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Actie studenten
in spitstreinen

voor Ijmuiden

Velsen * Nog lang niet alle veilig
heidsregio’s en provincies hebben
hun plannen rond voor 42.500 extra

fvandenberg@hollandmediaambinatie.nI

Frans van den Berg
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Noord-Holland Z500 extra opvangplaatsen komen voor minimaal één
jaar, ofwel 500 in Kennemerland.
De provincie liet weten dat die er
echt gaan komen, maar nog niet alle
locaties zijn rond. Geen veiligheids
regio in Noord-Holland heeft al uit
gewerkte plannen voor alle duizend
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Nederlandse Gemeenten met de op
vang is belast.
In Kennemerland gaat het voorals
nog alleen om het voormalige Haar
lemse verpleeghuis Boerhaave (450
plaatsen) en een opvang op het ter
rein van de Floriade in Vijffiuizen
(300 plaatsen).

KennemerÏand
moet nog 250
plekken vinden

onderzoeken. Heemskerk heeft op
vang geleverd in een sporthal en ziet
verder geen mogelijkheden, ook
niet om het voormalige azc weer in
gebruik te nemen. Uitgeest heeft di
rect aangegeven geen locaties voor
handen te hebben. Ik spreek hier
geen oordeel over uit. Het is slechts
een constatering.”

Haast met extra opvangplek
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Vrijveelbewolkingmetkarsoplichteregen.Ookdekornendedagen
blijft het wisselvallig. Maandag Worden naast buien ook perioden met
zon verwacht. Later in de week wordt het zachter.

Op reis met
Marjolijn
van der Kolk

IJmu

1025TE JAARGANG NR. 106
ZATERDAG € 3
ABONNEEPRIJS €1,09
LEZERSSERVICE 088-8241111
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Berlijns verborgen

