreft blijft altijd een beter afwasmiddel 
dan de Euroshopper van Albert Heijn, ook al 
worden de borden net zo schoon.

Het nieuwste online-verschijnsel is een wed-
strijdje ‘welk drama heeft de meeste aandacht 
gekregen?’ Alsof het niet gewoon logisch is 
dat een Nederlander meer van slag is van een 
bomaanslag in Brussel of Parijs en een Turk 
van aanslagen in Istanbul of Ankara. De juiste 
conclusie is hier dus niet dat Europa niet geeft 
om de bevolking in de rest van de wereld of 
andersom. Het hemd is gewoon nader dan de 
rok, en een bom in je achtertuin een stuk enger 
dan uren vliegen weg.

Een goede conclusie uit meerdere stellingen 
trekken, is minder gemakkelijk dan je zou den-
ken. Het is niet voor niets dat syllogismen stan-
daard in intelligentietests worden opgenomen. 
Het doet namelijk een beroep op het vermogen 
tot logisch redeneren. Er is pas sprake van een 
geldige redenering als de conclusie noodzake-
lijkerwijs voortvloeit uit de voorafgaande pre-
missen. Een geldige conclusie hoeft overigens 
geen ‘ware’ te zijn. Als een van de aannames 
niet klopt, levert dat per definitie ook een valse 
conclusie op.

Stellingen voor waar aannemen en daar con-
clusies uit trekken. Het gebeurt maar al te vaak. 
Satirische nieuwssites spelen daar graag op 
in. Massaal worden hun uit de duim gezogen 
‘nieuwsberichten’ online gedeeld en becom-
mentarieerd alsof het ‘waarheid’ is.

Zo meldde Nieuwspaal dat Nederlandse ver-
keersborden voorzien zouden worden van 
een Arabische vertaling. Het item ging viral. 
Mét talloze reacties van woeste mensen van 
het niveau: ‘Als ze niet kenne lezen moeten ze 
inburgeren of opzouten.’ Dat het om een hoax 
of nepbericht gaat, is dus lang niet iedereen 
duidelijk. Het lijkt nieuws, dus het is nieuws. 

‘De waarheid’ is niet altijd eerlijk, of zelfs 
maar waar. Test hem, verpak hem fraai of geef 
hem recht voor zijn raap als dat nodig is. Maar 
denk vooral zelf na. Weet je het zeker? Klop-
pen de aannames? Volgt de conclusie echt uit 
de stellingen? Is de bron betrouwbaar? En bij 
twijfel is er altijd nog de gouden optie: zwijgen. 
De waarheid is een groot goed, maar: bezint 
eer ge aan delen begint. 

De eerlijke waarheid
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Koken met Neeltje

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Ik eet eigenlijk bijna geen kip meer. Op de 
radio hoorde ik een vreselijk verhaal over 
een oud echtpaar dat geheel geïsoleerd 

leefde, omdat ze niet meer zouden reageren op 
antibiotica als gevolg van teveel antibioticakip 
eten: een besmetting konden ze zich niet per-
mitteren.

Misschien was het een broodje aap. Maar 
eerlijk is eerlijk, het idee van die ‘kippenfarms’ 
waarin deze dieren geen leven hebben gehad 
dat nog enigszins herinnert aan een vrij kip-
penleven, dat ze nooit een stukje gras hebben 
gezien en razendsnel zijn opgegroeid: het zet 
niet aan tot eten. En die kippen met een ‘beter 
leven 1 ster’, nou ja, ook niet echt aantrekkelijk.

Maar.. op het internet staat een website  
koopeenkip.nl. Het zijn echte kippen en haan-
tjes die ze daar verkopen. 

Ik ontdooi ze in de koelkast, langzaam dus. Dat 
duurt twee tot drie dagen, houd daar rekening 
mee.

Je wilt ze zo goed mogelijk kunnen proeven, 
dus geen sterke kruiderij, geen tomatensauzen. 

Een Roquefortsaus los bij de gebraden kip lijkt 
de juiste benadering.

