
Vuilbekken
Ze keek me aan – ze was 
netjes in mantelpak, klaar 
voor een spetterende dag op 
een chic kantoor, en zei LA-
ZERTOCHOPKLOOTZAK.

Welke gebouwen in  
Oost zijn mooi? 

En welke spuuglelijk? 
Van Ervens Dorens  

velt maandelijks  
zijn oordeel.
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Gebundelde columns  
van Eva Hoeke.

Betondorp is een inspiratiebron. 
Maar ook: ‘Ik ben zo’n beetje  

gaan samenwonen met het  
menselijk tekort.’
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Een doodgewone zaterdag-
avond in café de Biertuin aan 
de Linnaeusstraat: binnen 
en buiten zit de tent vol. Het 
IJbier, de geroosterde kip en 
de hamburgers zijn bijna niet 
aan te slepen. Drukker dan 
ooit? Welnee, zegt Riad Farhat, 
één van de drie eigenaren van 
het café. “Toen de Biertuin de 
hamburgertest uit Het Parool 
had gewonnen, toen was het 
pas druk. In de weken erna 
stond er iemand de hele nacht 
hamburgers te draaien. Die 
kwam om 23 uur ’s avonds bin-
nen en ging om 8 uur ’s och-
tends weer naar huis, anders 
konden we het gewoon niet 
bolwerken.”

Inmiddels hebben Farhat en 
zijn horecapartners Jason Berg 
en Piet van der Graaf zeven 
cafés, waarvan zes in Amster-

dam-Oost. Tot nu toe zijn alle 
nieuwe horecagelegenheden 
van de drie boven verwachting 
succesvol. Bij Bukowski moeten 

De veldtocht van de ‘Drie 
wijzen uit het Oosten’ is 
nog niet voorbij. Na de 
verovering van de Lin-
naeusstraat en het Beu-
kenplein met kroegen 
als De Biertuin en Bar 
Bukowski, is nu het Kru-
gerplein aan de beurt.

inmiddels afzethekjes geplaatst 
worden om te voorkomen dat 
het café uitpuilt tot op het 
fietspad. Bij de Biertuin is het 

reserveringssysteem maar afge-
schaft. Lachend: “Nee, dat had 
ik ook niet gedacht. Absoluut 
niet zelfs.”

Een achtste restaurant staat in 
de planning. Eddy Spaghetti 
gaat het heten, een pastarestau-
rant dat op het Krugerplein in 
de Transvaalbuurt moet komen. 
“Een risicootje,” zegt Farhat. 
“Het is een moeilijk plein. Je zit 
er alleen, er zit niks om je heen 
dat je kan versterken.”

De laatste keer dat ‘de wijzen 
uit het Oosten’, zoals de drie 
horecaondernemers genoemd 
worden, een dergelijk risico na-
men, was toen ze café Maxwell 
overnamen. Het Beukenplein 
was destijds net zo ongezel-
lig als het Krugerplein nu. Na 
deze ervaring denkt Farhat dat 
het ook met Eddy Spaghetti 
goed komt. “Ik heb vertrouwen 
in Oost. Een pastabarretje zat 
er nog niet, wij denken dat er 
genoeg buurtgenoten behoefte 
aan hebben.”

Kleur
We kijken naar de intocht van 
de Sint in Gouda, mijn dochter, 
haar vriendje en ik.
‘Ik hoop wel dat de pieten 
terugkomen,’ zegt mijn dochter. 
‘nu moet Sinterklaas alles al-
leen doen met de hoofdpiet.’
‘Er zijn toch nieuwe pieten,’ zeg 
ik. ‘Opa Piet heeft ze geleerd 
hoe ze piet moeten worden.’
‘dat zijn geen echte pieten. dat 
zijn gewoon ménsen.’
‘Zijn pieten dan geen mensen?’
‘nee, pieten zijn pieten.’

Ze is zichtbaar opgelucht als ze 
uiteindelijk toch nog opduiken. 
‘Weet je dat er ook échte 
blauwe pieten zijn?’ merkt 
het vriendje op. ‘En paarse en 
groene en rode?’
‘dat wist ik heus wel,’ zegt ze, 
‘en gele en roze.’
Ze beginnen alle kleuren op te 
noemen die ze kennen.
‘Hoe weten jullie dat eigenlijk?’ 
vraag ik. ‘Ik zie ze niet. jullie 
wel?’
We turen naar het scherm. We 

zien hier en daar een geel ge-
vlekte piet. Maar meer ook niet.
‘ja, ze zijn er nou toevallig even 
niet,’ zegt het vriendje dan, 
‘maar ze bestáán wel.’
‘ja, ze bestaan wel,’ zegt mijn 
dochter.
En ze kijken weer door.
Zo makkelijk is het, denk ik. 
Elke verhaallijn is omslachtig. Ze 
bestaan gewoon.

ELKE

Na kip, burgers en kreeft komt pasta

Succesvol horeca-driemanschap verovert Oost

Door Rosanne Kropman

Riad Farhat, een van de drie eigenaren van Bukowski. Het drietal wil een achtste horecazaak beginnen, nu op het 

Krugerplein. “Een risicootje.” foto marti jn van den dobbelsteen

Cruquiusgebied. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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Tijdens een informatieavond 
heeft Amvest onlangs het 
ontwerp-bestemmingsplan 
toegelicht voor Cruquius 
Deelgebied 1. De plannen wa-

ren na gesprekken met belang-
stellenden en omwonenden 
aangepast. In het nieuwe plan 
voor dit woon-werkgebied is 
er meer ruimte voor groen. 
Ook is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, waaronder 
groene daken en zonnepane-
len. De kade, straten en andere 
publieke ruimten worden door 
de gemeente Amsterdam en 
Amvest gezamenlijk vormge-
geven.

Naar verwachting gaat de 
bouw halverwege 2015 van 
start. Zie: www.oost.amster-
dam.nl, zoekterm ‘Nieuwe 
aanpak Cruquiusgebied’. 

Plan Cruquiusgebied

Lees verder op pagina 13
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CHECK ONZE 

NIEUWE SITE!

www.napamsterdam.nl

Maandag t/m vrijdag zijn we vanaf 8:30 uur open
op zaterdag en zondag vanaf 10 uur!

aan de haven

Lekker
eten & drinken!

KRIJN TACONISKADE 124

t :  0 2 0 - 4 1 6  4 0  0 0
www.napamsterdam.nl
info@napamsterdam.nl
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NIEUW!

Voor alle kinderen 

vanaf 2,5 jaar
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Samen spelen, samen leren
in je eigen buurtD

e Peuterschool

Meer informatie en/ of inschrijven: 
Wilma Olivier, 020 46 09 375 
of wolivier@dynamo-amsterdam.nl
dynamo-amsterdam.nl/peuterschool

We staan van dinsdag tot en  
met zaterdag op het Wilhelmina 
plantsoen te Diemen.

Tevens staan wij op braderieën 
en zijn wij in te huren op feesten, 
partijen, en evenementen.

Glenn’s Patat

0641972220
glenn’s patat | wilhelminaplantsoen | diemen

ambachtelijke 
vers gesneden 
vlaamse frites

met de kerstdagen geopend!
speCIaaL kerstmenU & À La Carte gereCHten

Café restaUrant I-greC op IjbUrg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur  
voor borrel, diner en take away!

restaUrant I-Grec

jean desmetstraat 121   1087 DH Amsterdam IJburg   tel. (020) 4 16 20 18   
mobiel 06 12 09 06 06  info@restaurantigrec.nl  www.restaurantigrec.nl

reserveer nu alvast voor  
een heerlijke kerst!

Fitness Center IJburgFitness Center IJburg

Pre-opening vanaf half december

Sport in deze periode

voor €5,- p/mnd

Meest geavanceerde �tness apparatuur van Technogym (met mywellness® cloud) 

Professionele begeleiding en personaltraining - Small Group Training

Lidmaatschappen vanaf  €24,50 p/mnd

Uitgebreid groepslessen programma - Smoothies bar met lounge area

Fitness Center IJburg - Diemerparklaan 35 - 1087 GN Amsterdam
www.�tnesscenterijburg.nl - info@�tnesscenterijburg.nl

wiLLiES wartaaL
Vous Serez Bien

Pampuslaan uitgebreid 
naar Centrumeiland

Op 17 november is de gemeente Amsterdam gestart met werkzaam-
heden aan de Pampuslaan op IJburg. De laan wordt doorgetrokken 
van Haveneiland naar Centrumeiland, om dat nieuwe land met 
straks ook het strand van IJburg bereikbaar te maken.
De Pampuslaan krijgt een afslag op de Muiderlaan. Deze weg is ge-
schikt voor auto’s en fietsers en heeft een gescheiden voetpad. Bij het 
strand wordt een parkeerterrein aangelegd met een fietsenstalling en 
een opstelplaats voor scooters.
De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, 
in februari 2015 afgerond. Meer informatie over Centrumeiland: 
www.amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling.

S orry mensen, geen column deze week. Ik 
zit in Parijs. Hier is geen pen en papier 
te krijgen. Oké, dat is niet waar, ik voel 

me op dit moment gewoon te goed voor u. 
Inderdaad, u verdient mijn woordjes niet. dit is 
natuurlijk geheel tijdelijk, de volgende keer doe 
ik weer lekker mee en prijs ik u gewoon weer 
de hemel in. Tot die tijd zult u iets anders moe-
ten lezen, misschien een keer een écht boek? Al 
die boeken die u steeds krijgt maar waar u niet 
aan toe komt? 
Er ligt waarschijnlijk ook nog wel een span-
nende gebruiksaanwijzing ergens in een la. 
daar heeft ook iemand zijn best voor gedaan. 

Of haar best want feministen schrijven ook 
gebruiksaanwijzingen. 
vind dus wat anders, wees blij dat ik verzuim. 
Laat me een keer los, ik moet ademen maar 
u ook. Als we elkaar nu even loslaten komen 
we ons wel weer tegen, op een superleuke 
manier nota bene. Wees niet bang voor vrijheid, 
het is één van de mooiste dingen in het leven. 
Angst hebben we sowieso niet echt nodig; we 
hebben autogordels en zebrapaden. We heb-
ben gebruiksaanwijzingen en lichtknopjes. We 
hebben stadswarmte en fietshelmen. En u heeft 
mij. Maar wel pas in de volgende editie van dit 
wonderbaarlijke streekblad.

De toekomstige situatie. 

Centraal Station, het IJ en noordoever met de  A’DAM Toren. foto marti jn van den dobbelsteen

Meer willie?
Wil je ook de oude columns van Willie Wartaal lezen of de columns van een van onze andere  
columnisten, check dan de website: www.debrugkrant.nl/columns

!

Tamasushi | IJburglaan 159 | 020-4167949
dinsdag t/m zondag vanaf 16.30 uur open

w w w. t a m a s u s h i . n l

December Actie!
Luxe schaal met 62 stuks voor €50
Per 2 €95 of per 3 voor slechts €125
(mits één dag van tevoren besteld)

Amsterdam-Noord is de afgelo-
pen jaren bezig aan een enorme 
omwenteling. Met de komst 
van EYE, de ADAM-toren, de 
Tolhuistuin en tal van andere 
grote publiekstrekkers neemt 
het aantal passagiers op de 
veren snel toe. Deze kunnen 
de drukte niet aan en overvolle 
pontjes zijn het gevolg. Ook 
het Oostveer, dat sinds maart 
van dit jaar in bedrijf is, trekt 
hogere aantallen passagiers dan 
was voorzien. Een vaste oever-
verbinding zou sneller, veiliger 
en milieuvriendelijker zijn dan 
de huidige verbinding over het 
water. 

In een ingezonden brief naar 
Het Parool pleitten Sandra den 
Hamer (EYE), Sander Groet 
(ADAM-toren) en Touria Meli-
ani (Tolhuistuin) voor de komst 
van een voetgangers-fietsbrug 

die stadsdeel Noord zal ver-
binden met de rest van de stad. 
“Een brug over het IJ is goed-
koper dan extra ponten en zal 
een impuls betekenen voor de 
gebiedsontwikkeling en werk-

Pontjes overvol

Achter het Centraal 
Station pendelen pont-
jes heen en weer tussen 
Amsterdam-Noord en 
het centrum. Op zich 
is er niets mis met een 
snelle verbinding over 
het water, maar er gaan 
steeds meer stemmen 
op voor een brug. De 
pontverbinding stamt uit 
1900 en lijkt inmiddels 
niet meer van deze tijd. 

Van de wijkredactie

‘Brug over het iJ noodzakelijk en haalbaar’

gelegenheid in Noord,” stelt het 
drietal in de brief. 

