
Wat is de macht van  
de bestuurscommissie? 
Ons politieke duo zoekt  
het uit.

Vossen en veeteelt  
verstieren populaties.

‘Het gaat helemaal niet goed 
met de meeuwen’
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E/V
ik was bij het stadsdeelkan-
toor voor het verlengen van 
mijn paspoort. 
al een tijdje was ik niet echt 
iemand. mij beviel dat prima, 
maar de buitenwereld wilde 
bewijs zien. ‘ik besta,’ zei ik. 
‘Zie.’
‘u bent verlopen,’ zei de bui-
tenwereld.
de man achter de balie vroeg: 
‘moet e/v Hendriksen er nog 
bij staan?’
‘eh?’

‘e/v Hendriksen kan óók weg,’ 
zei hij.
ik zag de mogelijkheden met-
een. de onafhankelijkheid. Weg 
met e/v! maar toen kwamen 
daar al gauw de problemen die 
het met zich mee zou brengen.
de man lachte naar me: ‘uw 
paspoort is tien jaar geldig,’ zei 
hij. ‘dat moet u zich realise-
ren.’
‘tien jaar.’
Hij knikte en tikte met zijn 
vingers op zijn muismat.

‘nee, hij mag wel blijven,’ zei ik 
tenslotte. 
Zo werden mijn identiteit en 
mijn huwelijk in één klap met 
tien jaar verlengd. Het kostte 
zesenzestig euro en zestig 
cent. Om het te vieren kocht 
ik twee kleine speltbroden en 
een zak mini-cakejes.
Ook schreef ik de Hendriksen 
in kwestie: ‘Weer voor tien 
jaar met je getrouwd.’
meteen kreeg ik een berichtje 
terug: ‘mijn hemel.’
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Volgende maand is er een nieuwe 
editie van de woonbijlage Leef! 

In Amsterdam-Oost wonen bijna 
125.000 mensen, in zo’n 58.000 
woningen, op 2208 hectare land. 
We wandelen uitgebreid rond 

in dit diverse deel van Amster-
dam. We kijken binnen bij je 
buren. Zien trends en tuinen 
en interieur. Vragen naar visie. 
En onderzoeken de invloed van 
architectuur op levensgeluk. 

Wil je laten zien hoe jij woont? 
Heb je een bijzondere tuin of 
een prachtig uitzicht dat je (voor 
deze ene keer) met de lezers wilt 
delen? Laat het ons weten via 
info@debrugkrant.nl.

Adverteren in deze bijzondere editie? 
Martijn van den Dobbelsteen: mar-
tijn@debrugkrant.nl / 06-29040240.

Bijlage Leef! over  
wonen in Oost

National Geographic riep de markt in 2007 uit tot één van de Top 10 markten van de wereld. “Mooie reclame, maar 

nieuwe bezoekers komen niet nog eens als er alleen tweedehands textiel te koop is.” foto marti jn van den dobbelsteen

30.000 euro. Dat hebben de 
marktondernemers op de Dap-
permarkt de afgelopen jaren 
méér betaald aan leges – geld 
dat ze het stadsdeel betalen om 
op de markt te mogen staan – 
dan hun collega-ondernemers 
elders in de stad. Klaas Groot-
veld, al 38 jaar kaasboer op de 
Dappermarkt, rekent voor. “Ik 
betaal sinds 1 januari 2007 elke 
vier weken 580,32 euro aan 
leges. Vaste standhouders op de 
andere Amsterdamse markten 
betalen 290,16. Ik heb de afgelo-
pen acht jaar dus dubbel zoveel 
betaald als zij.”

De legesregeling op de Dap-
permarkt is anders dan op de 
andere markten. “Je betaalt daar 
als vaste plaatshouder een vast 
bedrag voor drie dagen in de 
week. De vierde, vijfde of zesde 
dag sta je gratis. Zo was het hier 

2015 is het Jaar van de 
Dappermarkt. Een jaar 
vol feestelijke activi-
teiten om de oudste 
en bekendste markt in 
Oost te promoten. Maar 
ondertussen kampt de 
markt met problemen, 
zoals leegstand, te hoge 
leges, te hoge parkeerta-
rieven, eenzijdig aanbod 
en een stadsdeel dat de 
markt verwaarloost. 

Door Michel van Dijk

Lees verder op pagina 3

De Dappermarkt kraakt, niet nóg meer onderbroeken

Schrikbarende leegstand door hoge leges

ook, maar stadsdeel Oost heeft 
dat beleid jaren geleden veran-
derd.”

Dat is onrechtvaardig én scha-
delijk voor de Dappermarkt, 
zegt Grootveld. Hij wil daarom 

terug naar de oude legesrege-
ling. “Je voorkomt daarmee 
leegstand. Op de Dappermarkt 
moet je elke dag betalen. Als het 
eens een dag regent of sneeuwt, 
blijf je thuis. Zo’n dag kost je 
meer dan ie oplevert. Zo is de 

leegstand op de Dappermarkt 
de afgelopen jaren schrikba-
rend toegenomen. Met de oude 
legesregeling kon je op een re-
genachtige dag toch op de markt 
staan. Dat kostte je niks extra’s.”

Marktkooplui zonder diploma’s 
Chris Visser, voorzitter van de 
Stichting Koopcentrum Dapper-
markt, is het met Grootveld eens. 
Het vergunningensysteem van 
de gemeente werkt leegstand in 
de hand, stelt hij. “Iedereen kan 
op de markt gaan staan. Je hoeft 
je alleen maar in te schrijven bij 
het Marktbureau van de centrale 
stad, en je kan morgen begin-
nen. Diploma’s heb je niet nodig, 
die zijn jaren geleden afgeschaft 
door de overheid.”