schoon he id “
ze niet meer als student, maar als gesettelde inwo
,,Eigenlïjk is het een lelijke stad.” Marjolein van der Nu
ner in de Berljnse wijk Friedrichshain woont, heeft ze
de stad op een andere manier leren kennen. ,,Als stu
Kolk constateert het heel nuchter als ze vertelt
dent zag mjil leven er heel anders uit. Ik had toen
tijd, stortte me vol in het studentenleven,
veel
over Berlijn, de stad waarin ze leeft en waarover gingvrije
veel uit. Nu werk ik, heb een partner en ga minder uit. Wel ga ik vaker uit eten dan vroeger. Echt
ze schrijft op haar populaire BerlijnBlog en in
anders dus, maar eigenlijk maakt dat niet uit, want in
haar boek ‘Mijn Berlijn’. Maar ook de stad waarop Berlijn is voor iedereen wel iets te vinden.”
Opvallende gewoonten
ze vreselijk verliefd is. Typisch gevalletje van
En precies dat wordt in ‘Mijn Berlijn’ heel duidelijk.
,,Ik wilde dat het boek vôör alles de sfeer van Berlijn
‘liefde is blind’? Of zit het anders?
zou overbrengen, in woord én beeld. Behalve schrijven
et zit anders en dat licht de auteur, die
jaar geleden het levenslicht zag in IJmui
den en opgroeide in Velserbroek, graag toe.
,,De schoonheid van Berlijn wordt niet op
een dienbad geserveerd, maar gaat verscho
len in kleine straatjes en hofjes, zit in de sfeer of in die
ene anekdote.” Niet het uiterlijk, maar sfeer, gevoel en
historie zijn ervoor verantwoordelijk dat Marjolein
tien jaar geleden als een blok viel voor de Duitse
hoofdstad.
Die liefde begon toen Van der Kolk als is-jarige hbostudent commerciële economie een half jaar ging
studeren in de Duitse hoofdstad. ,,Ik was er nog nooit
geweest, maar wat me direct aansprak was de vrijheid, de ruimte en
de parken. Ik vond het heerlijk.”
Zo heerlijk dat ze na dat halfjaar
een stage zocht om haar verblijf
met nog een half jaar te verlengen.
Marjolein keerde na dat jaar wel
terug in Nederland om haar studie
af te maken en verder te studeren
(communicatie wetenschappen)
aan de Vrije Universiteit. Maar
Berlijn bleef kriebelen en trekken.
Zo vaak ze kon, ging ze er even bijtanken.
Met een voltooide-opleiding vond ze in zon een baan
bij internetmarketingbedrjf dat een vestiging in
Berlijn heeft. Zodra de kans zich voordeed, greep ze
‘m enverhuisde naar Duitse hoofdstad. Naast haar
werk daar, verhaalt ze enthousiast over haar leven in
de stad op haar populaire BerljnBlog, waarmee ze nu
in de top-vijf vansuccesvolste reisbioggers staat. ,,Het
is leuk om mijn liefde voor Berlijn zo te kunnen delen
met anderen.” Vorig jaar kregen de internetverhalen
een vertaling in (reis)boekvorm. ‘Mijn Berlijn’, is inmiddels toe aan een derde druk die in de aanloop naar
de Boekenweek op de markt komt.
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vind ik fotograferen heel leuk en juist foto’s helpen
goed bij het tekenen van die sfeer. Anders dan een
blog, dât nooit af is en heel veel informatie bevat, heb
ik me in mijn boek beperkt tot onderwerpen waarin
de ‘feel’ van Berlijn tot uiting komt.”
‘Mijn Berlijn’ is geen traditionele reisgids. ,,In een
reisgids wordt per wijk precies verteld wat er te deen
is. Dat doe ik in mijn boek niet. Ik heb heel bewust
een selectie gemaakt van die dingen die ik tof, leuk en
lekker vindt in Berlijn.”
Het boek is opgedeeld in hoofdstukken waarin steeds
op een ander thema wordt ingezoomd. Van der Kolk
verhaalt over opvallende gewoonten van de Berljners,
over uitgaansgelegenheden op onverwachte plekken
en wijst de weg naar marktjes die
je zonder haar hulp niet snel vindt.
Natuurlijk wordt niet voorbij gegaan aan de bekende trekpleisters
van de stad, maar dat gebeurt
losjes en zonder de pretentie volledig te zijn.
Steeds terugkerend onderwerp in
de selectie is eten en drinken.
,,Eten is immers een manier om
cultuur te ervaren.” Bij ieder thema
dat ze behandelt wijst Marjolein
haar lezers de weg naar dié tentjes die Berlijn een
meerwaarde geven en die je als toerist maar al te makkeljk over het hoofd ziet. ,,Het is zonde als je gaat
zitten waar iedereen zit en jammer als je daarmee
kostbare vakantietjd verspilt.”
Dat over het hoofd zien is trouwens iets dat je in Ber
lijn snel overkomt. ,,Maak niet de fout om te denken
dat je hier alleen maar op zoek naar het centrum hoeft
om het kloppende het van de stad te vinden”, waarschuwt Marjolein.
,,Er is geen centrum. Er zijn wijken met ieder hun
eigen sfeer. Kijk voorbij de leijkheid en vind bruisend
Berlijn in verborgen hofjes, achter vervallen façades, in

Marjolein van der
Kolk dëelt liefde
graag met anderen

Bijzondere marktjes op verbogen p[ekken.

De parken van Ber[ijn, Van der Kolk is er gek op.

Marjolein van der Kolk bij de Muur in ‘haar Bertijn’.

oude industriële panden, op dakterrassen en in de vele
parken.”
Vooral de parken. Van der Kolk is er gek op. ,,Zoveel
groen, rust en ruimte middenin een stad. Daar geniet
ik dagelijks van.” Niet alleen van de rust overigens,
want in die parken is ook van alles te doen en daarover
verhaalt ze uitvoerig in ‘Mijn Berlijn’.
Als je dan zo gek bent van een stad, dan moet het
haast wel moeite kosten om één ding te noemen dat
wat jou betreft met kop en schouders boven al die
grootstedeljke ‘darlings’ uitsteekt. Nou echt niet.