Zij roepen de gemeente op om 
een prijsvraag uit te schrijven. 
Den Hamer, Groet en Meliani 

benadrukken niet blind te zijn 
voor de belangen van anderen. 
Amsterdam moet toegankelijk 
blijven voor cruiseschepen en 
overige scheepvaart. Hierin 
schuilt volgens hen “de grootste 

uitdaging”. “Wij roepen ieder-
een op om hier gezamenlijk 
creatieve oplossingen voor te 
bedenken! De IJ-brug is nood-
zakelijk, realiseerbaar en had er 
allang moeten liggen!” 
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Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Zaterdag 29 & zondag 30 nov.
van 12.00 – 17.00 uur

Kom naar het echte kasteel van Sinterklaas
Reserveren Pakjesboot: www.veerdienstamsterdam.nl

“Hallo! Dus jij bent de journalis-
te? Ga je mij straks interviewen? 
Hoe laat precies? Ga je mee naar 
mijn kamer? Dan kan ik je mijn 
foto’s van Máxima laten zien.” 
Peter de Neef (45) is amateurfo-
tograaf en pronkt graag met zijn 
foto’s. Zijn koningin Máxima, 
koning Willem-Alexander of 
prinses Beatrix in de stad, dan 
zet-ie alles op alles om ze te fo-
tograferen. Aan de wanden van 
zijn kleine appartement hangen 
grote foto’s van de koningin, 
en posters van Ajax. “Heb je de 
wedstrijd gezien? Nee?”

Peter woont sinds 2008 in 
Sporenburg, een locatie van 
ggz-instelling Mentrum. Bewo-
ners lijden aan schizofrenie of 
hebben andere psychiatrische 
problemen, sommigen kampen 
met een verslaving. Zij leren 
er te leven met hun ziekte en 
een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan op te bouwen. Men-
trum Sporenburg staat midden 
in een woonwijk. Enkele jaren 
geleden besloten stadsdeel 
Oost en Mentrum dat het een 
wijkservicepunt moet worden. 
Zo kwam er een kookclub voor 
oudere buurtbewoners, maar 
hier was niet echt veel animo 
voor.

Wijkzorgteam
Als het aan de betrokkenen ligt, 
komt daar verandering in. De 
langdurige zorg in Nederland 
gaat de komende tijd op de 
schop. Ouderen en gehandicap-
ten moeten langer zelfstandig 
blijven wonen. Het stadsdeel 
ziet daarbij een rol weggelegd 
voor de wijkservicepunten in 
Oost, waar omwonenden te-
recht kunnen voor contact met 
instanties. 
Vanaf januari zullen diverse or-
ganisaties gebruik gaan maken 
van de ruimten van Mentrum 
Sporenburg. Zo wil een wijk-
zorgteam er gesprekken gaan 
voeren met hulpzoekenden en 
komt er een organisatie voor 
schuldhulpverlening.

Psychiatrische instelling Oostelijk Havengebied  
wil meer buurtbewoners aantrekken

In de langdurige zorg 
staan grote veranderin-
gen op stapel. Daarom 
werkt het stadsdeel 
aan de inrichting van 
wijkservicepunten waar 
buurtbewoners in con-
tact kunnen komen met 
diverse instanties. Men-
trum Sporenburg in het 
Oostelijk Havengebied 
is verbouwd en trekt de 
banden met de buurt 
aan. 

Peter (rechts) en Rein, bewoners van Mentrum Sporenburg. Rein: “Ik ben een antiheld.” foto marti jn van den dobbelsteen

Om ruimte te maken voor deze 
instanties is het pand verbouwd. 
Op de begane grond zijn muren 
opengebroken, waardoor er een 
grotere hal is ontstaan. Ook is 
er is een restaurant gekomen. 
De bewoners eten daar, maar er 
worden ook buurtmaaltijden 
bereid. De ingang is verplaatst 
naar de zijkant. Teamcoördi-
nator Nynke van Zwol: “Het ge-

bouw was niet erg toegankelijk 
voor buitenstaanders. Wat er 
binnen gebeurde was daardoor 
onzichtbaar. We krijgen nu 
meer een buurthuisfunctie: we 
zijn niet alleen een gebouw ín 
de buurt, maar vooral ook vóór 
de buurt.”

Deze locatie heeft vijftig bewo-
ners, die er ook meedoen aan 
groepsactiviteiten. Ze koken 
samen, volgen computerlessen 
en helpen de schoonmaak-
ploeg met het opruimen van 
zwerfvuil. Als gevolg van hun 
problemen zijn de bewoners 
niet in staat om te werken. Som-
migen zullen op enig moment 
zelfstandig gaan wonen, zij 
het begeleid. Anderen zijn 
daar niet toe in staat en blijven 
waarschijnlijk lange tijd in een 
instelling. Tien mensen ver-

Door Ana Karadarevic

blijven op de gesloten afdeling 
in Mentrum Sporenburg. De 
meeste bewoners hebben een 
eigen appartement en mogen 
naar buiten als ze dat willen.

Zoals Rein (49), die iedere dag 
de deur uit gaat. Wanneer zijn 
jongere broer op bezoek komt, 
gaan ze samen wandelen. Hij 
vertelt dat hij in de beveiliging 

heeft gewerkt en op een gege-
ven moment op straat is gaan 
zwerven. Over het waarom laat 
hij niet veel los. Rein gelooft 
niet dat hij een psychiatrische 
stoornis heeft. “Ik ben een keer 
door de politie opgepakt omdat 
ik een tijdje geen koffie meer 
dronk en geen sigaretten rookte. 
Het ging te goed met me. Dat 
werd me niet gegund.” Hij vindt 
het zelf ook een tragisch ver-
haal. “Ik ben een antiheld.”

Rare figuren
Bouwvakkers zijn bezig de 
verbouwing af te ronden. De 
bewoners weten dat er in de 
toekomst mensen van buiten 
over de vloer zullen komen. 
Daar hebben ze geen moeite 
mee, zolang de veranderingen 
maar beperkt blijven tot de 
openbare ruimten. Activitei-
tenbegeleider Simone Bonfrer: 

“Ze vragen of mensen ook naar 
boven komen. We stellen hen 
gerust en zeggen dat bezoekers 
en tijdelijke gebruikers van het 
gebouw alleen in de hal, het 
restaurant en de activiteiten-
ruimten komen.”

Nynke van Zwol zou graag 
zien dat de contacten tus-
sen Sporenburg en de buurt 
verbeteren. De instelling staat 
er al zo’n vijftien jaar, maar er 

is volgens haar weinig contact 
met de buurt. “De bewoners 
van Sporenburg worden gezien 
als rare figuren. Sommigen 
hebben een winkelverbod van 
Albert Heijn gekregen omdat 
ze overlast veroorzaken.” 

De meeste bewoners zijn 
echter vriendelijk. Neem Peter 
nou, dat is een heel sociaal 
type. Hij troont me mee naar 
zijn appartement om zijn foto’s 
van Máxima te laten zien. Het is 
een kleine studio met een bed, 
wat kasten, een badkamer. Ook 
staat er een televisie, maar naar 
eigen zeggen kijkt hij nooit. 
Hij ziet het appartementje 
niet als zijn woning, maar 
als zijn slaapplek. Hij brengt 
veel tijd door bij zijn vader. 
“Het liefst was ik thuis blijven 
wonen, maar dat kan mijn 
vader niet aan. Hij is 75 en ik 
ben te druk voor hem. Vroeger 
heb ik namelijk wel eens een 
psychose gehad. Maar sinds ik 
medicijnen slik is dat niet meer 
gebeurd.” 

‘Patiënten worden gezien als rare figuren’

‘De meeste bewoners zijn vriendelijk’

Sint in Oostpoort
Zaterdag 29 november komen Sinterklaas en zijn Pieten naar Oost-
poort, tussen 12.00–16.00 uur. Ook op woensdag 3 december is het 
‘Sinterklaashuis’ geopend. Die middag kunnen kinderen hun Pietendi-
ploma halen door allerlei spelletjes te volbrengen.  
www.beleefoostpoort.nl.
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Natuurlijk, boeken over hardlo-
pen zijn er genoeg. Maar nergens 
kon hardloopster en steden-
bouwkundige Maaike Marechal 
een boek vinden waarin ook 
mooie routes met praktische 
informatie waren opgenomen. 
“En dus besloot ik er zelf maar 
eentje te maken,” vertelt ze. Het 
resultaat: Amsterdam RENT, een 
boek met de 25 mooiste hard-
looproutes van de stad. 

Jarenlang woonde Marechal in 
de Transvaalstraat, dus Oost kent 
weinig geheimen voor haar. In 
haar boek staan routes langs de 
Ringvaart, Park Frankendael 
en door Watergraafsmeer. Het 
grootste gedeelte van de rou-
tes had ze al eens afgelegd, als 
fanatiek hardloopster. Ze gaan 
voornamelijk door het groen en 
langs water en beginnen steevast 
bij een horecapunt. “Handig om 
af te spreken.” En, zegt Mare-
chal glimlachend: “Je mag jezelf 
als recreatieloper best wel een 
beetje verwennen na alle inspan-
ningen.”

Voor Marechal is hardlopen 

meer dan alleen maar zo snel 
mogelijk rennen. Haar advies: 
kijk om je heen! “De stad heeft 
zoveel moois te bieden. Maar 
dan moet je wel weten waar je 
moet zijn. Vandaar dat ik in mijn 
boek gedetailleerde informatie 
en foto’s heb laten opnemen. 
En om beweging op de foto’s 
te krijgen, heb ik verschillende 
hardloopgroepen in Amsterdam 
benaderd. Die reageerden heel 
enthousiast. Zo zijn het echte 
actiefoto’s geworden.”

Behalve hardlooproutes staan er 
in Amsterdam RENT ook trai-
ningstips en inspirerende hard-
loopverhalen, van onder andere 
cabaretier Dolf Jansen. De routes 
die zijn opgenomen in het boek 
hebben een lengte van tussen 
de zes en tien kilometer. Voor de 
fanatiekelingen: ze zijn onder-
ling aan elkaar te koppelen.

Gevraagd naar de mooiste route 
in Oost hoeft Marechal niet lang 
na te denken. “Dan ga ik die op 
IJburg noemen, omdat ik het 
Diemerpark prachtig vind en 
er heel veel mooie punten op 
IJburg zijn: het uitzicht op Dur-
gerdam, de haven, de afwissende 
architectuur op Steigereiland. 
Daar kom je allemaal langs als je 
de route van het boek volgt.”

“Wat ik ook heel verrassend 
vond was Diemen,” vervolgt 
Marechal. “Veel mensen denken 
dat daar alleen maar nieuw-
bouw is, maar je kunt er prach-
tig lopen langs de Diem en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Ook 
langs Het Gein, een kronke-
lend riviertje in Zuidoost, kun 
je mooi hardlopen. Terwijl dat 

rennen langs de highlights van de stad

nou niet de eerst associatie is 
die ik met Gein had. Dat is eer-
der het eindpunt van de metro. 
Maar je kunt er dus geweldig 
sporten.”

Onlangs werd bekend dat de 
marathon van Amsterdam is 
uitgegroeid tot de grootste van 
Nederland. In 2000 namen 

2.241 deelnemers deel aan de 
Amsterdamse marathon. Tien 

In Amsterdam-Oost 
struikel je over de hard-
lopers, en met een re-
cordaantal deelnemers 
werd de marathon van 
Amsterdam de grootste 
van Nederland. Tijd voor 
een boek, dacht Maaike 
Marechal. Amsterdam 
RENT laat de mooiste 
plekjes van de stad zien.

jaar later werd de grens van 
tienduizend gepasseerd en dit 
jaar schreven maar liefst 44.094 
hardlopers zich in op de diverse 
onderdelen. Ook het aantal 
buitenlanders zorgde voor een 
record: liefst 93 verschillende 
nationaliteiten stonden dit keer 
aan de start. 

Dat steeds meer mensen gaan 
hardlopen, schrijft Marechal toe 
aan de laagdrempeligheid van 
de sport. “Je kunt het heel mak-
kelijk doen, je stapt de voordeur 
uit en je bent al bezig. Boven-
dien kun je op elk moment van 
de dag je schoenen aantrekken 
en naar buiten gaan. Zelfs van 
je werk naar huis als je dat zou 
willen. Het past wel in de trend 
dat de samenleving steeds indi-
vidualistischer wordt.”

Een gouden tip voor mensen 
die willen beginnen? “Wissel je 
rondjes af, dan wordt het leuk. 
Echt waar, de stad heeft zoveel 
te bieden. En soms loop je daar-
door verder dan je had bedacht 
ook, prima training dus.”

Het boek is verkrijgbaar bij ver-
schillende winkels in Amsterdam: 
boekhandels, loopwinkels en reisboek-
winkels. Voor meer informatie en een 
actueel overzicht van verkooppunten 
zie ook www.routemakers.nl of de 
Facebookpagina van Amsterdam 
RENT.

Door Iwan Tol

SPOrt

Ieder weekend neemt de keeper 
niet alleen zijn stick mee naar 
de club, maar ook een tas ter 
grootte van een hutkoffer met 
daarin zijn complete uitrusting. 
Zo’n outfit is duur en wordt 
door de vereniging in bruikleen 
gegeven. Sinds tweeënhalf jaar 
is David van Dongen materiaal-
commissaris bij AHC IJburg. “Ik 
ben verantwoordelijk voor het 
materiaalbeheer van alle teams, 
zoals de keepersspullen en cor-
nermaskers. Die koop ik ook in, 
net als de trainingsmaterialen 
zoals ballen en pionnen.”