Visser legt uit hoe het werkt. 
“De vaste plaatshouders hebben 
voorrang, maar voor de kramen 
die ’s ochtends overblijven zijn 
er zogenaamde sollicitanten. Zij 
krijgen op basis van hun rang-
nummer een plaats toegewezen, 
totdat alle kramen vol zijn. Dat 
is het werk van de markttoe-
zichthouder. 

filmster  
Frank Lammers:

‘de Watergraafsmeer is een 
absurd blanke buurt’

9
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voorjaar
KLEURRIJK

Bosviolen in mand
Diverse kleuren bosviolen,
halfschaduw, volle zon.

amsterdam

4.99
Compleet 6.99 20%

korting
op Intratuin

handgereedschap

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, 020-4622922 
www.intratuin.nl/amsterdam

Intratuin Amsterdam
@intratuin020
Intratuin Amsterdam

Het tuincentrum 
binnen de ring
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Dé plek voor  
geslachtsbepaling en  
3D/4D echo’s op  
IJburg Amsterdam

William Barlowlaan 149           

www.echospot.nl 

Ga voor info naar: www.ed-ishak.nl 
ONLINE INSCHRIJVEN MOGELIJK.

VERKEERSSCHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel Mobiel: +31 6 50445562 | Tel Kantoor: +31 20 6946172

Bromfi ets
6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

25 x rijlessen en rij-
examen en theoriecursus 

en examen voor maar

€ 1150,-
THEORIECURSUS + 
THEORIE EXAMEN = € 130,-
20 Motor rijlessen 

+voertuigbeheersings examen 
+rijexamen 

(Betalen in termijnen mogelijk)

€ 1050,-

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

NU OOK OPEN VOOR DE LUNCH VANAF 11 UUR 
bij DE LUNCH EEN KOFFiE NAAR KEUzE gRAtis!

CAFé REstAURANt i-gREC OP ijbURg dagelijks geopend vanaf 11.00 uur  
voor lunch, borrel, diner en take away! 

Tegen inlevering van deze advertentie

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

‘Markttoezichthouders verdelen de kramen en controleren de vergunningen, maar onderhouden met  

kraamhouders nauwelijks contact.’ foto marti jn van den dobbelsteen

Die kijkt alleen naar het rang-
nummer, niet naar het product 
dat de sollicitanten verkopen. 
Op die manier wordt er zoveel 
textiel verkocht op de Dapper-

markt. Dat is de makkelijkste en 
goedkoopste waar.”

Visser is geen tegenstander van 
vrij ondernemerschap, maar 
ergert zich wel aan dit beleid, 
dat de kansen voor profes-

Vervolg van pagina 1

Kraamhouder: ‘Het stadsdeel weet niet hoe je een markt runt’

Italiaans leren aan de  
Amsterdamse grachten
info@italiaitalia.nl | 06 338 57 359

www.italiaitalia.nl

sionele ondernemers belem-
mert. “Niemand zit te wachten 
op vijftig textielhandelaren. 
Bovendien hoeven sollicitanten 
slechts vier keer per jaar op de 
Dappermarkt te staan om hun 
vergunning te behouden. Daar-

mee bevorder je leegstand. En 
de markt heeft er niets aan. Wij 
willen ondernemers die hier 
willen investeren met leuke en 
bijzondere handel.”

Marktmeester
Ook de positie van de markt-
toezichthouders vormt een 
doorn in het oog van de markt-
kooplui. Visser: “Zij verdelen 
de kramen en controleren de 
vergunningen, maar we heb-
ben nauwelijks contact met 
ze. Vroeger had je een vaste 
marktmeester voor de Dapper-
markt, die kende je, daar kon je 
mee overleggen. Met de komst 
van het Marktbureau een half 
jaar geleden, is dat veranderd. 
De toezichthouders rouleren 
nu over de stad. Vandaag staan 
ze op de Dappermarkt, morgen 
op de Albert Cuyp. Zo leer je 
elkaar niet kennen.”

Ook parkeertarieven van drie 
euro per uur zijn een punt van 
ergernis. Visser: “Even snel een 
boodschap doen is onmogelijk.” 
Grootveld: “Het dubbeltjesta-
rief in de Van Swindenstraat 
is afgeschaft. Waarom weet 
niemand. Datzelfde geldt voor 
de bushalte van lijn 22, die is 

danielle van gerven, woordvoer-
der stadsdeel Oost, laat in een 
reactie weten dat het stadsdeel zich 
niet herkent in de kritiek van de 
marktondernemers. “in 2014 is de 
relatie met de dappermarkt fors 
geïntensiveerd, met persoonlijke 

aandacht voor individuele onder-
nemers en nauwer contact met het 
bestuur van de Stichting koopcen-
trum dappermarkt. dat heeft in 
2014 tot diverse concrete acties 
geleid, zoals aanpak van illegale 
verpachting van marktplaatsen en 

aanpak van de zogenaamde inpaktij-
den (ondernemers die te vroeg van 
de markt afgaan).”
“de analyse over de hogere 
tarieven van de dappermarkt is 
niet juist. Het tarief van de dap-
permarkt is het gemiddelde van 

alle tarieven. Overigens gaan de 
stadsdelen per 2015 niet langer 
over de tarieven. dat is de ver-
antwoordelijkheid van de centrale 
stad. de ondernemers moeten hun 
wensen tot aanpassing van tarieven 
aldaar kenbaar maken.”

opgeheven. Veel ouderen kwa-
men met die bus naar de markt. 
Dat kan niet meer.”

Stadsdeel Oost weet niet hoe 
je een markt runt, vat Visser 
samen. “Er is niet genoeg vak-
kennis in huis en ondersteund 
worden we nauwelijks. Drie 
jaar geleden hebben we het 
stadsdeel een Winterrapport 
aangeboden met aanbevelingen 
over hoe je de markt ’s winters 
aantrekkelijker kan maken. 
Daar is niets mee gedaan. En 
ons regulier overleg met het 
stadsdeel heeft al negen jaar 
lang niets opgeleverd. Maar wie 
weet verandert dat. Wethouder 
Thijs Reuten was pas geleden 
op de markt om te kijken hoe de 
stallen worden opgebouwd. Hij 
was geïnteresseerd, dus dat is 
hoopgevend.”