Een echte kip (of haan) 

Nodig:
•	 1 kip
•	 1 ons Roquefort
•	 2 glazen witte wijn
•	 1 ui
•	 1 lepel bloem
•	 1 dl room

Doe een deel van de roquefort in de kip en maak 
de opening dicht met een cocktailprikker. Braad 
de kip aan in een mengsel van boter en olijfolie. 
Doe hem in een vuurvaste schaal met de boter 
en olie en zet hem  (afgedekt) in een voorver-
warmde oven van 180ºC, drie kwartier tot een 
uur, afhankelijk van de afmeting van de kip. 

Fruit intussen het gesnipperde uitje in een 
lepeltje boter. Doe er de bloem bij en roer boter 
en bloem met ui. Doe er dan de wijn en de room 
bij tot een mooie roux ontstaat. Roer hier de 
gesmolten kaas uit de kip bij en de rest van de 
kaas. Bestrooi de saus met peterselie. Geef de 
saus apart bij de kip. Eet er een lekkere salade bij 
en een gekookte aardappel. Geniet. t

Buurtborrel Wijkservicepunt 
Sporenburg
Vrijdag 22 april van 18 tot 20 uur vindt onze 
buurtborrel plaats. Alle bewoners van het Ooste-
lijk Havengebied zijn welkom.
Dit is een leuke gelegenheid om met buurtbewo-
ners kennis te maken of weer eens gezellig bij te 
kletsen. En als u Wijkservicepunt Sporenburg nog 
niet kent is dit uw kans! Wij verzorgen lekkere 
zelfgemaakte hapjes en non-alcoholische drank-
jes. U kunt kennismaken met ons activiteiten- en 
informatieaanbod. En buurtband The White Cape 
zorgt voor een swingende sfeer.
Wij alleen kunnen deze buurtborrel niet tot een 
succes maken. Daarvoor hebben we uw aanwe-
zigheid  nodig. Dus komt allen, het liefst in groten 
getale, naar  Wijkservicepunt Sporenburg!

Roads Wijkservicepunt Sporenburg
Baron G.A. Tindalstraat 27 / tel. 590 83 69
www.roads.nl  / www.buurtbalie.nl 

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

I N G E Z O N D E N

I N G E Z O N D E N ADVERTENTIE

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

ADVERTENTIES

werkplekken te huur

Het Borneo Architectuur Centrum heeft 

werkplekken beschikbaar in onze mooie 

grote ruimte aan het RJH Fortuynplein 

4, op het Borneo eiland. Kosten: 180,-

/mnd incl. BTW, WIFI en servicekosten, 

met gebruik van keuken en 

vergaderruimtes. Bij voorkeur mensen 

die in de creatieve of bouwsector 

werkzaam zijn.

Onze ruimte is ook te huur voor 

vergaderingen & borrels, voor € 100,-

incl. BTW en koffie en thee.

meer informatie:

eva@lukkienvantill.nl

0650.83.82.93

www.bac-amsterdam.nl 

Heropening  
Villa Bewust

Het is zover! Na bijna een half jaar geslo-
ten te zijn geweest is Villa Bewust op 
donderdag 24 maart heropend aan de 

v.d. Vijverstraat 16-H (bij station Muiderpoort). 
Villa Bewust is een pop-up demonstratiewo-
ning waarin middels interactieve rondleidin-
gen, workshops en informatiebijeenkomsten 
bewoners geïnformeerd worden over hoe je 
met kleine gedragsveranderingen en simpele 
aanpassingen veiliger, gezonder, zorgeloos en 
energiezuiniger kunt wonen. Bewoners(-groe-
pen) zijn van harte welkom voor een workshop, 
informatiebijeenkomst of interactieve rondlei-
ding. Wij hopen u z.s.m. op onze nieuwe locatie 
te kunnen verwelkomen!