Een belangrijke taak is de uit-

gifte en inname van de keepe-
routfits. Met vijfenzestig teams 
is dat een aardige klus, zegt Van 
Dongen. “Met name voor de 
start en bij het einde van het 
seizoen. Dan ben ik behoorlijk 
druk om alle tassen in te ne-
men, te inventariseren en weer 
te distribueren.”

Een keeperstas is een aardige 
investering voor de club. “Een 
tas voor de E’tjes komt in de 
buurt van de 500 euro. Een 
setje voor de D’tjes en hoger 
kost zo’n 1100 euro.” Een hoc-
keykeeper heeft dan ook veel 
nodig: masker, bodyprotector, 

legguards, klompen, hand-
schoenen, keepersshirt en een 
tok.

“We hebben de uitgifte van de 
spullen geautomatiseerd. Elk 
item is geregistreerd zodat te 
achterhalen is welk team welke 
materialen heeft. Het heeft veel 
tijd gekost, maar het systeem 
staat en nu is het een kwestie 
van beheren,” aldus Van Don-
gen. 

Als materiaalcommissaris 
probeert hij zoveel mogelijk 
servicegericht te zijn. “Ik ga wel 
eens op vrijdagmiddag naar de 
keeperstraining en dan loop ik 
de teams langs om te checken of 
het materiaal nog goed is.”

Om lekker te kunnen sporten heb je een goede uit-
rusting nodig. En dat geldt zeker voor een hockey-
keeper. Voor zijn veiligheid is een goede bescherming 
noodzakelijk. 

Materiaalcommissaris David van Dongen. foto marti jn van den dobbelsteen

Maaike Marechal op de Ringdijk. “Hardlopen is meer dan rennen.” 

foto marti jn van den dobbelsteen

Materiaalcommissaris waakt over  
de uitrusting van de hockeykeeper

Hardlopen maakt blij
uit recent onderzoek is gebleken dat rennen gelukkig maakt. volwasse-
nen die drie keer in de week sporten verlagen hun kans op een depressie 
met een vijfde. Het gaat om een meer dan 50 jaar durend Brits onder-
zoek onder 2000 mensen die allemaal in dezelfde week in maart 1958 
zijn geboren. Elke tien jaar vulden zij uitgebreide vragenlijsten in.

www.beleefoostpoort.nl

ZATERDAG 29 NOVEMBER
12 - 16 uur: Ga met Sint en de pieten op 
de foto en zing mee met de Pietenband!

WOENSDAG 3 DECEMBER
13 - 17 uur: Haal je pietendiploma!

Hij komt, 
   Hij komt!

HET HUIS VAN SINTERKLAAS: 
LAND VAN COCAGNEPLEIN 16, AMSTERDAM-OOST

Kom 
naar:

IN OOSTPOORT!

 Advertorial

met spectaculair uitzicht vanaf ‘The Couch’

•  een jaar lang tennissen,

•  een gratis proefl es van Tennisschool Muller & Van Dijk,

•  20% korting op rackets bij sportzaak Motion3, 

•  een gratis plaats op ‘The Couch’!

TENNISSEN OP IJBURG?

Tennisclub IJburg | Zandzeggestraat 1 | 1087 SL Amsterdam | t. 020 77 81 671

Inschrijven
Inschrijven doe je via het inschrij� ormulier op www.tennisclubijburg.nl
Voor het inschrijven voor competitie en/of voor het inschrijven van een com-
petitieteam, stuur je een mail naar technischezaken@tennisclubijburg.nl
Doe dit wel vóór 10 december aanstaande!

Vereniging
TC IJburg is een jonge, actieve club met rond de duizend leden, waarvan 25 
senioren- en 15 jeugdteams in de competitie. De club is het gehele jaar geopend 
en bespeelbaar op tien all weather smash court banen.

Tennisschool
De tennislessen worden verzorgd door onze vaste Tennisschool Muller & Van 
Dijk, die met vijf toptrainers het hele jaar door, op ieder niveau, vooruitstrevend 
les geven.

Clubhuis
In maart 2015 opent TC IJburg Amsterdams meest spraakmakende clubhuis ‘The 
Couch’, naar ontwerp van architect Winy Maas (MVRDV). Deze veelzijdige sport-
accommodatie biedt een bijzondere horecagelegenheid en beschikt straks over 
een spectaculair dakterras.

DAN ZIT JIJ STRAKS HIER…
NU:•  een jaar lang tennissen

•    gratis proefl es van Muller 
& Van Dijk•  20% korting bij Motion3

•  een gratis plaats op ‘The Couch’

Tennisvereniging IJburg heeft op dit moment 
beperkt plek voor seniorleden. Wacht dus niet te lang, 
word lid en profiteer van een sportieve aanbieding:



nieuwbouw projecten gezamenlijk inkopen 
Krijgt u binnenkort een nieuwbouw woning en zijn uw buren ook geïnteres-
seerd in een gietvloer of Beton Cire wandwerking? Dan kunnen wij u het 
volgende aanbieden: Gezamenlijk inkopen tegen zeer scherpe prijzen. Dit kan 
al vanaf 2 woningen bijvoorbeeld. Maar hoe meer m2 hoe lager de prijs wordt. 
Voor meer informatie kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen.
www.woongietvoer.nl / www.specialstucco.nl  
Showroom is gevestigd op de Cas Oorthuyskade 102 op IJburg 

• Scherpe prijzen
• Beste kwaliteit
• Gezamenlijk inkopen
• Eigen ontwerp
•  10 jaar garantie op UV  

verkleuring en scheurvorming
• Showroom op IJburg
• Kunststof gietvloeren
• Beton Gietvloeren
• Beton Cire Wandafwerking

www.woongietvoer.nl  |  www.specialstucco.nl 

Dakterras
Altijd al gedroomd 
van een dakterras? 
De ideale plek om 
te ontspannen en 
de drukte van 
alledag te vergeten. 
In samenwerking 
met de Dakterras-
senfabriek komt 
deze droom binnen 
handbereik.

www.dakterrassenfabriek.nl

ZEEBURGERPAD 41                                                     AMSTERDAM-OOST
020-6655872                         www.vd-pol.nl                          mail@vd-pol.nl
openingstijden:            ma t/m vr 7:00 - 17:00            zaterdag 8:30 - 16:00

Brix I Frammenti

Jij? 
Jij? Jij? 
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Eva Hoeke (35) is columniste voor Het Pa-
rool. Ze woont en werkt in Betondorp en 
heeft een scherp oog voor het menselijk 
tekort, waar ze evenwel met mededogen 
over schrijft. Haar beste verhalen werden 
gebundeld in De stad, de kroeg en de man.

Kleine verhalen over 
groot leed, en andersom

Door Marcel van Roosmalen

Eva Hoeke

 

jas
in de

Verhuizen naar Betondorp was een meesterzet, vindt Eva Hoeke. “Hier zijn de mensen echt.” 

foto marti jn van den dobbelsteen

Je haalt je verhalen van heel 
dichtbij.
“Ik ben zo’n beetje samen 
gaan wonen met het menselijk 
tekort. Mijn liefje, ‘De man’ in 
mijn verhalen, is een van mijn 
inspiratiebronnen.”

Een lieve man.
“Schrijf je wel even op dat jij, 
Marcel van Roosmalen, die man 
bent. Nee serieus, anders wordt 
dat weer een ding op Twitter. Stel 
er anders even een vraag over...”

Gek hè, om door je vriend geïn-
terviewd te worden.
“Dit wordt allemaal veel te 
incestueus, sorry. De normale 
lezer heeft daar helemaal geen 
zin in, snap je?”

In je boek staan verhalen over 
Amsterdam, je woont in Beton-
dorp. Wat maakt dat stukje stad 
zo bijzonder?
“Het is een nog onontdekt 
stukje stad. We kwamen er 
terecht na een jaar zoeken. Ik 
kwam van de Haarlemmerdijk, 
jij van de Govert Flinckstraat. 
We waren alle twee nog nooit 
in Betondorp geweest, maar 
het is een meesterzet. Het is 
authentiek, de huizen zijn er 
prachtig, de mensen zijn echt 
en Marqt, het Vlaams Brood-
huys en de Coffee Company 
zitten er nog niet.”

Je hebt er nog gewoon een 
buurtwinkel?
“Sterker nog: je hebt Versmarkt 
Oosterwaal. De eigenaar daar 
heet Marcel en hij is net zo 
goed stomerijhouder, bank en 
sociaal werker als winkelier.”

Vormt Betondorp een  
inspiratiebron?

“Jazeker, er woont hier van al-
les. Je hebt de oorspronkelijke 
bewoner van tachtig die in de 
jaren dertig op 1 mei nog heeft 
staan dansen op De Brink, want 
toen was het nog een soort van 
socialistische modelwijk, maar 
je vindt er ook de veelpleger 
die hier is gestationeerd na een 
leven vol ellende.” 

Moet je moeite doen om die 
mensen te leren kennen?
“Nee, iedereen kent elkaar van 
op straat. Het is effe snuffelen 
en dan is het goed.”

Waarom pas jij zo goed in  
Betondorp?
“Ik schrijf kleine verhalen over 
groot leed en andersom en die 
vind je hier volop. We wonen 
hier pas een paar maanden 
maar ik heb nu al een paar pa-
reltjes ontdekt. Jorry Jordano, 
alias de man met de hoed, bij-
voorbeeld. Hij heeft op verzoek 
een keer bij ons ingebroken 
toen JIJ de sleutels binnen had 
laten liggen. Wij naar Marcel 
van de buurtsuper, want als er 
een probleem is ga je naar hem 
en die zei: ‘Je kan de sleutelko-
ning laten komen, maar je kunt 
ook gewoon hem meenemen.’ 
En toen wees-ie naar Jorry, die 
zichzelf omschreef als een ‘VP’. 
Een veelpleger die op het rech-
te pad was geraakt. Binnen tien 
minuten waren we binnen.”

Dat soort contacten ontstaan 
spontaan?
“Ja, het is een kwestie van een 
praatje maken en interesse 
tonen, dan komen de verha-
len vanzelf. Er staat ook een 
verhaal in mijn boek over een 
Iraanse mevrouw die bij een 
traiteur werkt en haar land was 
ontvlucht omdat ze lesbisch is. 
Kreeg ze in Nederland last van 

de buren die ‘vuile lesbie’ op 
de muur schreven en honden-
poep op de deur smeerden. 
Waar ik om moest lachen was 
om de zwerver die me om twee 
euro vroeg en die een geldbui-
del met de dagopbrengst, een 
paar duizend euro, om zijn 
middel had hangen. Dat was 
overigens in de binnenstad, 
niet in Betondorp.”

Je houdt van kroegen.
“In kroegen ontmoet je het 
echte leven. Café Van Wou 
in de Pijp is mijn stamkroeg. 
Henk en Ellie, de uitbaters, zijn 
geweldig. Sinds we in Beton-
dorp zitten ga ik ook graag naar 
café De Avonden, dat wordt 
gerund door twee broers uit 
Diemen. Echte lieverds, die laat 
op de avond een tosti voor je 

gaan maken of frietjes in het vet 
gooien. 
Je kunt er altijd terecht, als de 
melk op is bijvoorbeeld, en er 
zijn daar altijd verhalen. Het 
is een wonder. Ik heb er Spijk 
ontmoet, een man met een ver-
geelde snor die geweldig kan 
vertellen.”

Het werk ligt in Betondorp  
letterlijk op straat?
“Vergeleken met andere wijken 
is dit veel meer een geheel. Ie-
dereen kent mekaar. Het is niet 
zo dat je bij elkaar op schoot 
zit, maar het is wel heel intiem. 
Ze hebben het verschrikkelijk 
en tegelijkertijd heel gezellig 
met elkaar. Het is een van de 
laatste authentieke Amster-
damse wijken. Dat komt ook 
door de geïsoleerde ligging: het 

begint voorbij de begraafplaats 
aan de Middenweg en eindigt 
bij het viaduct voor Diemen, 
waar het nadrukkelijk niet bij 
hoort. Er is een begin en een 
eind en als je daartussenin zit, 
ben je dus Betondorper. Als je 
in Oost woont, kun je nog alle 
kanten op. Er is een nadrukke-
lijk verschil tussen de Javastraat 
en de Watergraafsmeer. Schrijf 
maar: als je in Betondorp 
woont, woon je in Betondorp 
en dat vormt je identiteit.”

Bedankt voor het interview.
“Graag gedaan, en ga nu maar de 
vuilnis buiten zetten want dat 
heb ik al drie keer gevraagd.”

Eva Hoeke
De stad, de kroeg en de man
Uitgeverij Meulenhoff, 15 euro
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In december is op de betonnen 
buitenwanden van het gebouw-
tje een foto-expositie te zien van 
de ontmanteling van de riool-
waterzuiveringsinstallatie Oost, 
waartoe het ‘slibvijzelgemaal’ 
behoorde. De RI-Oost is in 2006 
ontmanteld. Ook vind je er dan 
een artist impression van de 
plannen.