De Dappermarkt is het meest 
gebaat bij verzelfstandiging, 
legt Visser uit. “We werken daar 
ook hard aan. We kunnen dan 
zelf bepalen wat er op de markt 
verkocht wordt. De bewoners 
van Oost zitten niet te wachten 
op nóg een kraam met sokken 
of ondergoed, ze willen kwali-
teit.”

Probeer de leegstand in het 
bedrijfsonroerend goed tegen 
te gaan door bestaande regels 
rondom grondprijzen te ver-
soepelen en pioniers tegemoet 
te komen. Ga om de tafel zitten 
met bedrijven, woningcorpo-

Een jaar geleden – toen ook op IJburg de economie 
nog wat minder goed draaide – diende de PvdA-frac-
tie in de gemeenteraad een plan in om deze ‘wijk in 
ontwikkeling’ beter op de kaart te zetten. 

raties, overheidsinstellingen 
en lokale ondernemers en 
bewoners om te bedenken wat 
je zou kunnen organiseren 
om meer publiek naar IJburg 
te trekken. Maak wonen op 
IJburg aantrekkelijk, ook voor 
studenten. Bevorder de water-
recreatie. Dat soort ideeën.

Veel daarvan is ondertussen 
door het college van B&W 
opgepakt. Wethouder Eric van 
der Burg gaf tijdens de raads-
vergadering van 11 februari 
een tussenrapportage. Zo is 
mede door aanpassing van 
het grondprijzenbeleid de 
leegstand in de commerci-
ele plinten sterk verminderd. 
En de samenwerking tussen 
gemeente/de bestuurscom-
missie, ontwikkelaars en 
corporaties is uitgebreid: in 

de Regiegroep IJburg zijn ook 
politie en welzijnsinstellingen 
betrokken. 

De PvdA vroeg destijds ook om 
de organisatie van een confe-
rentie ‘IJburg op de kaart’, om 
samen met winkeliersvereni-
gingen, ondernemersgroepen 
en organisaties die betrokken 
zijn bij marketingactiviteiten 

Waterrijk IJburg. foto marti jn van den dobbelsteen

Van de wijkredactie

Conferentie gaat IJburg  
creatieve stimulans geven

Hotel en jongerenhuisvesting 
ontwikkeld
in de marge van dit onderwerp 
vertelde wethouder Van der burg 
de gemeenteraad nog een nieuw-
tje: er zijn vergevorderde plannen 
voor de ontwikkeling van een 
hotel op Haveneiland Oost. Circa 
140 kamers komen er, aan de 
haven van ijburg. en voor kavel 1, 
vlak bij het winkelcentrum ijburg, 
wordt de aanbesteding voorbe-
reid voor jongerenhuisvesting. 

van Amsterdam de in hun plan 
genoemde ideeën verder uit te 
werken. De wethouder zegde 
toe de organisatie van deze con-
ferentie komend jaar op te pak-
ken in samenwerking met onder 
meer de IJburg Business Club. 
Ook bewoners die zich (willen) 
bezighouden met de promotie 
van IJburg zullen hiervoor wor-
den uitgenodigd.

Keuken van  
Transvaal
In de Transvaalbuurt is een 
bijzonder verhalenproject 
opgezet door Museum 
zonder Muren, dat hierbij 
samenwerkt met ’t klein-
kookbedrijf en de Verha-
lenwinkel. Buurtbewoners 
kunnen nog tot en met 20 
maart langskomen in de 
standplaats van het festival 
aan het Steve Bikoplein 
4. Hier kunnen zij vertel-
len over hun persoonlijke 
smaken, recepten en keu-
kengewoonten. De verza-
melde verhalen, recepten 
en foto’s vormen samen een 
groeiende tentoonstelling. 
Met elke bijdrage aan het 
project kunnen stempels 
worden verdiend. Met een 
volle stempelkaart mag je 
gratis deelnemen aan de 
eindroute ‘Verhalen en 
smaken van vroeger en nu’ 
tijdens het slotweekend op 
20–22 maart. 
Zie voor de diverse activi-
teiten www.museumzon-
dermuren.com, of bezoek 
de Facebookpagina van de 
Verhalenwinkel. 

Reactie stadsdeel Oost

P Tarief:
20 min: € 1,-
Dag: € 12,-

www.beleefoostpoort.nl

ETEN, DRINKEN, 
WONEN & WINKELEN!
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www.beleefoostpoort.nl

Lever drie kassabonnen uit Oostpoort 
in en win één van de hoofdprijzen: *

én nog veel meer!

Haal vanaf 9 maart een inleverkaart bij 
één van de winkels in Oostpoort!

Actieperiode loopt vanaf 9 maart t/m 25 maart 2015, 12.00 uur.  |  *Kijk voor de actievoorwaarden en de andere prijzen op www.beleefoostpoort.nl

25 maart
Oostpoort 1 jaar! 

FEEST MET OM 16.00 UUR 

EEN OPTREDEN VAN

WOLTER KROES!

SUIKERSPINNENKRAAM

PRIJSUITREIKING

www.beleefoostpoort.nl

én nog veel meer!

Haal vanaf 9 maart een inleverkaart bij 
één van de winkels in Oostpoort!

Actieperiode loopt vanaf 9 maart t/m 25 maart 2015, 12.00 uur.  |  *Kijk voor de actievoorwaarden en de andere prijzen op www.beleefoostpoort.nl

FEEST MET OM 16.00 UUR 

EEN OPTREDEN VAN

WOLTER KROES!

SUIKERSPINNENKRAAM

PRIJSUITREIKING

LifeLife
StyleStyle

• Toffe scooter (t.w.v. € 2.500,-)

• Lifestyle verwenpakket (t.w.v. € 500,-)

• Horeca-Tour (t.w.v. € 500,-)

wILLIES warTaaL
Keep smiling, jongens en meisjes!