Aanmelden kan via oost@villabewust.nl. 
www.villabewust.nl

S inds 1-10-2015 speelt de WOZ-waarde van 
uw (huur-) woning een rol in de punten-
telling. Deze wordt nu voor 25% bepaald 

door de WOZ-waarde. De puntentelling van een 
woning is van belang om te bepalen tot hoe ver 
de huurprijs van een sociale huurwoning mag 
stijgen. Het puntenaantal komt overeen met 
de maximale prijs voor de woning . Dus: hoe 
hoger de WOZ, hoe hoger het aantal punten 
dat de woning waard is, hoe hoger de maximale 
huurprijs. De berekening van de invloed van de 
WOZ-waarde op de puntentelling is ingewikkeld 
(en verandert jaarlijks). Voor meer informatie 
hierover verwijzen wij u naar ons spreekuur.

Omdat huurders nu voor het eerst ook belang-
hebbend zijn bij de WOZ, krijgen huurders dit 
jaar ook een WOZ-beschikking. Het is in prin-
cipe mogelijk hiertegen bezwaar te maken. Dit 

Als huurder bezwaar maken tegen de WOZ, 
heeft dat zin?

heeft echter pas (mogelijk) zin op het moment 
dat de huur van de woning tegen de maximale 
huurprijs aan zit. Als u vermoedt dat u rond 
maximaal redelijk betaalt, en u heeft het idee dat 
uw WOZ-waarde (veel) te hoog is geschat, kom 
dan naar het spreekuur van het WSWonen, dan 
gaan we kijken of het in uw geval zin heeft om 
bezwaar te maken. U kunt bij ons ook een stan-
daard bezwaarformulier ophalen.
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Luisteren en kijken
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

De expositie Landverhuizers in het Lloyd 
Hotel vertelt het verhaal van de Oost-
Europese migratie naar Brazilië. Tussen 

1921 en 1935 fungeerde het Lloyd Hotel als land-
verhuizershotel voor scheepvaartmaatschappij 
Koninklijke Hollandsche Lloyd. In Brazilië zocht 
men goedkope landarbeiders voor het werk op 
de koffieplantages.

Met een speciaal hiervoor aangelegd spoor-
lijntje van Amsterdam CS kwam een onophou-
delijke stroom van duizenden Oost-Europeanen 
aan bij het hotel. Van hier vertrokken de stoom-
schepen naar Zuid-Amerika. Het migratiever-
haal van bijna honderd jaar geleden gaat over 
armoede, de Amsterdamse haven, koffie en toe-
komstdromen. 

Op een platform op de vierde etage is een grote 
wandtekening te zien waarop de reis van de 
migranten is uitgebeeld. Op digitale schermen 
worden de thema’s Herkomst, Amsterdam en 

Toekomst uitgelicht met filmpjes. En er hangt 
een kijkdoos waar te zien is hoe het Lloyd Hotel 
eruitzag toen het een landverhuizershotel was.

Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
t/m 31 december, toegang gratis

Spotprenten in het 
Persmuseum 

De tentoonstelling Inktspot biedt een 
overzicht van de beste tekeningen van 
het politieke jaar 2014-2015 van 31 

politiek tekenaars. 
Thema’s die de revue passeren zijn onder 

andere de streken van Poetin en Opstelten, 
spraakmakende kwesties als de opkomst van 
IS, de Grieks-Europese crisis, Zwarte Piet en 
natuurlijk de vluchtelingencrisis. 

Veel aandacht ging ook uit naar Charlie Hebdo, 
waarvoor in de expositie speciaal ruimte is 
ingeruimd. Met natuurlijk de tekening die de 
Inktspotprijs heeft gewonnen: ‘Onsterfelijk’ van 
Joep Bertrams.

Persmuseum
Zeeburgerkade 10
t/m zondag 8 mei

Koepelconcerten op 
zondag

Het Nederlands Philharmonisch Orkest 
organiseert elke maand een zondag-
middagconcert. 

Op 17 april staan Liefdevolle liederen op het 
programma. Mezzosopraan Karin Strobos zingt 
met het Crumble Consort de liefdevolle Folk 
Songs van Luciano Berio. Ook staan de onstui-
mige Roemeense Volksdansen van Béla Bartók 
op het programma.