Stamhuis de Slibvijzel
Want het zogenoemd slibre-
tourgemaal transformeert de 
komende tijd tot Stamhuis de 
Slibvijzel, met daarin onder 
meer het redactielokaal van de 
Brug.

Het Stamhuis wordt vrij toe-
gankelijk voor buurtbewoners 
en andere nieuwsgierigen. Wie 
wil kan er inloggen op internet, 
informatie inwinnen over de 
buurt, nieuws uitwisselen maar 

ook gewoon een kopje koffie 
drinken.

Er zullen kleinschalige culturele 
(buiten)evenementen plaatsvin-

Een eiland opgetrokken 
uit slib. Een helemaal 
nieuwe Sporthelden-
buurt. In een van de res-
tanten uit het verleden 
van Zeeburgereiland, in 
een voormalig slibre-
tourgemaal, wordt bin-
nenkort een creatieve 
werk- en ontmoetings-
plek gecreëerd. 

Om het voormalige slibretour-
gemaal geschikt te maken voor 
de nieuwe functie moet er 
eerst ruimte worden gecreëerd. 
De (ver)bouw start in 2015. La-

Van de wijkredactie

ter (fase 2) zal naar het oosten 
toe verder worden uitgebreid. 
Ook dan blijven de contou-
ren van het unieke gebouw 
behouden. 

Slibvijzelgemaal wordt buurtplek  
en redactielokaal de Brug

Stamhuis De Slibvijzel beleeft straks een wereldprimeur met een op hout verwarmde hangbuis van 21 meter lang. 

foto marti jn van den dobbelsteen

De beuk op het Beukenplein.

foto suzanne blanChard

den en exposities worden gehou-
den. Zo ontstaat in het slibvij-
zelgemaal – bijzonder erfgoed 
van het Zeeburgereiland – een 
dynamische ontmoetingsplaats.

Beukenplein krijgt beukenboom 
Als sluitstuk van de renovatie van het Beukenplein heeft 
stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel vorige week een rode 
beuk in het midden van het plein geplant. Deze soort 
kleurt in de lente en zomer fraai rood tot paars. Deze mid-
delgrote boom zal snel uitgroeien tot een mooie, rijzige 
beuk met een brede en open kroon. Het blijft bij één beuk 
op het gelijknamige plein. Daarnaast komen er negen ho-
ningbomen te staan. Het is de bedoeling dat bewoners het 
groen rond de bomen zelf gaan onderhouden. 

Kerstmarkt
Op dinsdag 9 december organiseert het Flevohuis van 
10.00–16.00 uur de jaarlijkse Kerstmarkt in de recreatie-
ruimte van Flevopoort aan het Kramatplantsoen 101. Er is 
van alles te koop om het tijdens de kerstdagen extra gezel-
lig te maken in huis.
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Er zijn plannen om op korte ter-
mijn de vijverpartijen en sloten 
van het Flevopark te baggeren. 
Over de precieze samenstelling 
van vissoorten is weinig be-
kend. Wel wordt er regelmatig 
kroeskarper, zeelt en tiendoor-
nige stekelbaars gevangen. De 
grotere wateren worden bin-
nenkort met de zegen afgevist, 
maar de kleinere waterpartijen 

Help mee vis  
bekijken

waterpoloërs gezocht
De waterpolo-afdeling van Zwemvereniging De Meeuwen Diemen kan wel wat nieuwe meiden gebrui-
ken. Waterpolo staat bekend als een ruwe sport, maar dat gerucht kan speelster Tessa direct ontkrachten. 
“Het water heeft een remmende werking. Dit betekent dat fysieke duels door de weerstand van het water 
niet hard aankomen. Waterpolo is juist een blessurevrije sport. Je gebruikt al je spieren, maar zonder je 
gewrichten te belasten.”

Naast de trainingen worden er in competitieverband wedstrijden gespeeld. Een waterpolowedstrijd be-
staat uit vier parten van vijf minuten zuivere speeltijd. Dat lijkt kort, maar een wedstrijd kan erg inspan-
nend zijn. 

Het damesteam heeft plek voor jong en oud, ervaren of onervaren. Buiten de trainingen en wedstrijden 
om doen de meiden ook graag leuke dingen samen. Er wordt getraind op woensdag van 20.45 tot 21.45 
uur en zondag van 18.30 tot 19.30 uur in het Wethouder F.B. Duranbad. Op zaterdagavond worden de 
wedstrijden gespeeld. www.demeeuwen.nl.

worden niet meegenomen. Om 
de sloten met netten te bemon-
steren is de Werkgroep Vissen, 
Amfibieën en Reptielen Noord-
Holland op zoek naar vrijwilli-
gers. Verzamelen op zaterdag 29 
november 2014 om 10.00 uur, 
hoek Valentijnkade/Kramatweg. 
Aanmelden is niet nodig. Doe 
rubberen laarzen aan en neem 
een schepnet mee.

foto marti jn van den dobbelsteen



Haal je pietendiploma op met 
een klein presentje             

Pietenparcours
Tijd: 12:00- 16:00
Let op: Hou deze dag rekening met de Pietengekte!  
oa. Pietentrein,  Pieten-steltloper, Pieten-circus-workshop, etc.

Super Grote Poppenkastvoorstelling:

Het kasteel van 
Sinterklaas
Op het kasteel van Sinterklaas is grote paniek. Het grote boek van 
Sinterklaas is weg. Wie zal hem hebben gestolen en waarom?

Tijd: 14:00 – 15:00
Waar:  Plein Winkelcentrum IJburg
               

Jij 

komt 

toch

ook?

29
zaterdag

november

Pieten
Invasie

3
woensdag

december

Baak 54

unieke

Amsterdamnaast het water in IJburg

APPARTEMENTEN EN
WOONWERKWONINGEN

17

baak54.nl
Verkoopinformatie:

Hallie & Van Klooster Makelaardij
020 - 495 06 50 | info@hallie-vanklooster.nl

Vanaf medio december te koop
5 woonwerkwoningen aan de Pampuslaan

• Woonoppervlakte ca. 90 tot 120 m2 met 2 of 3 slaapkamers

• Extra werkruimte op de begane grond van ca. 20 tot 30 m2 

• Prachtig uitzicht op het IJmeer en Durgerdam!

• Verkoopprijs vanaf ca. € 235.000,- v.o.n.

12 appartementen met lift aan de Marius Meijboomstraat

• Woonoppervlakte ca. 80m2 met 2 slaapkamers

• Zonnig balkon op het zuidwesten

• Verkoopprijs vanaf ca. € 197.500 v.o.n.

Meld je vast aan op www.baak54.nl als geïnteresseerde,

dan nodigen we je automatisch uit voor de Start Verkoop

appartementen
zeeburgereiland 
Amsterdam

www.y-city.nl

wonen tussen stad en water

Blijf op de hoogte  
en schrijf je in op:

VERKOOP-
MANIFESTATIE
zat.13 december  

Magnetico 
Zeeburgereiland 

Van 11.00 tot 
13.00 uurwww.magnetico-s114.nl

Studio vanaf € 99.900,- 
2 kamer vanaf € 124.900,- 
3 kamer vanaf € 150.900,-  
Penthouse vanaf € 215.900,- 

Bovengenoemde prijzen zijn indicatief, vrij op naam 
en op basis van jaarlijkse erfpachtcanon.  

Binnen de ring
10 minuten fietsen vanaf centraal
Parkeerplaats mogelijk in de garage
Luxe afwerking
Start bouw april 2015
Prognose verkoop: december 2014

W I N K E L C E N T R U M

www.diemerplein.nl

Volg ons ook op facebook
facebook.nl/diemerplein

ZATERDAG  VAN 13.00 TOT 14.00 UUR

 29 NOVEMBER

BEZOEK SINT
EN Z'N PIETEN

 
 

4 december koopavond! 5 december 
geen koopavond 7 december koopzondag

Eerder dit jaar hadden de drie 
ook plannen voor een bar in de 
Javastraat, op de plek waar nu 
supermarkt en slagerij Het Lan-
ge Mes zit, maar daar hebben de 
drie heren zich teruggetrokken. 
Nog voor de slager goed en wel 
was vertrokken, was er protest 
van bewoners. Zij vreesden een 
tweede Walter’s Woodbury, het 

‘we moeten wel welkom zijn’
Vervolg van pagina 1 succesvolle café midden in de 

Javastraat mét terrasvergunning. 
Het café werd binnen korte tijd 
een geliefde plek voor buurt-
bewoners en andere Amster-
dammers, maar zorgde voor 
de directe omwonenden voor 
herrie in de ’s nachts normaal 
gesproken stille straat.

De drie hielden het voor gezien. 
“Het was al een lastig verhaal 

vol haken en ogen, maar toen 
we hoorden dat er bij voorbaat 
al een petitie tegen onze komst 
was gestart, hebben we besloten 
het niet te doen. We willen juist 
iets betekenen voor de buurt. 
Dan moeten we wel welkom 
zijn. Ik heb bovendien genoeg 
te doen.”

Farhat en zijn twee compagnons 
zij alle drie geboren in Oost. 
Hij en Jason Berg (beiden 34) 
komen uit de Watergraafsmeer, 
Piet van der Graaf (62) groeide 
op in de Dapperbuurt. Het liefst 
beginnen de drie dan ook zaken 
in dit stadsdeel. Eerder dit jaar 
opende wel De Waterkant in 
stadsdeel Centrum. En Farhat 
droomt van een hotel in Oost. 
“Iets kleinschaligs en moois. Er 
zijn al veel hotels hier, maar die 
lijken erg op elkaar. We willen 
wel iets toevoegen.”

Heeft hij tijd over dan? “Nee, 
dat niet. Ik begin om negen uur 
en rol om twee uur ’s nachts 
mijn bed in. Als ik dit blijf doen, 
word ik niet oud.” Alleen op 
zondag werkt hij niet. “Veel 
mensen denken dat het makke-
lijk is, maar dat is het niet. Hore-
ca is mijn passie, ik ben constant 
met mensen in gesprek, kom 
geen aandacht tekort. Maar ik 
heb weinig tijd voor privédin-
gen. Ik zou mijn vrienden wel 
wat vaker willen zien, en ik wil 
ook kinderen, maar dat is lastig 
op dit moment.” 

Farhat droomt nog van een kleinschalig hotel in Oost. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Volleybal
Een pas opgerichte volleybalclub in Oost heeft nog plek voor 
nieuwe leden. Er worden onderlinge partijtjes gespeeld op 
woensdagavond van 21.00 tot 22.30 uur in de Wethouder Ver-
heyhal, Polderweg, Oostpoort. Deelnemers betalen 3 euro per 
keer voor de zaalhuur. Info: luusp@xs4all.nl
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Regien Keurentjes, Farida Bachiri en Edwin Lieveld. “De vrouwen vinden het heerlijk.” 

foto marti jn van den dobbelsteen

Marokkaanse vrouwen die 
samen op de markt boodschap-
pen doen, in alle openheid hun 
gezondheidsproblemen bespre-
ken, vriendinnen worden – het 
lijkt vanzelfsprekend, maar dat is 
het niet voor de eerste generatie 
die naar Nederland kwam, vertelt 
Farida Bachiri. Zij is activitei-
tenbegeleidster van de Marok-
kaanse vrouwengroep Argan in 
dagcentrum Kraaipan, gevestigd 
in de Hofmeyrstraat. “Dit zijn 
vrouwen die soms al jaren alleen 
thuis zitten. Hun kinderen zijn 
de deur uit en de echtgenoot is 
overleden. Het zijn vaak ang-
stige vrouwen, die niets durven 
te ondernemen en moeilijk te 
bereiken zijn.”

Voor Bachiri was dat geen reden 
om het erbij te laten zitten. Het 
afgelopen jaar is ze bij veel van 
deze vrouwen op huisbezoek 
gegaan, om ze uit te nodigen voor 
deelname aan Argan. Met succes. 
“We begonnen met een groep 
van tien vrouwen, nu zijn het er 
ruim twintig. Ik hoef ook niet 

langer langs de deuren, want de 
vrouwen komen nu vanzelf, via 
mond-tot-mondreclame.”

Gymnastiek, dans, schilderen, 
knutselen, maar ook napraten 
over het weekend of met elkaar 
spreken over de gezondheid 
of opvoeding van de kinderen, 
het kan allemaal bij Argan. “De 
vrouwen vinden het heerlijk, 
ze bloeien op. Dat komt vooral 
ook omdat de vrouwen elkaar 
helpen. De groep doet het werk. 
Sommige vrouwen hebben ge-
zondheidsklachten, maar andere 
niet. In zo’n gemengde groep 

Dagcentrum Kraaipan  
in de Transvaalbuurt be-
staat ruim een jaar. Ou-
deren van Marokkaanse, 
Turkse, Nederlandse en 
Surinaamse herkomst 
vinden allemaal hun weg 
naar het centrum. Ze 
kunnen daardoor langer 
in hun eigen buurt blij-
ven wonen. 