Magnetico wordt  
café-restaurant Haddock

De uitbating in de rode loods op Zeeburgereiland is in nieuwe han-
den. Jasper Goedhart (mede-eigenaar IJ-Kantine), Trea Koopal en 
Benita Croeze (mede-eigenaren de Brakke Grond) en bedrijfsleider 
Els van de Mierop willen op deze plek een eetcafé neerzetten met 
lekker betaalbaar eten voor jong en oud, waar ook (zakelijke) groe-
pen terecht kunnen. Het grote terras blijft, vanzelfsprekend. De ope-
ning is gepland op 16 maart. Voor in de keuken en in de bediening 
wordt personeel gezocht. Meld je gerust via cafehaddock@gmail.
com. Voor de ontwikkelingen: facebook ‘Haddock Amsterdam’.
 
Jesse Limmen van Magnetico gaat zich weer richten op Magneet 
Festival, elke zomer op de Oostpunt van het eiland, in samenwerking 
met ID&T.

L even met een kunstheup brengt toch 
complicaties met zich mee. als ik hier 
van tevoren van op de hoogte was ge-

weest had ik het natuurlijk niet zo snel gedaan. 
al die ziekenhuizen lijken wel supermarkten 
tegenwoordig. ik vertrouw nu eerder een heer 
die auto’s verkoopt dan zo een gladjakker die 
in een ziekenhuis rondloopt. Het is de simpele 
waarheid. die witte jasjes met dat stethoscoop-
je eroverheen zijn me ook veel te pretentieus; 
er bestaat vast wel een applicatie op je telefoon 
om naar iemands hart te luisteren. alsof dok-
toren ooit luisteren trouwens. Het enige dat 
zij horen is het vallen van geld op hun bankre-
keningen. leen ook nooit geld aan een dokter; 
ze willen het alleen maar zodat ze hun pinpas 
lekker thuis kunnen laten “omdat het op straat 
zo gevaarlijk is tegenwoordig”. bah. aan mijn 
lijf geen dokter wanneer ik ziek ben. Het staat 
geschreven dus iedereen weet het nu. laat me 
maar lekker creperen. ik red mezelf wel. Voor je 
het weet naaien ze je een oor aan. Of een been. 

Oké. laten we het eens over iets leuks hebben, 
positiviteit is veel leuker dan dat negatieve 
gedoe. ik haat negativiteit. ik word misselijk van 
negativiteit. negativiteit is voor sukkels. mensen 
die struikelen bijvoorbeeld. dát. is. pas. léuk. 
maar echt. Vooral van die ouwe vrouwtjes die 
moeilijk lopen omdat ze hun hele leven keihard 
gewerkt hebben voor een hongerloontje. pats-
boem! nou dan lig ik ernaast hoor. dan kun je 
me opvegen. en dan zeg ik waarschijnlijk zoiets 
als: “Haha, oud vrouwtje, die is vast gebroken, 
haha!” en dan zegt dat ouwe vrouwtje iets van: 
“Oh nee, sexy jongeman, ik moet naar mijn ver-
standelijk gehandicapte kleinkind maar nu lig ik 
hier te bloeden op het zebrapad, de bestuurder 
van de auto was volgens mij van marokkaanse 
afkomst!” alsof zo een oud vrouwtje het ver-
schil tussen een turk en een marokkaan ziet. er 
was niet eens een auto, die vrouw struikelde 
gewoon over haar eigen burgerlijkheid en dan 
meteen buitenlanders de schuld geven. bah. 
gelukkig blijf ik altijd positief. ❤

Terras Magnetico, straks Haddock. foto marti jn van den dobbelsteen

Het is vrijdagochtend negen 
uur. Frank Majoor leunt in het 
Oosterpark tegen zijn fiets. Op 
de bagagedrager heeft hij tassen 
die uitpuilen met kaasschaafsel. 
De meeuwen die net nog boven 
de plas hingen, zijn verdwenen. 
“Er is waarschijnlijk een roofvo-
gel voorbij gekomen. Dan zijn de 
meeuwen weg,” verklaart hij.

We fietsen naar de tweede loca-
tie waar Majoor onderzoek doet: 
de Alexanderkade. Hij grijpt 
een hand kaas uit zijn fietstas 
en strooit deze gehurkt uit op 
het grasveld. Al snel verzamelen 
meerkoeten zich om hem heen 
en ook een groot aantal krijsen-
de kokmeeuwen verdringt zich. 
De kokmeeuwen – zwarte kop in 
de zomer, witte kop met zwarte 
stip achter het oor (‘koptelefoon’) 
in de winter – schrokken de kaas 
al vliegend naar binnen. Ge-
hurkt loopt Majoor over het gras, 
de vogels met zich mee lokkend. 
Dan grijpt hij plotseling één van 
de meerkoeten, pakt hem bij 
de oksels en draagt hem als een 
handtas mee naar zijn krukje.

De meerkoet heeft al een ring 

Zie je vroeg in de ochtend een man een meeuw uit 
de lucht grijpen, of een meerkoet beetpakken? Grote 
kans dat het Frank Majoor is. Hij ringt vogels in Am-
sterdam voor de Nederlandse vogelonderzoeksorga-
nisatie Sovon.

om zijn poot. “Deze is geringd 
in 2008, maar de ring is bijna 
versleten en kan niet meer goed 
afgelezen worden,” zegt hij. “We 
geven hem een nieuwe metalen 
ring met codenummer van het 
Vogeltrekstation.” Hij legt de 
meerkoet op zijn rug en klemt 
hem tussen zijn benen. De gelige 
poten steken hulpeloos omhoog. 
Majoor meet de kop, vleugels 
en poten op, en neemt met een 
wattenstaafje monsters van zijn 
keel en cloaca. Tenslotte krijgt 
de meerkoet een makkelijk af te 
lezen oranje ring om zijn poot 
geschoven, en wordt vrijgela-
ten. Beduusd loopt hij met de 
nieuwe ‘sieraden’ om zijn poten 
naar de oever.