Op 29 mei worden de mooiste dubbelconcer-
ten uitgevoerd van Bach en Vivaldi voor altviool, 
cello en trompet. Een troostrijke aria op fagot 
rondt de middag af.

Nedpho-Koepel, Obiplein 4
zondag 17 april, 15 uur: Liefdevolle liederen
zondag 29 mei, 15 uur: Bach en Vivaldi
toegang € 7,50 (vooraf te bestellen via website 
www.orkest.nl)

Landverhuizers in het Lloyd Hotel

SAMENSTELLING: ELLY VAN DER MARK

Afslag medehuurderschap 
gemist

TEKST: ANNEMARIE 
GOVERS-SCHOTTEN 
ADVOCAAT BIJ  
AMSTELADVOCATEN

A ls u als huisgenoot bij een ander 
intrekt, is het goed om u ervan bewust 
te zijn dat u door de verhuurder niet 

automatisch als medehuurder wordt aange-
merkt. Als u niet tijdig het medehuurderschap 
aanvraagt bij de verhuurder, kunt u van een 
koude kermis thuiskomen wanneer uw huis-
genoot, de hoofdhuurder, de huur opzegt of de 
woning verlaat. 

Dit overkwam cliënt meneer Velsen. Velsen 
besloot een aantal jaar geleden bij een goede 
vriend die woonde aan de Erich Salomonstraat 
in IJburg in te trekken om hem te verzorgen. 
Na ongeveer anderhalf jaar verslechterde de 
gezondheid van de vriend echter zo ernstig dat 
hij besloot terug te keren naar zijn geboorte-
land om zich daar verder te laten verzorgen. 
Velsen bleef alleen in de woning achter.

Jaren na het vertrek van de vriend ontdekt 
de verhuurder dat Velsen alleen in de woning 
woont en stelt dat er sprake is van illegale 
onderhuur. Velsen diende de woning per direct 
te verlaten. Aangezien Velsen dit weigerde – hij 
dacht namelijk dat hij medehuurder was – ont-
ving hij een dagvaarding waarin zijn ontrui-
ming werd gevorderd. Met deze dagvaarding 
kwam hij bij ons kantoor.

Om achteraf als medehuurder te kunnen 
worden aangemerkt, dient men aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Gedurende tenmin-
ste twee jaar dient er bijvoorbeeld een gemeen-
schappelijke huishouding te zijn gevoerd. 
Of daarvan sprake is, blijkt bijvoorbeeld uit 
een gezamenlijke bankrekening. Meneer Vel-
sen bewoonde de woning al vele jaren zonder 
zijn vriend. De bewijzen van de gezamenlijke 
huishouding waren dan ook niet meer door 
hem boven water te krijgen. Bovendien bleek 
ons dat hij een te laag inkomen had om deze 
woning te kunnen betalen. Vanuit financieel 
oogpunt bood hij te weinig waarborg voor een 
behoorlijke nakoming van de huur. Meneer 
Velsen voldeed dus niet aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor medehuur-
derschap. 

Wij hebben de heer Velsen aangeraden de 
woning zo spoedig mogelijk te ontruimen aan-
gezien de kans dat hij de procedure zou verlie-
zen en in de kosten zou worden veroordeeld 
heel groot was. Na overleg met de verhuurder 
bleek deze bereid de dagvaarding in te trekken. 
Toen ook nog bleek dat cliënt in aanmerking 
kwam voor een medische urgentie waardoor 
hij binnen twee maanden een andere woning 
kon huren, kwam het gelukkig toch nog alle-
maal goed.  Laat u zich daarom goed informe-
ren alvorens u besluit bij een ander in te trek-
ken, zodat u later niet ook nog eens letterlijk in 
de kou komt te staan. 