Een trefpunt van culturen
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

trekken de vrouwen zich aan 
elkaar op. Na een dagje Argan 
gaat iedereen met een blos op de 
wangen naar huis.”

Vergeet-me-niet
Dagcentrum Kraaipan, gevestigd 
in een prachtig oud schoolge-
bouw in de Transvaalbuurt, is 
ruim een jaar open. Behalve 
Argan is er ook een programma 
voor Marokkaanse mannen en 
Turkse mannen en vrouwen. 
Daarnaast draait het dagpro-
gramma Vergeet-me-niet, voor 
Nederlandssprekende ouderen 
met beginnende dementie. “Veel 

deel 10

dementerende ouderen hebben 
het gevoel dat er niemand is die 
aan ze denkt. Ze voelen zich een-
zaam en vergeten,” vertelt Edwin 
Lieveld, activiteitenbegeleider 
van Vergeet-me-niet. “Daarom 
hebben we deze naam gekozen.”

Ook de ouderen van Vergeet-me-
niet doen aan gymnastiek, schil-
deren en knutselen. Daarnaast 
zingen ze één keer per week 
onder leiding van een dirigent 
oud-Amsterdamse liedjes en 
doen ze veel geheugenspelle-
tjes, zoals Triviant Amsterdam. 
Lieveld: “Dat vinden ze prachtig. 

•  De Ouderen Advies Raad 
Oost (OAR-Oost) heeft op 20 
november jl. bij de Raadscom-
missie Zorg en Sport van de 
Gemeenteraad ingesproken 
over de concept WMO-veror-
dening 2015 van de gemeente 
Amsterdam. De OAR heeft 
erop aangedrongen dat Am-
sterdammers die te maken 
krijgen met de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(WMO) bij het ‘keukentafelge-
sprek’ gebruik kunnen maken 
van een gratis en onafhanke-
lijke cliëntondersteuner.

•  Ook is erop aangedrongen dat 
een goede en leesbare folder 
over de WMO-wijzigingen en 
het zorgstelsel voor 1 januari 
2015 door de gemeente ver-
spreid zal worden.

•  Heeft u via het WMO-
loket problemen bij een 
woningaanpassing? Dan 
horen wij dat graag van u.

•  De OAR-Oost komt op don-

ingezonden mededelingen  
van Oar-Oost

derdag 4 december om 14.00 
uur plenair bijeen in de Raad-
zaal van het stadsdeelhuis. 
Vanaf 12.00 uur organiseren 
wij daar een netwerklunch 
waaraan u gratis kunt deelne-
men. Vooraf aanmelden via 
secretarisOARoost@gmail. 

•  De vereniging OAR-Oost is op 
zoek naar nieuwe (aspirant) 
leden en een voorzitter. Heeft 
u belangstelling meldt u dan 
bij ons aan!

We zijn bereikbaar via secre-
tarisOARoost@gmail.com en 
020-6943748 of 06-51196725.

laat je betoveren
mooiste kerstmarkt!

op
de

mooiste kerstmarkt!

Kerstster
Diverse kleuren, 
hoogte 20 cm, 
halfschaduw,   
potmaat 9 cm. 
Per stuk 1.99

4.95*
Kerstboom

Kerstster
Diverse kleuren, 

prijsplukker

2+1
gratis

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10
020-4622922. Tussen Amstel Station en Middenweg
www.intratuin.nl/amsterdam

Intratuin Amsterdam
@intratuin020
Intratuin Amsterdam

Intratuin 
Amsterdam 

de kerstbomen 
specialist! 

Kijk voor lopende 
kerstboomacties op: 
www.intratuin.nl/folder

* Bij aankoop van een 
echte kerstboom vanaf 
24.95 ontvang je een 
waardecheque t.w.v. 
20.-. Maximaal 
1 cheque per boom. 
De cheque kun je 
inwisselen van 5 t/m 
25 januari 2015. Kijk 
voor de uitgebreide 
actievoorwaarden op 
onze website.

Kunt u wel verzorging en verpleging 
thuis gebruiken?  Bel dan met de 
wijkverpleegkundige van Wijkdienst 
Thuiszorg ZGAO op 06 22 53 08 74.
Met de Wijkdienst Thuiszorg ZGAO 
kiest u voor:

•  Aanwezigheid in de buurt - Amsterdam 
Oost - en altijd bereikbaar

•  Klein team van zorgverleners; altijd 
vertrouwde gezichten over de vloer

•  Een team van (medische) specialisten 
achter de hand

•  Een spil in een groot netwerk van 
andere zorgverleners

www.zgao.nl

•  Schoonmaken en onderhouden  
van natuursteen

•  Beschermen en opnieuw  
glanzend maken van natuursteen

•  Repareren en vervangen van  
natuursteen

•  Behandeling van badkamers,  
tafelbladen, vensterbanken,  
openhaarden, vloeren en wanden

•  Importeur en pro partner van 
Lithofin producten

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

e info@natuursteenwijzer.nl 
 i www.natuursteenwijzer.nl

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

e info@natuursteenwijzer.nl 
 i www.natuursteenwijzer.nl

Onze complete agenda: 
www.cafe-ed.nl of Facebook: cafe.ed.ijburg

Feestelijk kerstrepertoire, inclusief 6 gangen diner

7 en 21 december, 14:30 - 17:30 uur
26 december, Tweede Kerstdag, 19.00 - 23.00 uur

Mokumse Mokkels Kerst Diner Show

Wegens gigantisch succes: VrijAvBo! Zelfde DJ,
zelfde cocktails, zelfde gezelligheid. Kom weer!

28 november en 19 december, aanvang 21.00 uur
VrijAvBo

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Als je de ouderen vraagt wat ze 
gisteren hebben gegeten, weten 
ze het niet meer, maar als je ze 
vraagt in welk jaar de IJtunnel is 
geopend, kunnen ze zich dat nog 
precies herinneren.”

Door de activiteiten van Vergeet-
me-niet krijgen de ouderen hun 
zelfwaardering terug, constateert 
Lieveld. “Wat daarbij ook helpt, 
is dat ze merken dat ze niet de 
enigen zijn met een haperend 
geheugen. De anderen hebben 
dat ook. Ze hoeven zich er dus 
niet voor te schamen.”

Eigen buurt
Dagcentrum Kraaipan zorgt 
ervoor dat ouderen langer 
zelfstandig kunnen wonen, legt 
Regien Keurentjes uit. Zij is pro-
jectleider van deze instelling, een 
samenwerkingsproject van Zorg-
groep Amsterdam Oost (ZGAO) 
en welzijnsorganisatie Dynamo. 
“De laagdrempeligheid, dat is de 
kracht ervan. Een indicatie is niet 
nodig. Ouderen kunnen gewoon 
langskomen en ook hun familie 
is van harte welkom. Bovendien 
speelt het zich allemaal af in de 
eigen buurt, met mensen die 
men goed kent. Ouderen vinden 
dat heerlijk.” “Het is een ontmoe-
tingsplek,” vult Bachiri aan, “voor 
Turken, Nederlanders, Marok-
kanen en Surinamers. Dat is het 
mooie van het centrum. Het is 
een trefpunt van culturen.” 
Contact: 020-4620304

 Advertorial

de Brug op

 Advertorial

 Oppas nodig?
Lieke, Lotte en Laila (12) komen  
graag bij je oppassen in Ijburg en  
omstreken. “We zijn betrouwbaar,  
hebben ervaring en komen graag een 
keer kennismaken.”  
Mail: L.O.L.oppasservice@gmail.com.

Dansproject voor 60-plussers 
Choreograaf en dansdocent Floortje Rous start een bijzonder dansproject in Oost. Zij wil een 
voorstelling maken met de buurt, over de buurt en is daarom op zoek naar 60-plussers die 
mee willen doen. Verhalen van buurtbewoners worden verwerkt in een theatrale dansvoorstel-
ling die in de eigen wijk gepresenteerd zal worden. 

In tien repetities van 2 uur gaan de deelnemers, vanuit eigen mogelijkheden en kwaliteiten, 
aan de slag. Geïnteresseerden kunnen op 17 december kennismaken met Floortje Rous van 
DansHart. De organisatie is ook op zoek naar buurtbewoners die muziek, kostuums, foto’s of 
video’s willen verzorgen. Zie www.danshart.com, of mail naar info@danshart.nl.



u i t g e v e r i j i j b u r g . n l

geen
ongeadresseerde 

folderij

graag  
huis-aan-huis

kranten

Bestel de stickers via de webwinkel 
www.uitgeverijijburg.nl €2,50

w w w . u i t g e v e r i j i j b u r g . n l

eindelijk 
verlost van 
verkopers 
en andere 
geldkloppers 
aan je deur!

Fijn een schone mat bij thuiskomst

Met een enthousiaste hand-
druk en een lekkere kop koffie 
verwelkomt Juriaan mij in zijn 
showroom. Deze oogt beschei-
den en knus, maar is groot 
genoeg om alle informatie over 
zijn diensten ordelijk te presen-
teren. “Ik koos expres voor een 
niet te grote showroom. Zo blijft 
het overzichtelijk en persoon-
lijk; precies hoe onze klanten – 
en wij zelf ook – het graag zien.” 

Juriaan draait zijn twee onder-
nemingen in dezelfde ruimte, 
omdat de producten elkaar 
aanvullen. Met WOONGiet-
vloer richt hij zich op kunst-
stof- en beton gietvloeren. “Een 
kunststof gietvloer zorgt voor 

een strakke, naadloze look en 
de betonnen variant heeft een 
meer robuuste uitstraling. De 
vloeren zijn slijtvast, duurzaam 
en leverbaar in de kleur die past 
binnen het interieur van de 
klant.”

Met SpecialStucco, het andere 
bedrijf, bewerkt hij wanden. 
Beton Cire en Pandomo zijn 
producten die verschillende 
afwerkingen en effecten creë-
ren. “Beton Cire is een cement-
gebonden, waterdicht product 
dat vooral goede functionaliteit 
biedt in badkamers. Het kan op 
vrijwel elke ondergrond worden 
aangebracht.
Pandomo is voornamelijk 
geschikt voor mensen die eens 
iets anders willen in hun woon-

SpecialStucco & wOONGietvloer

Ondanks de crisis vertrouwde Juriaan Boogaard (34) 
op zijn jarenlange vakervaring. Hij besloot vijf jaar 
geleden in Watergraafsmeer zijn eigen onderneming 
te starten, SpecialStucco en WOONGietvloer. Een 
slimme zet, want de zaken lopen goed. Op 1 novem-
ber opende hij een nieuwe showroom op IJburg. 

Door Cilla Zwarts-Voogd 
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‘ Voor wie eens wat anders  
wil dan hout of tegels’

Juriaan Boogaard voor zijn showroom op de Cas Oorthuyskade.

foto marti jn van den dobbelsteen

kamer of keuken. “De struc-
tuur van deze wandafwerking 
is altijd uniek, waardoor geen 
enkele wand hetzelfde is. Heel 
bijzonder. 

De showroom bevat allemaal 
afwerkingen die je huis nét dat 
beetje specialer maken... Het 
succes van beide bedrijven 
komt, volgens Juriaan, door de 
eerlijke, transparante klantbe-
nadering en scherpe prijzen. Zo 
voert hij zelf de voorgesprekken 
en brengt hij ook vaak persoon-
lijk de producten in de woning 
aan. “Doordat we alles in eigen 
beheer hebben, kunnen we de 
beste kwaliteit bieden en de 
prijzen scherp houden. Die 
prijzen zijn trouwens inclu-
sief materiaalkosten, leggen én 
afwerken. Vind die complete 
combinatie maar eens ergens 
anders,” lacht Juriaan.