Majoor werkt bij de landelijke 
vogelonderzoeksorganisatie 
Sovon. Sinds de jaren tachtig 
houdt hij zich bezig met ringen 
lezen, sinds 1991 ringt hij ook 
zelf. In de winter komt hij eens 
per maand naar Amsterdam om 
een vaste route door de stad af te 
leggen, beginnend in het Ooster-
park en eindigend in het Von-
delpark. “De stad is in de winter 
een relatief makkelijke plek om 
te ringen. Veel meeuwen trekken 
dan de stad in, omdat hier meer 

voedsel te krijgen is.” Om de 
vogels te kunnen lokken heeft 
Majoor een dealtje gesloten met 
een kaasboer voor resten kaas.

Ieder jaar keren meeuwen en 
meerkoeten terug naar dezelfde 
plek om te overwinteren. De 
exemplaren die we in Amster-
dam zien, zijn voornamelijk 
afkomstig uit Scandinavië, Polen 
en Duitsland. De Nederlandse 
exemplaren zijn op dit mo-
ment in Engeland, Frankrijk en 
Spanje. Door de vogels te ringen 
en de geringde exemplaren 
opnieuw af te lezen, probeert 
Majoor informatie te achterha-
len over de populaties. Hij kijkt 
naar de trekpatronen van de 
vogels, hoe honkvast ze zijn, hoe 
oud de beesten worden, wat het 
geslacht is – dat is met het blote 
oog moeilijk te zien – hij kijkt 
naar de ruipatronen van kok-
meeuwen en hij neemt monsters 
om de vogels te controleren op 
vogelgriep.

“Uit mijn onderzoek is gebleken 
dat het helemaal niet goed gaat 
met de meeuwen. Sinds de jaren 
tachtig is het aantal kokmeeu-
wen met 30 procent afgenomen. 
De meeuwen krijgen niet genoeg 
jongen om de populaties in 
stand te kunnen houden, te wei-
nig jongen worden volwassen. 
Waarschijnlijk komt dat door 
de intensieve veehouderij: de vo-
gels kunnen niet genoeg regen-
wormen vinden in weilanden. 

Daarnaast kunnen de meeuwen 
in de duinen niet meer veilig 
broeden vanwege de toename 
van het aantal vossen.” Behalve 
kokmeeuwen en meerkoeten 
ringt Majoor ook stormmeeu-
wen, zilvermeeuwen, Pontische 
meeuwen en talloze andere 
vogels.

Tussen de krioelende kokmeeu-
wen die zich intussen hebben 
verzameld, ontdekt Majoor met 
zijn verrekijker een geringd 
exemplaar uit België. Hij legt een 
lassootje van dun vliegerdraad 
op het gras, keert terug naar zijn 

krukje, en gaat door met voeren. 
Precies op het moment dat de 
geringde kokmeeuw met zijn 
poot in de lasso stapt, trekt Ma-
joor aan de visdraad en sleept de 
spartelende vogel naar zich toe. 
De meeuw hapt met zijn snavel 
in de hand van de onderzoeker 
als hij hem bij zijn romp vast-
pakt, maar dat lijkt Majoor niet 
te deren.

Waarnemingen van gekleur-
ringde vogels zijn zeer welkom. 
Zie de website van Frank Majoor: 
www.frankmajoor.nl 

Frank Majoor aan de Alexanderkade, meerkoet onder de arm.

foto marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

Vogels ringen met Frank Majoor

Beduusd terug  
waggelen naar de oever

F I LM   &
D I N E R
Reserveer via 
www.theaterdeomval.nl 
of bel 020 - 600 18 97

kEl e donderdag 
vóór de film dineren! 

€19,95

Ouddiemerlaan 104, Diemen

Gratis parkeren achter ons theater
 vanaf 19:00
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BedA�air Aanbieding
Bij bestelling van een complete 

2-persoons boxspring, een uni dekbedover-
trekset van Christian Fischbacher in 

katoen-satijn in een kleur
naar keuze kado! 

.

Good Deal
4 Fermob Luxembourg armstoelen
in kleur STEEL GREY, 
van € 948,- voor € 799,- 

Flatmate
Een schitterend ruimtebesparend secretaire.
Uitgevoerd in berken multiplex,
met stopcontact en verlichting.
breedte 717mm, hoogte 1135mm,
diepte 122mm.
Leverbaar in diverse kleuren.
Vanaf € 1065,- 

Flatbox
De Flatbox is een �exibele oplossing

voor iedere werkhoogte.
breedte 717 mm, hoogte 431 mm,

diepte 122 mm.
Leverbaar in diverse kleuren.

Vanaf € 735,- 

Plane Sekretaire  
Dit secretaire is ideaal voor uw laptop,

smartphone etc. Alle kabels verdwijnen uit het
 zicht achter de middelste tafelpoot.

Breedte 1060 mm, hoogte 860 mm, 
diepte 700 mm

Leverbaar in diverse kleuren.
Vanaf € 735,- 

Bauhaus - Wagenfeld Tafellamp WG24
Speciale Bauhaus aanbieding! 
De tijdloze Wagenfeld tafellamp,
van € 530,- voor € 298,- 

Cuero Mariposa 
De Mariposa fauteuil, 

uitgevoerd in leer. Vanaf € 900,-. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Rick Vermin: ‘De Weesperzijde moet een mooie fietsboulevard worden.’

foto marti jn van den dobbelsteen

Tegen borreltijd komt Rick Vermin (35) aangesneld 
vanuit zijn werk. Zijn dochter van 4,5 maand hangt in 
een draagzak op zijn buik en aan zijn schouder bun-
gelt een roze gebloemde luiertas. Gelukkig heeft Ver-
min ‘de makkelijkste baby ter wereld’, want vader 
is druk. Hij heeft binnenkort een nieuwe baan bij de 
Amsterdam Economic Board, een huis in aanbouw in 
Oostpoort en dan is er ook nog zijn fractievoorzit-
terschap van GroenLinks.

Terwijl hij zijn dochter uit haar 
witte berenpakje pelt en een 
slok neemt van zijn biertje, kan 
wat hem betreft het interview 
beginnen. De baby kraait en 
lacht. Daar ga je met je spijker-
harde vragen, denken wij bij 
onszelf. Zelfs Sven Kockelmann 
zou hier week van worden. 