annemarie.govers@amsteladvocaten.nl
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In het weekend van 16 en 17 april organise-
ren kunstenaars uit de Czaar Peterbuurt en de 
Kadijken de kunstroute Open Oost. De centrale 
expositie vindt dit jaar plaats in het INIT-gebouw, 
Jacob Bontiusplaats 9 (ingang naast Roest). INIT 
is het grote gebouw waar de redacties van de 
Volkskrant, Trouw en het Parool werken. 
Tijdens deze kunstroute kun je niet alleen kunst 
zien, maar ook horen en ervaren. Er zijn exposi-
ties, performances, er is live action-painting en er 
zijn workshops voor volwassenen en kinderen. 
Ook fotografieproject ‘Het gezicht van 1018’ doet 
mee in de centrale expositieruimte.
Onder het motto ‘gastvrijheid’ hebben de kunste-
naars de ondernemers van de Czaar Peterstraat 
uitgenodigd om samen met hen de kunstroute 
vorm te geven. Meer dan tien winkels in de Czaar 
Peterstraat doen mee. Zij exposeren werk van 
de kunstenaars en ook hier vinden performances 
plaats. Speciaal voor Open Oost zijn de winkels 
op zaterdag en zondag open. 
Andere plekken waar meerdere kunstenaars hun 
werk exposeren zijn restaurant Rosa & Rita en 
de ateliergebouwen in de Frans de Wollantstraat 
en de Kraijenhoffstraat. In deze laatste wordt ook 
een workshop tekenen en schilderen voor kinde-
ren gegeven. 
De hele route is op loopafstand van de centrale 
expositie. Op de website OpenOost.org staan alle 
kunstenaars en het programma. Een uitgebreid 
programmaboekje is tijdens het weekend gratis 
verkrijgbaar op alle deelnemende adressen. 

Zaterdag 16 april 10-17 uur 
Zondag 17 april van 12-17 uur
INIT-gebouw, Jacob Bontiusplaats 9

Kunstroute Open Oost  
16 en 17 april - Czaar Peter-
buurt en de Kadijken

Thuisvoelen  
in Amsterdam Oost
Het is veel om op je bord te hebben: een laag 
inkomen, een ingewikkelde gezinssituatie – vaak 
raakt de aandacht voor de woning en het huis-
houden dan een beetje onderaan de prioriteiten-
lijst. Ook al omdat je denkt geen geld te hebben 
om serieuze verbeteringen in huis door te voeren.
Interieurarchitecte Ilona Kröber weet als geen 
ander hoe belangrijk het is om van je huis een 
prettig thuis te maken. 
Zich thuisvoelen is de motor van haar adviesbu-
reau Set in Motion en vanuit dat oogpunt startte 
zij in 2012 het maatschappelijke interieurproject 
Thuisvoelen. In drie jaar tijd heeft ze inmiddels 
33 gezinnen in Amsterdam Oost (inclusief IJburg) 
geholpen met het opknappen van één  leefruimte 
in huis.
Ilona: “Per adres hebben we vanuit het stadsdeel 
een klein budget om materialen te kopen en 
nieuwe en tweedehands meubels. De deelne-
mers werken zelf mee tijdens de klusdag. Die is 
meestal binnen zes weken na het eerste gesprek. 
We maken samen een begin, zodat de familie na 
ons gezamenlijk traject dingen in huis zelfstan-
diger kan oppakken. Het project is bedoeld voor 
gezinnen en alleenstaanden met een stadspas 
die bovendien een contactpersoon hebben bij 
een hulpinstantie. Bijvoorbeeld Home-Start of 
Civic. Deze contactpersoon komt ook mee naar 
het overleg vooraf, zodat de afspraken bij ieder-
een helder zijn.” 
Wat mooi is aan dit project, is dat het voor deel-
nemers een steun in de rug is om ook op andere 
vlakken in het leven weer met frisse moed verder 
te gaan. Bij het ene gezin wordt bijvoorbeeld voor 
een geschikte werkplek voor een schoolgaand 
kind gezorgd, zodat het beter huiswerk kan 
maken. Bij een ander ligt de prioriteit bij geschikte 
opbergruimte zodat het huis gemakkelijker te 
onderhouden wordt en de persoon in kwestie 
weer overzicht heeft. Op de website www.thuis-
voelen.com kunt u een nog beter beeld krijgen. 