Zie www.specialstucco.nl. en 
www.woongietvloer.nl

 Advertorial

Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Do-
rens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar. 

foto marti jn van den dobbelsteen

va n  e r v e n  d o r e n s  g e e f t  e e n  c i j f e r

Een kantoorgebouw zoals een 
striptekenaar het zou tekenen. 
Dertig identieke ramen op elkaar 
gestapeld, elk raam gevat in iden-
tieke betonnen gevelelementen. 
Met deze geveltekening ben je 
snel klaar als architect. Hup, 
door naar de volgende opdracht. 
Maar zo makkelijk is het niet ge-
gaan. Claus en Kaan Architecten 
ontwierpen dit gebouw in 2007 
voor eigen gebruik. Een design 
statement moet gemaakt worden. 
Alles is mogelijk. Een strak blok 

8

roestend staal had het kunnen 
worden. Of een strak blok glas. 
‘Strak’ is het geheim van Claus en 
Kaan. Was het geheim, het archi-
tectenduo is uit elkaar. Op mijn 
kantoor probeer ik voor Engels-
talige medewerkers het woord 
‘strak’ te vertalen. Onmogelijk, 
ik ben er mee opgehouden. ‘You 
make this strak, yes?’ 
Abstractie bereiken blijft het 
ideaal van de moderne architect. 
De kunst van het weglaten. Less 
is more. Wat in de schilderkunst 

werkt, werkt ook in de architec-
tuur. De spanning opgeroepen 
door een perfect geproportio-
neerd vlak is groter dan het ef-
fect van een minutieus georna-
menteerde gevel. Rothko versus 
Carel Willink.
Ik ben in het gebouw geweest. 
Heb voor een raam gestaan en 
ervaren hoe indrukwekkend 
mooi het grijze water van het 
Markermeer is, als in een schil-
derijlijst gevat.
Dit gebouw geef ik een 8.

kantoorgebouw claus en kaan architecten, haveneiland, ijburg
De Nieuwe Ooster  
wint Gouden Piramide
Op 22 november heeft minister Bussemaker van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap de Gouden Piramide 2014 
uitgereikt aan begraafplaats en crematorium De Nieuwe 
Ooster. Het is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtge-
verschap, die gegeven wordt voor de restauratie van het 
park en de gebouwen. Naast een trofee bestaat de prijs uit 
een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurpla-
quette.
De restauratie heeft zo’n 13 jaar geduurd. Naar analogie 
van een ‘streepjescode’ werd het nieuwste deel van de 
begraafplaats opgedeeld in evenwijdige stroken die ruimte 
bieden aan de meest uiteenlopende manieren om overle-
denen te gedenken. Ook het entreegebied is onder handen 

genomen; 
de uit 1939 
daterende 
aula is ge-
restaureerd 
en uitge-
breid met 
een nieuw 
cremato-
rium. www.
denieuwe-
ooster.nl. 

taarten bakken in Jeugdland 
In de Taartenbakkerij bakken en versieren kinderen een 
eigen taartje voor iemand die ze lief vinden of die ze graag 
willen bedanken, of voor iemand die wel wat steun kan 
gebruiken. In een workshop van twee uur leren kinderen 
allerlei baktechnieken, zoals chocolade smelten en kara-
mel maken. Hun taartje kunnen ze versieren met eetbare 
bloemen uit de tuin. De kinderen krijgen het resultaat 
mee in een taartdoos. De Maakland Kinderkeuken is elke 
zaterdag open, van 10.30 tot 12.30 uur. Info en inschrijven 
via www.maakland.nl. 

De Nieuwe Ooster.

foto marti jn van den dobbelsteen

Dobbelsteen Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

i n f o @ d o b b e l s t e e n f o t o g r a f i e . n l



6000m2 Designmeubelen, verlichting & accessoires. Direct aan de ringweg A10 afslag S114. Eigen parkeerterrein. Tram 26.
T: 020 398 7990 A: Pedro de Medinalaan 89-91 Amsterdam W: www.design020.nl Open Di t/m Za 10:00-18:00 Zo 12:00 - 17:00 

Safretti Cubico DL
70 x 110 x 20,5 cm

€ 1825,-
€ 1508,-

Najaarsaanbieding
Europees eiken vloer vanaf € 99,50 per m2
Inclusief plaatsen door professionele vloerenleggers.
Keuze uit diverse kleuren.
Vraag naar de actievoorwaarden.

Ontwerp en productie van exlusieve houten vloeren

Fatboy Edison Petite
De feestdagen staan weer voor de deur en de 
maand december staat voor sfeer en 
gezelligheid. Deze Edison Petite draagt hier 
zeker aan bij met zijn warme licht en design. 
Om het helemaal af te maken, krijgt u tijdelijk 
bij aankoop van een Fatboy lampje een gratis 
kerst cappie ter waarde van € 15,-. 
Nu bij Dacks! 

Safretti Curva XL
118,5 x 70 x 17cm
 € 1375,-
 € 1136,-

BedA�air Aanbieding
Door 20 jaar ervaring in gezond slapen op puur natuur, zorgen wij 

ook voor een gezonde nachtrust voor úw kinderen.
Bij aanschaf van een Hichte hoogslaper 

leveren we gratis een 4-seizoenen 
warm wollen dekbed 

(140x200 cm) erbij.

T/m 31 december 21% btw korting*
op alle Safretti sfeerhaarden

Afgebeeld bed in walnoot hout
90x200cm € 3809,-

Al leverbaar in berken meubelplaat
vanaf € 2068,-

Dacks Loek
€ 199,-

Safretti sfeerhaarden beschikken over een uniek 
design en hoogwaardige afwerking. 

Een combinatie van exclusief design en de 
warmte van vuur. 

De sfeerhaarden kunnen eenvoudig aan de 
wand worden bevestigd of in een open ruimte 

worden geplaatst.
De open vlam wordt middels bio-ethanol 

voortgebracht.  Een rookkanaal is niet nodig. 
Door hoogwaardig materiaalgebruik zijn deze 
haarden geschikt voor zowel binnen als buiten 

op het terras of balkon. Safretti staat voor Stijlvol, 
Betrouwbaar en Design.

*Let op: verkoop altijd incl btw. E�ectieve korting 17,4%
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 IJburg voor Serious Request
Met een sponsorloop en tal van ludieke acties zamelt Ijburg 
ook dit jaar weer geld in voor Serious Request van 3fM. de 
inzamelingsactie eindigt als altijd met een geweldige bene-
fietavond in NAP aan de haven op 23 december. Ook deze 
vierde editie wordt opgeluisterd met optredens van toonaan-
gevende artiesten.
Met Serious Request 2014 vraagt 3fM aandacht voor vrou-
wen en meisjes die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer 
worden van seksueel geweld. de dj’s in het Glazen Huis wil-
len deze vrouwen een stem geven en via het Rode Kruis zo-
veel mogelijk geld voor hen inzamelen. Meedoen, programma? 
Zie www.ijburg4seriousrequest.nl.

 Nieuwe sportschool IJburg
Er komt een nieuw fitnesscentrum op IJburg, aan de Diemer-
parklaan 35 (boven de bibliotheek). Op 1 februari openen 
de deuren officieel, maar vanaf half december kan er al tegen 
een gereduceerd tarief gesport worden (er wordt dan nog 
wel verbouwd). Bij fitness Center Ijburg kun je trainen met 
de nieuwste Technogym-apparatuur, vanaf 1 februari is er een 
uitgebreid groepslessenprogramma en zijn er spinninglessen. 
www.fitnesscenterijburg.nl.

Oost is rijk aan bijzondere mensen. In deze rubriek geven zij hun kijk op de wereld.wijzen uit het oosten

Marcia Huiberts: “Ik begrijp steeds beter wat mijn vader bedoelt met balans.” foto laura te hennepe

Artis. foto henry C annon

“Mijn vader heeft het tien jaar 
geleden opgezet als een cen-
trum voor de balans tussen li-
chaam en geest.” Aldus Marcia, 
die het bedrijf sinds kort met 
haar twee zussen runt.
“Hoewel het wat vroeg kwam 
dat we de leiding overnamen, 
is het wel ontzettend leerzaam 
om zo’n bedrijf met je zussen 
te managen.” Marcia’s vader 
kan door ziekte niet de gehele 
toko alleen runnen, maar is 
op de achtergrond nog steeds 
actief.
En de dames, allemaal twinti-
gers, weten van wanten. “We 

hebben een frisse blik en 
merken dat mensen nog niet 
genoeg beeld hebben bij het 
Mirror Centre, terwijl je hier 
van alles kunt doen! Bijvoor-
beeld lessen moderne dans, 
maar ook paaldansen, medite-
ren, noem maar op. Wij willen 
dat meer naar buiten brengen.” 

Het pand bevat prachtige 
danszalen, een mooie binnen-
tuin en een bar. Het eerste wat 
je ziet als je binnenkomt, ben 
jijzelf. Een spiegel. Soms con-
fronterend, zeker als je gehaast 
en gestresst naar binnenvliegt, 
zoals ik zojuist. Maar ik loop 
er wekelijks als herboren weer 

Achter de balie, een sprankelende meid. Niet zo-
maar een 22-jarige, maar een van de managers van 
het Mirror Centre. Je weet wel, dat eigenzinnige 
pand op het ronde plein voor het Muiderpoortstati-
on. O ja, hoor ik je denken, nu je het zegt, dat is me 
weleens opgevallen. Een te bescheiden herinnering 
voor een plek waar zoveel gebeurt.

Marcia Huiberts (22)  

Die spiegel is soms confronterend

Door Laura te Hennepe

de wedstrijd Schrijf je straat, 
waarvoor Oost ook telkens een 
inspiratiebron is. 
28 november 16.00 uur, inloop 
vanaf 15.30 uur, Artis Biblio-
theek, Plantage Middenlaan 
45–45A , entree 6 euro, plaat-
sen reserveren: publiciteit@
schrijversuitoost.nl. 

Hij wordt geïnterviewd en zal 
voorlezen uit eigen werk. Bak-
ker debuteerde in 2006 met Bo-
ven is het stil, een meermaals 
bekroonde en in diverse talen 
vertaalde roman. Hij schrijft 
een column in de Groene 
Amsterdammer en is daarnaast 
professioneel hovenier. Schrij-
vers uit Oost gaat met hem in 
gesprek over zijn veelzijdige 
bestaan. 
Deze middag wordt ook de 
winnaar bekendgemaakt van 

Kom pickleball eens proberen! 
Pickleball is een uit Amerika overgewaaide sport, die ele-
menten van tennis, badminton en tafeltennis in zich ver-
enigt. In Amsterdam wordt deze sport beoefend door een 
enthousiaste groep spelers. 

Wie het ook eens wil proberen is van harte welkom. De eer-
ste keer meedoen is gratis, daarna kost het 4 à 5 euro per keer 
(inclusief de huur van een batje). Er wordt gespeeld op een 
relatief klein veld en met licht materiaal. Daarmee is pickle-

ball geschikt voor deelnemers van alle leeftijden. 

Er wordt deze winter gespeeld in sporthal Zeeburg en in sporthal de Pijp. Zie voor data, 
locaties en tijden: www.picklebal.nl, pickleballplayers@gmail.com. 

Bij de derde editie  
van Schrijvers uit Oost 
staat Gerbrand Bakker 
centraal. 

Schrijvers uit Oost  
vanuit artis 

naar buiten. Een speciale plek, 
het Mirror Centre.
“Ik begrijp steeds beter wat 

mijn vader bedoelt met balans, 
het is echt belangrijk. Voor mij 
is het ultieme chillmomentje 

alleen op de bank. Met niets. 
Net meditatie toch?”

Jongeren leren 3D-
printen bij ZB45
In het FabLab aan de 
Zeeburgerkade gaat een 
3D-printclub van start. De 
werkplaats wil de horizon 
en creativiteit van jongeren 
verbreden en hen kennis la-
ten maken met hedendaagse 
maaktechnieken. 
Kinderen tussen de 10 en 
15 jaar kunnen een 3D-
printdiploma halen. De 
club richt zich op het hele 
proces, van idee tot print. De 
deelnemers ontwikkelen een 
idee, maken er een tekening 
van en leren de 3D-printer 
bedienen. Dit gebeurt in 
vier lessen van twee uur na 
schooltijd, of in twee keer 
vier uur tijdens de school-
vakanties. Zeeburgerpad 45, 
www.zb45.nl.

Oprichtster Marieke Dolman. foto marti jn van den dobbelsteen
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Maia en Arianne van ViiA. “Lang niet iedereen is in staat het  

zelf te doen.” foto marti jn van den dobbelsteen

In Post Oost zetelen organisaties 
die burgers helpen een plaats 
te vinden in de maatschappij. 
Mensen op zoek naar werk, 
vrijwilligerswerk en scholing. In 
het mooie pand aan de Wijtten-
bachstraat zat tot februari een 
postkantoor. 
Mensen komen inderdaad nog 
wel eens binnen voor postze-
gels. Arianne lacht als ze het 
zegt. Ze werkt als vrijwilligers-
coördinator bij ViiA, een uniek 
uitzendbureau dat vrijwilligers 
koppelt aan mensen in de buurt 
met hulpvraag. “Wie hulp nodig 
heeft komt bij ons, maar wie wil 
helpen ook.”

Collega Maia: “Veel mensen 
redden zich wel. Maar lang niet 
iedereen is in staat het zelf te 
doen, en niet iedereen heeft 

Viia bestaat 10 jaar
Schakel tussen vrijwilligers en mensen met een hulpvraag

‘Er is voor iedereen iets leuks bij’
Wie binnenkomt in Post Oost voelt zich thuis. Balie en koffiehoek worden gerund 
door vrolijke vrijwilligers. “Misschien wilt u even een bakkie, dan ga ik de mensen 
halen voor wie u komt.” 

een stevig sociaal netwerk. 
Die mensen koppelen wij aan 
vrijwilligers, die zich ook bij ons 
kunnen melden.”

Er zijn allerlei soorten klussen 

te doen. Van hulp bij de admi-
nistratie en gezelschap houden 
tot communicatiewerkzaam-
heden, klussen en taalonder-
steuning. Arianne: “We kijken 
naar het talent van de vrijwil-

liger, proberen zo te matchen. 
Je kunt een uur per maand 
besteden, maar er is ook struc-
tureler werk, bijvoorbeeld voor 
mensen zonder baan die hun 
tijd nuttig willen besteden. “We 
hebben studenten die aan hun 
cv willen werken, mensen met 
een drukke baan die iets voor de 
samenleving willen doen en ook 
gepensioneerden, die al veel 
ervaring en kennis in huis heb-
ben. Ons uitganspunt: iedereen 
kan vrijwilligerswerk doen, er is 
voor iedereen iets leuks.”