Waarom wilde je in café de  
Ysbreeker afspreken? 
“In de Ysbreeker kom ik 
eigenlijk nooit, het gaat om de 
Weesperzijde. Het is een su-
permooie oever aan de Amstel, 
maar die wordt nu vooral ge-
bruikt als racebaan voor fietsers 
en als parkeerplaats. Dit moet 
een mooie fietsboulevard wor-
den van het centrum de stad uit, 
met veel meer groen, en minder 
auto’s en parkeerplaatsen.”

Minder auto’s en parkeer- 
plaatsen; wat vindt de buurt 
daarvan? 
“Veel buurtbewoners zijn 

rick Vermin (GroenLinks)

Politieke kopstukken van Oost - deel 2

helemaal niet blij met dit plan. 
Ze willen graag hun auto voor 
de deur parkeren. Maar de vraag 
is: hoe lang blijft dat houdbaar? 
Er is nu zelfs al discussie over 
te veel fietsen die voor de deur 
staan. Als je kijkt naar ruimtege-
bruik, nemen auto’s per kilome-
ter heel veel ruimte in.”

Klinkt niet als een makkelijk 
uitvoerbaar plan. 
“Nee, het zal ook een proces van 
jaren zijn, maar je moet ergens 
naar streven.”

Hoe bevalt de stadsdeel- 
commissie? 
“Het is zoeken. Ik ben helemaal 
nieuw in de lokale politiek en 
tegelijk hebben we nu bestuurs-
commissies in plaats van stads-
deelraden. Je hebt gelukkig nog 
steeds heel direct contact met 
de buurt. Je bent een orgaan dat 
wordt gehoord, ondanks het feit 
dat veel beslissingen nu bij de 
gemeente liggen, en niet bij ons.”

Ben je niet snel in de verleiding 
te lobbyen in de gemeenteraad 
als het in de commissie niet 
lukt? 
“Als je je zin niet krijgt in het 
nieuwe stelsel, kan je altijd naar 
de gemeenteraad gaan. Maar als 
je dat doet, zet je de bijl in het 
systeem. Je ondermijnt daarmee 
je eigen bestaansrecht als com-
missielid. Het is zo geen ideale 
structuur. Wat mij betreft waren 

de oude stadsdelen beter. Ik 
ben ervan overtuigd dat je een 
stad als Amsterdam niet alleen 
vanuit de gemeenteraad kan 
besturen.”

Even iets anders. Appelsap is dit 
jaar toch eenmalig in het Flevo-
park. GroenLinks was fel tegen. 
Hoe kijk je daarop terug? 
“Ik vind het heel gek dat je twee 
ecologische adviezen terzijde 
schuift en risico neemt met een 
kwetsbaar natuurgebied. We 
hebben alles gedaan wat we 
konden, maar D66 is kennelijk 
erg bevriend met Appelsap. Die 
zijn op hun beurt ook weinig 
toegeeflijk geweest. Ik snap dat 
je een groene omlijsting wilt 
voor je festival, maar dat je dan 
niet naar een sportpark wilt 
vanwege – ik citeer letterlijk – te 
veel rechte hoeken, dat snap 
ik niet. Dit gevecht hebben we 
verloren van onze coalitiepart-
ner. Je weet nu wel waar je moet 
zijn als je groen een warm hart 
toedraagt.”

Je bent ook landelijk voor 
GroenLinks actief. Wat is jouw 
rol daar? 
“Ik was de afgelopen twee jaar 
lid van de partijraad. Dat clubje 
was ooit opgericht voor intern 
debat, maar het was een soort 
schaduwbestuur geworden 
dat in 2012 het bestuur van de 
partij naar huis heeft gestuurd 
– totaal idioot in mijn optiek. Ik 
ben in die partijraad gegaan om 

die af te schaffen. Bij het laatste 
congres is dat ook daadwerkelijk 
gelukt. Er zaten veel gekke din-
gen in die partij, restanten van 
de fusies van vroeger. Daar is nu 

afscheid van genomen. Er zitten 
nu wel weer frisse mensen. Het 
heeft weer nieuw elan.”

Heb je contact met Femke Hal-
sema? Zij is zowat je buurvrouw. 
Lachend: “Nou, laatst nog in de 
Albert Heijn. Ik heb haar gehol-
pen. Ze had haar leesbril niet 
bij zich en kon het recept niet 
lezen. Dat is mijn contact met 
Femke Halsema. Nee, zij is zover 
ik weet niet meer met Groen-
Links bezig en ik denk ook niet 
dat zij weet wie ik ben.”

Heb je zelf landelijke ambities? 
“Ik zei vroeger altijd geksche-
rend dat ik de eerste minister-
president van GroenLinks wilde 
worden, en dat dan ook nog voor 
mijn veertigste.” Lachend: “Nou, 
ik heb nog vijf jaar. Ik weet echt 
niet of ik hoger zou willen. Ik 
vind zoiets als het feit dat er nu 
bijvoorbeeld een Oostveer vaart 
zo vreselijk leuk. Het is duidelijk 
een aanvulling en daarvan durf 
ik echt te zeggen dat het mijn 
actieve bijdrage is geweest. Als 
je in de Tweede Kamer zit, is 
het een stuk abstracter. Ik weet 
niet of ik er blij van zou worden. 
Wethouder worden lijkt mij 
bijvoorbeeld veel leuker. Dan 
maak je echt het verschil.”