Voor 2016 zijn nog nieuwe gezinnen 
welkom! En ook klushulp!

Ben jij of ken jij iemand die de hulp van het Thuis-
Voelen project kan gebruiken? Of lijkt het je leuk 
om een dagdeel te komen helpen met klussen? 
Geef je dan op via project.thuisvoelen@gmail.
com of bel (alleen dinsdag en vrijdag bereikbaar!) 
naar Ilona: 06 14 23 95 91.
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PUZZELMAKER: ERIK HAAN

Deze puzzel voert u langs een aantal kerken in Holland en Utrecht. De antwoor-
den zijn met wat zoekwerk allemaal eenvoudig te vinden. De oplossing heeft trou-
wens niets met kerken te maken: het is een citaat van Annie M.G. Schmidt. 

Kerkenpadpuzzel

Aan welke heilige was deze 
kerk oorspronkelijk gewijd?

Wie ontwierp het 
grafmonument in deze kerk?

Wie ontwierpen de meeste 
glazen in deze kerk?

Welke schilder ligt hier 
begraven?

Welke geleerde heeft een 
standbeeld – het oudste in 
Holland – voor deze kerk?

Hoe heet de bouwstijl van 
deze kerk?

In deze kerk(toren) hangt
de oudste luidklok van 
Amsterdam. Hoe heet deze 
klok oorspronkelijk?

Hoe heet deze kerk in 
Monnickendam?

Aan welke heilige was deze 
kerk oorspronkelijk gewijd?

1

6

2

7

4

9

5

10

3

8

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

Foto op canvas
- met aandacht verzorgd

- op houten raam

  gespannen

- 2x UV-coating

- waterafstotend

- ophangsysteem

- ook afwijkende maten

- glans of mat

Stuur uw oplossing vóór 20 mei naar info@ijopener.nl of per post naar IJopener, Zeeburgerdijk 
175-1, 1095 AB Amsterdam. U maakt dan kans op de mooie prijzen die de Photo Factory ter 
beschikking stelt: de twee prijswinnaars kunnen een digitale foto inleveren en krijgen een mooie 
50x70 cm canvas voor aan de muur!

Sheet1

Page 1
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43 27 44 13

2
4 14 25 26 6 7

3
28 22 8

4
34 15 41 12

5
16 17 9 31

6
29 21 33 10 30 40 39
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8
24 37 42 38

9
18 45 19 46

-
20 2 36 11

10
23 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ? 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 39 46

oplossing

www.kindertherapieamsterdam.nl

Praktijk voor kindertherapie
en ouderbegeleiding

Brigitte van der Linden

Scheepstimmermanstraat 24
1019 WX Amsterdam

06 - 499 169 19

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.

ADVERTENTIES

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 (zo lang de voorraad strekt).
 
Indische Buurt
• Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
• Cybersoek, Timorplein 22
• Jansen Vintage, Javaplein 31hs
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
• Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied:
• 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

In deze kerk(toren) hangt 
de grootste luidklok van 
Nederland. Hoe wordt deze 
klok meestal genoemd?
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Administratieve en secretariële onder- 
steuning. Op afstand (virtuele assistentie) 
of op locatie.

06 40 27 64 30  /  els.mulder@live.nl

Last van hooikoorts?
Of van teveel hooi op je vork?

Cranio-sacraaltherapie 
verlicht de klachten

www.cranio-amsterdam.nl, 06 - 380 623 07
Natanja den Boeft, cranio-sacraaltherapeut

Lid VNT, UCN.

Ruimte voor ontwikkeling
Zeeburgerpad 58
1019 AC Amsterdam
020 737 25 72
06 54 11 10 02
info@studiozeeburg.nl
studiozeeburg.nl

DE IJOPENER BRENGT
VOOR LEZER & ONDERNEMER

DEZE ADVERTENTIE
23.000 X

ONDER DE AANDACHT

gespreksleider journalist  e-bladenmaker

www.bertpots.amsterdam
06 54 64 53 92

www.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