ViiA bestaat deze maand tien 
jaar. De organisatie heeft in die 
tien jaar achthonderd matches 
gemaakt. Er zijn op dit moment 
driehonderd vrijwilligers actief. 
In Oost wonen ruim 120.000 
mensen. Maia: “Waarvan een 
deel ons nog niet heeft gevon-
den. Mensen mogen hier altijd 
binnenlopen.”

Veel mensen doen dat gelukkig 
ook. Arianne: “Laatst kwam er 

De aanleiding voor de maat-
regelen die Intratuin neemt, is 
een onderzoek van Greenpeace 
waaruit blijkt dat de sierplanten 
van tuincentra massaal resten 
van verboden en omstreden 
chemische bestrijdingsmidde-
len bevatten.

Bij Intratuin Amsterdam 
waren de meest schadelijke 
bestrijdingsmiddelen al eerder 
uit de handel gehaald. Direc-
teur Stacey Wielinga: “Toen 
Greenpeace in februari bij ons 

Biologisch assortiment in vestiging Oost 
intratuin amsterdam komt in actie voor de bijen

Intratuin, marktleider 
van de Nederlandse tuin-
centra, neemt binnen een 
jaar alle gewasbescher-
mingsmiddelen uit de 
handel die met de bijen-
sterfte in verband wor-
den gebracht. De kwe-
kers van Intratuin mogen 
deze middelen over zes 
jaar niet meer gebruiken. 
Intratuin Amsterdam 
aan de Nobelweg nam 
al eerder stappen in de 
duurzame richting en 
loopt daarmee voor op 
het landelijke beleid.

Een greep uit  
de ViiA-vacatures
•  maatje-projecten  

(op stap, gezelschap)
•  taal leren
•  pr-medewerker kinderboerderij 
•  boten/auto’s opknappen met jon-

geren met geestelijke beperking
•  boodschappendienst
•  schuldhulpverlening,  

administratie 

proeven kwam nemen, konden 
wij gelukkig laten zien dat we 
heel veel middelen al niet meer 
verkopen. Het was voor ons een 
grote schok dat onze kwekers 
nog wel met die bestrijdings-
middelen werken. Wij dachten 
dat Intratuin dit al goed onder 
controle had.”

Boze mails
De bekendmaking door Green-
peace heeft veel losgemaakt bij 
de klanten van Intratuin Am-
sterdam. “We kregen vijfhon-
derd boze e-mails van klanten,” 
vertelt Wielinga. “Sommigen 
schreven dat ze nooit meer een 
stap in onze winkel zouden 
zetten...”

De directeur van de vestiging in 
Amsterdam is groot voorstan-
der van verduurzaming van het 
assortiment. Komende periode 
ruimt deze Intratuin 400 m2 in 
met biologische planten. Rozen 
en kruidenplanten werden al 
langer biologisch aangeboden. 
“Ik ben op eigen initiatief op 
zoek gegaan naar biologische 
kwekers,” vertelt Wielinga. 
“Dat is nog niet zo eenvoudig. 
Biologische kwekers hebben 
een grote afzet nodig om ervan 
te kunnen leven. Eén vestiging 
van Intratuin is niet genoeg. We 
gaan nu kijken of we met een 

aantal vestigingen biologische 
planten kunnen inkopen.” Als 
alternatief voor bestrijdings-
middelen biedt Intratuin Am-
sterdam larven van lieveheers-
beestjes als bladluisverdelgers.

Roofmijt tegen spint
Biologische planten zijn – net 
als biologisch voedsel – iets 
duurder en de kans dat er beest-
jes op zitten, is groter. Wielinga: 
“Niet overal in Nederland zijn 
klanten daar klaar voor. Maar in 
Amsterdam hebben we geluk-
kig een grote groep die speci-
fiek naar biologisch vraagt.” 
In tegenstelling tot reguliere 
teelt worden deze planten niet 
verkocht met plastic flap met 
foto en tekst erop. “Die storen 
mij mateloos. Ook ben ik vóór 
biologisch afbreekbare potjes. 
Eén van onze kwekers is nu 
bezig met jute.”

Intratuin Amsterdam gaat de 
komende periode nog meer 
inzetten op alternatieve bestrij-
dingstechnieken, zoals roofmijt 
tegen spint en andere soorten 
lieveheersbeestjes tegen luizen.

Stacey Wielinga, Intratuin Oost. 

“In Amsterdam hebben we een 

grote groep die specifiek biolo-

gisch vraagt.”

foto marti jn van den dobbelsteen

Door Linda van den Dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

een dame uit Sri Lanka. Ze sprak 
nog geen woord Nederlands, 
maar wilde zich heel graag nut-
tig maken. Vlak ervoor hadden 
we een aanvraag gekregen van 
iemand die hulp nodig heeft in 
huis én Engels spreekt. Dat is 
een match made in heaven.”
Maia: “Dat maakt ons werk zo 
leuk, iedereen vertelt z’n eigen 
verhaal.”

Post Oost, Wijttenbachstraat 36, 
geopend van ma–vr van 9.00–
17.00 uur. Er is altijd iemand om 
je te woord te staan. www.viia.nl 
/ www.postoost.nl.

Via          naar 
vrijwilligerswerk. www.viia.nl

ViiA prikkelt...
talenten

ViiA creëert...
kansen
ViiA Post Oost naar 
vrijwilligerswerk. www.viia.nl

ViiA Post Oost naar 
vrijwilligerswerk. www.viia.nl

ViiA geeft...
energie

Via          naar 
vrijwilligerswerk. www.viia.nl

ViiA verbindt...
buurtgenoten
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Puzzel jij voor pannenkoeken?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
11 december 2014 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 60-2014 

was: Wachtwoord. Uit 419 inzenders is L. Schraag 
als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels 
bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
Firma Koek, Krijn Taconiskade 404-
406, 020-7712554, www.firmakoek.nl.

Pannenkoeken Prijs!
Gewoon Giga voor het hele Gezin,  
een pannenkoek bij Firma Koek.

PUZZEL PriJSVraaG
StriP 

DO
O
r M

ErEL BarEN
DS

Over de brug kwamen ze, capuchons over hun hoofden, ze 
liepen niet maar veroverden: een vijfmans leger. In november 
valt het donker altijd eerder dan je denkt en er was geen 
maan maar ik zag ze komen. Wijd uitwaaierend usurpeerden 
ze het kruispunt naast mijn huis – je zag dat het jongens wa-
ren, sommigen hadden de baard nog niet eens in de keel, en 
toen ze stil stonden begonnen ze met schreeuwen.
Ik zal niet opschrijven wat ze schreeuwden door de lege 
avond heen. Hun woorden kaatsten tegen muren, bleven 
hangen in de kruinen van de afbladderende bomen, schoten 
over het water van de sloot. Ik schrijf het toch maar op, want 
iedereen kon het horen en niemand zei er wat van, niemand 
kwam naar buiten om de jongens aan hun capuchons terug 
naar huis te slepen en af te leveren bij hun vader of hun 
moeder - dit is uw zoon, meneer, mevrouw. Kijkt u er eens 
naar om.
HEvuILEfLIKKERvIEZEGOREvuILELulLIKKERHOMOHO-
MOHOMOGOREvIEZEvuILEGOREnEuKZAK.
van de andere kant van de brug, het chique gedeelte van de 
wijk, kwam nu ook lawaai, ongeveer dezelfde woorden, maar 
moeilijker verstaanbaar. daar woont het groepje luxejeugd dat 
fietsbanden leeg laat lopen en zwaar vuurwerk door brieven-
bussen duwt en er ook de parkeermeter voor mijn huis mee 
opblies. Ook die hebben vaders en moeders. En ook die heb-
ben er kennelijk geen moeite mee dat hun luxekinderen  
’s avonds lopen te schelden op straat.
de jongens schreeuwden heen en weer. Ik dacht aan West 
Side Story. jongens zijn het, dacht ik, bezig met rudimentair 
jongensgedrag. Zoals herten burlen in de herfst, zo schreeu-
wen de jongens. Maar die woorden, die ongetemperde agres-
sie. En het ging maar door. GOREHOMOvIEZEKLOOTZA-
KIKKOMjEnEuKEn. 
Ik deed het raam open en zei er wat van. de jongens schrok-
ken een halve seconde, zetten hun schoenen toen steviger op 
de straatstenen en richtten zich collectief tot mij, de verse 
vijand. HEGOREvuILEvIEZEfLIKKERHOujEKOPGOREHO-
MOIKGASTEEndOORjERAAMGOOIEnvIEZEvuILEGEK.
Het was zaterdagavond en er was geen ander geluid in de 
wijk dan dit. Er was geen politieauto te zien. Sinds een tijdje 
patrouilleren politieauto’s stelselmatig in mijn straat. Een keer 
of zes per dag. Ze komen niet voor de ouders die hun BMW’s 
op de stoep parkeren om hun kinderen naar school te bren-
gen, ze komen voor de burlende jeugd. Het epicentrum van 
de jeugdige ongehoorzaamheid is het schoolplein, hoorde ik, 
en daarom hebben gemeente en politie besloten te patrouil-
leren. Alsof dit detroit is - ik ben weleens verdwaald geraakt 
op een zaterdagavond in een voorstad van detroit en dat ziet 
er anders uit.
dit is gewoon een stille Amsterdamse nieuwbouwwijk. daar 
heb je veldwachters met snorren nodig die de jeugd aan hun 
capuchons terug naar huis slepen en afleveren bij hun ouders: 
dit is uw zoon, meneer, mevrouw. Kijkt u er eens naar om.
Maar zo gaat dat kennelijk niet meer.
Het is, merkte ik dit weekend op het voetbalveld, een aparte 
gewaarwording als je vier jongens van een jaar of tien vraagt 
van het veld te gaan omdat er een wedstrijd bezig is, en dat 
ze dan blijven staan en zeggen MAARWAAROMdAnnIE-
MAndHEEfTERLASTvAn. MAARWAAROMdAndATIS-
TOCHnIETEERLIjK. KLOOTZAK. Rudimentair jongensge-
drag - maar dit gaat verder, dit zijn jongens die nooit geleerd 
hebben iets, wat dan ook, te accepteren: ultiem egoïsme.
Waar halen ze die levensopvatting vandaan?
Omdat het parkeren op de stoep voor mijn huis wat uit de 
hand liep, vroeg ik een basisschoolmoeder of het mogelijk was 
dat ze haar auto even iets verderop zou parkeren. Ze keek me 
aan - ze was netjes in mantelpak, klaar voor een spetterende 
dag op een chic kantoor, en zei LAZERTOCHOPKLOOTZAK. 
En terwijl ze haar kinderen het kruispunt over sleepte, het 
schoolplein over, de school in, hoorde ik haar woorden lang-
zaam wegsterven. fuCKInGASSHOLEfuCKOffYOuCREEP-
fuCKInGfuCKInGfuCKInGASSHOLE. 

ViEZEVUiLEGEK

tOiNE  
HEiJMaNS

22 de brug | www.debrugkrant.nl | 27 november 2014 | jaargang 7 | nummer 61

David, student aan het Con-
servatorium van Amsterdam, 
komt uit Ierland. Twee maan-
den geleden verhuisde hij naar 
Amsterdam, voor de master 
Composing. “Die opleiding 
heeft goede leraren, dat was de 
belangrijkste reden hierheen te 
komen.” En de stad is nice, relaxt. 
“Met mooie grachten en ieder-
een fietst.”

Hij nam zijn eigen fiets mee in 
het vliegtuig. Een brede lach. 
“Ik kon hem gewoon niet ach-
terlaten, ik hou van mijn fiets. 
Snel, licht en simpel.” Hij is er 

De mensen van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland

wakker worden  
met vioolmuziek
De Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland komt lang-
zaam maar zeker tot leven. Er wordt gewoond, gewerkt 
en kinderen gaan op het terrein naar school. Wie zijn 
de bewoners van deze wijk? In de Brug hun portret.

Door Linda van den Dobbelsteen

Door Michel van Dijk

in twintig minuutjes mee in de 
stad. Vanaf zijn woonadres dan, 
het Presto-gebouw op Zeebur-
gereiland, speciaal ontwikkeld 
voor conservatoriumstuden-
ten. “Het is fijn dat je je eigen 
ruimte hebt en toch mensen 
in de buurt met wie je kunt 
afspreken. We gaan bij elkaar op 
bezoek, eten samen of drinken 
thee.” En ja, er zijn ook feestjes. 
“We zijn gelijkgestemd.” Dat 
wil zeggen dat boven hem een 
drummer woont en beneden 
een violiste. “Het is bijzonder 
als je wakker wordt met live 
vioolmuziek.”