Door Rosanne Kropman &  Pieter-Bas van Wiechen

Is de bestuurscommissie nu 
een machtig orgaan in Oost of 
een gezellig adviesclubje van 
betrokken bewoners? Het is een 
van de prangende vragen die de 
Brug op de politieke pagina wil 
beantwoorden. En helaas blijkt 
er geen duidelijk antwoord op 
te zijn. Eén ding is wel duidelijk: 
formeel heeft de commissie 
geen macht. Alle besluiten die 
zij neemt, kunnen door de Sto-
pera teruggefloten worden. 
Wat het clubje wijzen van Oost 
dan wel doet? Ze adviseren het 
college van B&W en de ge-
meenteraad. Je leest het goed, 
ze werken dus zowel voor het 
stadsbestuur als voor de contro-
lerende raad. Een ingewikkelde 
opdracht, zeker als je bedenkt 
dat de bestuurscommissies 

Macht van de commissie 
en hun dagelijks bestuur niet 
allemaal dezelfde politieke 
samenstelling hebben als hun 

POLITIEK

Huishoudelijke mededelingen
•  Wil ‘de Amsterdammer die boos is’ zich nogmaals melden. Dank voor uw brief. Wij zoeken het 
graag uit, maar hebben te weinig informatie. 

• Mail uw tips, grieven en commentaar naar politiek@debrugkrant.nl.
• Wordt het niet eens tijd voor vakantie voor de afdeling communicatie van het stadsdeel?

collega’s in de gemeenteraad 
en het college van B&W. Wordt 
vervolgd.

‘D66 is kennelijk bevriend  
met Appelsap’
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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.

Frank Lammers (Mierlo, 10 april 1972)  
is een Nederlands acteur in films,  
televisieseries en op het toneel. Hij speelt 
Michiel de Ruyter in de gelijknamige film  
en is sinds kort een vast gezicht in de  
Jumbo-commercials. Hij woont met vrouw 
en kinderen in de Pasteurstraat in  
Watergraafsmeer. 

‘ Ik ben gewoon  
een boer van buiten’

Door Marcel van Roosmalen

Frank Lammers

 

jas
in de

‘Met z’n allen dronken worden op straat, daar ben ik wel van.’ foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe lang woon je al in  
de Pasteurstraat? 
“Dat weet ik precies, want ik 
ben er gaan wonen vlak nadat 
mijn dochter geboren is. Tien 
jaar en een beetje.”

Waarom ben je er gaan wonen?
“Het is een heel mooi huis, heel 
groot ook. Het stond al lange 
tijd te koop, niemand wilde 
het hebben. Ik kwam er langs 
en zag het licht. Geen moment 
spijt van gehad. Ik vind de Wa-
tergraafsmeeer een heel prettige 
buurt.”

Waarom?
“Omdat het van alle wijken 
binnen Amsterdam nog het 
meest op een dorp lijkt. Ik ben 
natuurlijk gewoon een boer van 
buiten en die vinden het heel 
plezierig om de mensen in hun 
omgeving te kennen. Ik vind het 
prettig dat als ik naar de slager 
ga dat die dan dingen aan me 
vraagt. Dat heb ik in deze buurt. 
Vroeger zat hier slagerij Mulder, 
dat was geweldig want daar kon 
ik op maandag over voetbal pra-
ten. Een heerlijke tijd, want het 
was in de tijd dat het nog echt 
goed ging met PSV en ze altijd 
landskampioen werden.”

Naar welke slager ga je nu?
“Ik ben heel erg van de sla-
gers, daar houd ik van. Op de 
Pretoriusstraat zit een nieuwe 
limousin-slager (France Limou-
sin Slagerij Poldervaart), daar 
zitten twee Brabantse jongens 

in en ze verkopen er de lekker-
ste worstenbroodjes. Dus als ik 
nu heimwee heb naar Brabant 
kan ik daar naartoe gaan.”

Heb je veel heimwee  
naar Brabant?
“Daar moet dit gesprek hele-
maal niet over gaan, bovendien 
heb ik net carnaval gevierd dus. 
Brabant moet hier verder buiten 
blijven, anders krijg je weer 
commentaar uit de buurt.”

Wat zijn je favoriete plekken in 
de Watergraafsmeer?
“Ik kom graag bij Grand Café 
Frankendael tegenover het 
Christiaan Huygensplein aan 
de Middenweg. Toen ik hier pas 
woonde kwam hier niemand, je 
zag ex-bokser Rudi Koopmans 
zitten, maar verder weinig men-
sen. Tegenwoordig zit de loop er 
weer in. Persoonlijk vind ik dat 
wel jammer. Ik hou van lekker 
rustig en gebruik het vooral als 
kantoor. Als ik iets te bespreken 
heb ga ik naar Frankendael. Ik 
ging ook wel eens naar 1900, 
maar dat is verdwenen.”

En verder?
“Jezus, wat is dat moeilijk zeg, 
over je buurt praten. Wat moet 
ik er mee? Nou ik vond de 
Toverlantaarn een hele fijne 
plek voor de kinderen. Tegen-
woordig zitten ze op de Vijfde 
Montessorischool, dat is echt 
nog een schoolgebouw zoals 
een schoolgebouw in mijn ogen 
moet zijn. Ouderwets met een 
grote speelplaats. En verder 
kan ik niet wachten totdat de 

tennisbaan aan de Middenweg 
weer open gaat. Wat me verder 
nog opvalt is dat de Watergraaf-
smeer een absurd blanke buurt 
is, hoewel dat in mijn geval nog 
wel een beetje wordt gecom-
penseerd doordat ik tegenover 
de Surinaamse kerk woon.”

Het oude stadion van Ajax, ‘de 
Meer’, ben je daar ooit geweest?
“Ja, ik vond het een leuk 
stadion. In die tijd, ik woonde 
in het centrum, vond ik Wa-
tergraafsmeer en Diemen nog 
wel een teringeind reizen. Ik 
herinner me de wietluchten, het 
was heel gezellig. Laatst werden 
er op een zondag wedstrijden 
gespeeld in de stadions van SC 
Cambuur en Go Ahead Eagles, 
dat vond ik prachtig. Zo gezellig, 
voetbal zoals voetbal bedoeld 

is. Vooral dat stadion van SC 
Cambuur met op de achter-
grond zo’n woonwijk. Heel wat 
beter dan een betonnen bak als 
de Amsterdam Arena, hoewel 
daar, en dat moet ik echt toe-
geven, tegenwoordig wel sfeer 
kan hangen. Ik was er een paar 
jaar geleden bij de kampioens-
wedstrijd tegen FC Twente, het 
was een uur voor de wedstrijd 
al heel duidelijk dat FC Twente 
daar niet ging winnen. Maar om 
op je vraag terug te komen: ik 
vind het jammer dat ‘De Meer’ 
weg is, want ik hou van stadions 
in de buurt. In Newcastle heb-
ben ze dat ook.”