Bijzondere winkettjes, btogger Marjo[ein weet ze te vinden.
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Gevraagd naar de plek die voor haar met stip op i
staat, antwoordt Marjolein zonder aarzelen: ,,Tempel
hof”.

‘Tempelhofer Freïheït’
,,Dat in zoo$ verlaten vliegveld, dat tegenwoordig
dienst doet als park, is het hele jaar rond zo gaaf. Die
uitgestrekte groene vlakte waar de landingsbanen nog
gewoon liggen. Mensen gaan er naartoe om te wande
len en te fietsen, maar ook om er te skaten, te vliege
ren en te picknicken. Toeristen hebben ‘Tempelhofer

Re’axen tangs het water.
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Freiheit’, zoals het tegenwoordig heet, nog niet echt
ontdekt, maar het is er uniek. Zelfs het luchthavenge
bouw staat er nog gewoon. Daar worden tegenwoor
dig rondleidingen gegeven. Heel indrukwekkend daar
op die historische plek.”
Verliefd op Berlijn, nog steeds. Maar zeker niet blind.
Dat kan immers niet als je zo door de buitenkant heen
kunt kijken om de schoonheid van binnen te zien.
Tekst: Mirjam van Twisk
Foto’s: Marjolein van der Kolk

MarjoÏeïn op reis
Nieuwsgierig geworden naar Berlijn of
verlangend naar een hernieuwde kennisma
king? In mei van ditjaar gaat deze krant
vier dagen met lezers op reis naar de Duitse
hoofdstad. Marjolein van der Kolk treedt op
de eerste avond van deze trip aan als gastspreker.
Hoe ze deze spreekbeurt precies gaat invul
len weet ze nog niet, maar ze verheugt zich
er nu al op om haar gehoor ‘wegwijs’ te
maken in ‘haar stad’. Die kunnen de insider
tips van Marjolein in de daarop volgende
twee dagen direct aan de praktijk toetsen.
Het programma voor hët verblijf in Berlijn
biedt namelijk veel ruimte voor eigen ont
dekkingen.
Voor deze lezersreis is de krant een samenwerking aangegaan met reisorganisatie de
Jong Intra Vakanties. Elders in deze Vrij
wordt meer informatie gegeven over de
lezersreis naar Berlijn die plaatsvindt van 6
tot en met io mei.
Wie zich om de voorpret te verhogen alvast
een beetje wil inlezen vindt de blog van
Marjolein van der Kolk op berljn-blog.nl.
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Bertijn, sfeervol dankzij at zijn bijzondere p’ekken.
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Mijn Berlijn, gids over de hipste stad ter wereld
Persoonlijke ontdekkingen van blogger Marjolein van der Kolk
Berlijn is dynamisch en bruisend. Berlijn leeft. Het is een plek boordevol contrasten met
steeds weer verschillende wijken met eigen karakteristieken. Berlijn is de stad van
oneindige mogelijkheden, waar altijd iets nieuws te ontdekken valt.
maar een persoonlijke verzameling met favoriete
adresjes en achtergrondverhalen.
Geniet van scherpe observaties en sfeerimpressies.
Ga aan de hand van insider Marjolein van der Kolk
buiten de gebaande paden met Mijn Berlijn.
Bestel nu voor optimale voorpret voor uw
aanstaande reis naar Berlijn, uw eigen exemplaar
zonder bijkomende verzendkosten.
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Marjolein van der Kolk woont al jaren in Berlijn. Ze
werd verliefd op de stad en begon Berlijn-BIog.nJ
om haar passie met de wereld te delen. Marjolein
neemt je via wandelingen mee op ontdekkingstocht
door Berlijn en vertelt wat Berlijn zo
interessant maakt. Ze vertelt over haar
favoriete restaurants en cafés, geheime
stadstips en weetjes. Voor een eerste keer
Berlijn, maar ook voor wie de stad al goed
kent. Mijn Berlijn is geen klassieke reisgids,
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Bestel nu: www.vandekrant.nllmijnberlijn
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