Het is een huis met veel inter-

nationale studenten. Maar er 
wonen ook een aantal Neder-
landse, goddank… “Weet je hoe 
ingewikkeld de brieven van ING 
zijn? We hebben die Neder-
landers echt nodig!” Hij volgt 
Nederlandse les, op het conser-
vatorium. Met medebewoners 
zit David in een zaalvoetbal-
team, trainen doen ze op het 
veldje naast Magnetico. Daar 
jammen ze ook, jazz. Een huis-
genoot werkt er achter de bar. 
Alleen een winkeltje ontbreekt 
nog, vindt David. “We zitten een 
beetje geïsoleerd tussen IJburg 
en de stad.”

Die plek dan. Het Zeeburger-
eiland. “Kind of interesting.” Nog 
nooit woonde David op zo’n 
‘concept’ van gemaakt land. “Je 
ziet de gebouwen om je heen 
verrijzen. En de populatie 
toenemen. Wat gebeurt er? Je 
kijkt naar buiten: gras. Word je ’s 
ochtends wakker: weg. It’s always 
changing. Ik ben benieuwd hoe 
het hier over twee jaar is. Span-
nend.”

David blogt over zijn leven en 
muziek: www.davidcollier.ie.

“Weet je hoe ingewikkeld de brieven van ING zijn?” 

foto marti jn van den dobbelsteen

Margriet Batstra en Klaas de Roij in de peuterschool. foto marti jn van den dobbelsteen

David Collier (27), student aan het Conservatorium van Amsterdam Deel 2

‘Burgemeester’ Boutaina en 
‘wethouders’ Haitam en Mo-
hamed, drie leerlingen van de 
Kinderraad van basisschool 
De Dapper, verzorgden 23 
oktober de officiële opening 
van de peuterschool. Klaas de 
Roij, directeur van De Dapper, 
en Margriet Batstra, kwartier-
maker van welzijnsorganisatie 
Dynamo, vertellen hoe blij ze 
zijn met deze peuterschool.

De Roij: “Veel ouders denken dat 
vooral kinderen met een taal-
achterstand naar de voorschool 
gaan. Ze brengen hun kinderen 
daarom liever naar de kinder-
opvang buiten de wijk. Dat is 
jammer, want daardoor ontstaan 

Het kloppend hart van de Dapperbuurt
Peuterschool De Dapper 
in de Pieter Nieuwland-
straat is de eerste peu-
terschool in Oost waarin 
voorschool en kinderop-
vang samengaan. Kin-
deren krijgen er de kans 
om andere kinderen uit 
de buurt beter te leren 
kennen en samen op te 
groeien.

gescheiden werelden. Het is juist 
een groot goed als je naar school 
kunt in je eigen buurt.”

Alles-in-éénschool
Op deze nieuwe locatie kun-
nen kinderen van 2,5 tot 4 jaar 
uit de Dapperbuurt elkaar wél 
ontmoeten. De peuterschool, 
gehuisvest in een speciaal daar-

voor ingericht deel van basis-
school De Dapper, heeft een 
gezellige ‘huiskamer’ en een 
poppenhoek, een keukentje en 
zelfs een peutertheater.

De nieuwe peuterschool past 
in het alles-in-één concept 
van basisschool De Dapper, 
legt De Roij uit. “Dat houdt in 

dat peuterschool, basisschool 
en naschoolse activiteiten in 
hetzelfde gebouw plaatsvinden. 
Kinderen en ouders hoeven 
niet de hele Dapperbuurt door 
te reizen, maar kunnen gewoon 
hier terecht.”

De Roij hecht aan dit concept, 
ook omdat het schoolgebouw 

Binnen de ring
Op een terrein dat onder meer een baggerbergplaats, een militair oefen-
terrein en tenslotte de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (RI-Oost) 
herbergde, verrijst nu de Sportheldenbuurt, woonwijk in aanbouw op 
Zeeburgereiland. Huizen komen er in alle soorten en maten, koop en 
(sociale) huur. Zie www.zeeburgereiland.nl. Op debrugkrant.nl/zeeburger-
eiland verhalen over de rijke historie van het eiland en meer. 

zich er zo goed voor leent. “Het 
is een prachtig pand, dat ooit is 
bedoeld als voorziening voor de 
hele Dapperbuurt. Vandaar dat 
er ook een buurttheater en een 
sportschool in zit. We willen met 
buurtbewoners nog veel meer 
met dit gebouw kunnen doen.”

TalentenTent XL
Hij is daarom blij met de komst 
van peuterschool De Dapper 
en de TalentenTent XL, zoals 
de naschoolse activiteiten van 
Dynamo worden genoemd. 
“Met een peuterschool, een 
basisschool met tweehonderd 
leerlingen en de TalentenTent 
XL, vormt De Dapper het 
kloppend hart van de buurt.”
Zeker sinds vorig jaar ook het 
schoolplein prachtig is op-
geknapt door het stadsdeel. 
Vóór die tijd was er overlast 
door hangjongeren. “Voor 
sommige ouders was dat een 
reden om hun kind niet naar 
onze school te brengen. Dat is 
nu compleet veranderd. Toen 
burgemeester Van der Laan 
pas een wandeling door de 
buurt maakte, kon hij met ei-
gen ogen zien hoe de kinderen 
bezit hebben genomen van het 
schoolplein. En dat is precies 
wat we willen.”



brengst naar Serious Request Ijburg. 
firma Koek, Krijn Taconiskade 404.

12 december
Het land van over zee, Theater Zee-
landia. Over een relatie op afstand. 
de Omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

14 december
Kerstshow, veronique Sodano (mu-
ziekaal cabaret). Mooie klassiekers, 
schaamteloze meezingers, grappige 
verhalen. de Omval, 20.30 uur, thea-
terdeomval.nl.

Films

27 november
Under the Skin (horror/Sf, 12+). de 
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

11 december
Nena (drama, 11+). de Omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

muziek

28 november
A night at the Blue Note, Ben van 
dungen (jazz). de Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

en buitenhaarden. Wind ’n Wheels, 
Zuiderzeeweg 1, 10.00-19.00 uur, 
windnwheels.nl.

Jeugd

Sinterklaas, wie is dat toch?, nieuw 
Repertoire (theater). Over twee 
kinderen die ieder op hun eigen 
manier naar het feest toe leven. 
Oostblok, Sajetplein 39, 10.30 en 
15.00 uur, oostblok.nl.

29 november
Pieten bij winkelcentrum Ijburg, 
kinderen kunnen hun diploma halen 
op een parcours van spelletjes. Win-
kelcentrum Ijburg, 11.00-16.00 uur.
 

30 november
De club van Sinterklaas & het Pra-
tende paard (film). De Omval, 14.00 
uur, theaterdeomval.nl.

3 december
jeugd Gamen. Maandelijkse compe-

AllegAAr

27 november
flex night Live: Hans Achterhuis. 
In gesprek met de sociaal bevlogen 
denker over religie en spiritualiteit. 
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

29 november
Rommelmarkt en muziek. dinge-
tjes, kinderkleding, zelfgemaakte 
tasjes etcetera. Optreden van de 
Liedjestovenaar om 12.30 en 13.45 
uur. Gratis pannenkoeken voor de 
kinderen. Eltheto, javastraat 118, 
12.00-15.00 uur.

28 november
Club-avond bij nAP aan de haven. 
dikke dj, dolle pret. n.A.P. Amster-
dam, 21.30 uur (elke vrijdag, net zoals 
er elke dinsdag roti is voor een tien-
tje, en elke donderdag de vermaarde 
aanschuiftafel, ook voor een tientje). 

30 november
vlooienmarkt sporthal Zeeburg, 
9.00-17.00 uur.

Het danspaleis, een dansmiddag 
voor ouderen. neem buren, kinde-
ren en kleinkinderen mee. Lloydho-
tel, 15.00-17.00 uur, hetdanspaleis.
com.

4 december
flex night Live: Participatiedebat. 
Wat vermocht het participatiege-
bod van Rutte et al? Met o.a. nynke 
Ypenga van viiA. flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

14 december
Winter Warm up. Landzeilpark 
viert de winter met sportieve 
activiteiten, hapjes, drankjes en live 
(kerst)muziek, inclusief glinsterlicht 

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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titie FIFA 14: de flexBieb tegen de 
OBA. Langs de lijn, over de lijn, goal! 
Flexbieb, 16.00-17.00 uur, flexbieb.nl.

3 december
Het Kasteel van Sinterklaas, poppen-
kast. Plein bij winkelcentrum Ijburg, 
14.00-15.00 uur. 

6 december
drukklup junior. draaien aan de 
pers, ontwerpen, linosnede, droge 
naald, sjabloondruk, letters zetten… 
GWA, Molukkenstraat 200, 14.00-
16.00 uur, grafischwerkcentrumam-
sterdam.nl.

theAter

10 december
Poetry Musica, een mix van dichters 
en muziek. Einde van de Wereld 
(javakade 61), 20.30 uur, eindevan-
dewereld.nl.

De wraak van de koolmees, Thijs van 
domburg (cabaret). de Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

11 december
Stand-up Comedy night in firma 
Koek. Toegang eenmalig €5: op-

266 Meldingen van ratten in Oost, 
tussen 2012 en 2013. 

Ze scharrelen overal, altijd. dus onze tip: voer geen vogels en 
eenden, smijt geen eten op straat. Ze hebben het echt niet nodig.
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ACHTER de Brug

29 november
Tulpen uit Istanbul, Stichting Philo-
mela. de Turkse bariton Sinan vural 
en de nederlandse mezzosopraan 
Merel Huizinga met hoogtepunten 
uit de Turkse en Westerse klassieke 
muziek. Oostblok, Sajetplein 39, 
20.30 uur, oostblok.nl.

30 november
de Mokumse Mokkels,  Amster-
damse meezingers en hoogtepunten 
uit de jantjes, met live accordeon-
begeleiding. Café Ed, 15.00 uur, (elke 
zondag, €15 en reserveer via www.
mokumsemokkels.nl).

Het freling Trio (klassiek). Schuil-
kerk de Hoop, diemen, 15.00 uur, 
schuilkerkdehoop.nl.

7 december
Café Chantant, beginnende,  
gevorderde en professionele 
zangers brengen hun liedjes. Café 
Genieten, Oranje vrijstaatkade, 
15.00 uur. 

13 december
Basily Gipsy Band, wereldmuziek.  
de Omval, 20.30 uur,  
theaterdeomval.nl.
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Uit-praten

‘Het is niet eerlijk. Iedereen doet het!’
‘Helemaal niet, dat denk je maar.’
‘doe je ogen toch eens open. Geloof me. Ieder-
een gaat vreemd. vroeg of laat.’
‘nou ik niet.’
‘nog niet.’
‘nooit.’
‘Maar schatje, wij hebben toch niets meer. nu in 
ieder geval niet. dan heet het niet eens vreemd-
gaan.’
‘We zouden nadenken. nadenken hoe het ver-
der moet tussen ons. En dan neuk jij maar wat.’
‘Moet ik dan net als jij bij m’n moeder op de 
bank gaan zitten?’
‘Er is ook nog een tussenweg hoor, tussen neu-
ken en bij je moeder zitten.’
Er viel een enorme stilte.
frank krabde een paar keer aan zijn wang. Hij 
keek naar buiten. 
‘Wat wil je nou eigenlijk?’
Ze zei niets terug.
‘je weet het zelf niet hè!? Wat wil je van me? 
Met dit gezeur wordt het er echt niet beter op.’
Ze begon te huilen en snikte dat ze nooit had 
gedacht dat hij ooit zou doen wat hij gedaan 
had.
frank vloekte. dat deed hij niet vaak.
‘Hoe heet ze dan?’

‘Ze heet Monique.’
‘Gatver. Echt? Wat een naam. Een truttennaam. 
Mo-ni-que.’
‘Ik noem haar Mo. Of Mooitje.’
‘Schattig hoor.’
‘je wilde het toch weten?’
‘En wanneer zie je Mooitje weer?’
‘dat weet ik niet.’ Weer krabde hij zijn wang. Hij 
schoof op zijn stoel.
‘je zit te liegen.’
‘Helemaal niet.’
‘Wel en daarom vond ik je juist zo leuk, omdat je 
nooit kon liegen. je oren zijn heel rood nu.’ 
Ze stond op. 
Hij ook. Hij zei dat hij niet wilde dat ze huilde.
Zij zei dat ze niet wilde dat hij met iemand an-
ders neukte en al helemaal niet met Mooitje.
Hij zei dat het raar klonk wanneer zij Mooitjes 
naam zei.
‘Bedoel je onnatuurlijk?’
‘ja, dat en onwerkelijk, alsof ze niet echt bestaat. 
nooit heeft bestaan. ’
Ze keek hem aan. Wilde het liefst naar hem toe 
lopen. ‘Zullen we dat doen?’ Ze wilde rustig 
overkomen... ‘doen alsof ze nooit heeft bestaan?’
Hij schudde even met zijn hoofd. Even leek het 
een nee, maar hij schudde vast een of andere 
gedachte weg. Knikte toen.

JOSiNE MarBUS