Ken jij je buren?  
“Ja, die ken ik wel, maar ik ken 
ook buren niet. Aan de linker-
kant wonen studenten, dat wis-

selt zo snel dat ik het niet kan 
bijhouden. Wat ik mooi vind in 
deze buurt is de viering van Ko-
ninginnedag, sorry Koningsdag. 
Met z’n allen dronken worden 
op straat, daar ben ik wel van. 
Ik hou van het buurtleven. Er 
is natuurlijk een ding gaande in 
de maatschappij dat we met z’n 
allen af willen van dat massale, 
dat grote. Ik denk dat we met 
deze buurt vooroplopen om 
het kleine weer te waarderen. 
Met de winkels op het plein 
(het Constantijn Huygensplein) 
gaat het ook weer beter sinds de 
nieuwe broodwinkel (Brood) 
er zit. Mijn favoriet is overigens 
de haringman in het betonnen 
keetje, die uit principe alleen 
haring en geen andere vis ver-
koopt.”

Maak
 kennis  
met 
DUIN

DUIN is de uitkomst voor 
de stads bewoner die graag 
meer rust heeft. Een plek aan 
het IJmeer, met Almere in de 
rug en zicht op Amsterdam. 
Je kunt hier heerlijk wonen, 
werken en genieten. Wonen 
in DUIN betekent wonen in een 
prachtig landschap. Vrij uitzicht, 
goede parkeermogelijkheden 
en perfect bereikbaar. 
Een gevoel van vrijheid. 
Iets voor jou? Neem contact 
op met 06 49 20 26 32.

DUINhuis Het Baken

Zuiderduin
Op de Zuiderduin zijn vier verschillende 
woningtypes in ontwikkeling. Dit zijn de 
DUINvilla, DUINbungalow, DUINhuis en 
het Strandhuis. Voor elke woning heb je de 
keuze uit verschillende plekken in het duin-
gebied. Vanaf  272.000 (Strandhuis) v.o.n. 

Kop Zuid 
Bij het strand wonen in een luxe apparte-
ment? Dat kan! In het unieke gebouw 
genaamd Het Baken. In Het Baken zijn 
verschillende woningtypes, waaruit je 
kunt kiezen voor een bepaalde grootte 
en indelingen. Vanaf  176.600 v.o.n.

Wil je nog meer keuzevrijheid? Kies dan voor een Duin Vrije kavel.

Wonen aan het strand, tussen de duinen én vlakbij Amsterdam? Het kan in DUIN.
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Het klinkt hard wat Bert Keizer zegt, maar hij kiest zijn woorden om de samenleving wakker te schudden.  

foto marti jn van den dobbelsteen

foto Petronellanitta

“Als je in een verpleeghuis 
werkt, dan zit je in de schuur 
van de losers.” Bert Keizer windt 
er geen doekjes om. Of je nu 
arts, verpleegkundige, schoon-
maker of loonadministrateur 
bent, werken in een verpleeg-
huis staat maatschappelijk niet 
in hoog aanzien. “Dat komt 
omdat mensen een afkeer heb-
ben van ouderen. Dat zit in ons 
DNA. Ouderen zijn biologisch 
oninteressant. Je hebt niets aan 
ze voor de voortplanting, niets 
aan ze voor de verdediging van 
het territorium, maar ze eten 
wel met de pot mee. Natuurlijk 
ontkent iedereen dat we een 
hekel hebben aan ouderen. Dat 
mag je niet zeggen, het is taboe. 
Maar het is wel zo. Het kost ons 
bijvoorbeeld de grootste moeite 
om voldoende artsen of ver-
pleegkundigen in het Flevohuis 

te krijgen. Een verpleeghuis is 
voor hen niet de meest popu-
laire plek om te werken.”

Het klinkt hard wat Keizer zegt, 
maar hij kiest zijn woorden ook 
om de samenleving wakker te 
schudden. “Het is belangrijk 
dat we onze afkeer onder ogen 
zien, dan hebben we tenminste 
een kans om er iets aan te doen. 
Neem onze beleidsmakers, 
dat zijn allemaal mannen en 
vrouwen van veertig. Alles wat 
ze bedenken, is bedoeld voor 
hun leeftijdsgenoten, maar 

Bert Keizer is verpleeg-
huisarts, filosoof en 
schrijver. Als arts werkt 
hij in het Flevohuis aan 
het Kramatplantsoen, 
een locatie van Zorg-
groep Amsterdam Oost 
(ZGAO). Als schrijver  
is hij auteur van Het 
refrein is Hein en Tumult 
bij de uitgang, boeken 
waarin hij openhartig 
vertelt over leven  
én sterven in een  
verpleeghuis. 

ZGaO

‘we hebben een hekel aan oude mensen’ 

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

Door Michel van Dijk

ze vergeten de ouderen. Die 
onthouden hun pincode niet, 
die weten niet hoe je een trein-
kaartje koopt bij de automaat. 
Laatst was er een scène bij de 
slager om de hoek. Een oudje 
uit ons huis wilde betalen met 
de afstandsbediening van de 
tv. Logisch, er zitten toetsjes op 
zo’n ding, dus ze dacht dat dat 
kon. De slager boos, maar het 
zijn taferelen die we steeds va-
ker zullen meemaken. Zeker nu 
ouderen met dementie van deze 
regering langer thuis moeten 
wonen.”

deel 13

Goed gezelschap
Keizer formuleert het scherp, 
maar ondertussen heeft hij zelf 
helemaal geen hekel aan oude-
ren, integendeel. Ooit min of 
meer bij toeval als arts in de ver-
pleeghuiszorg terechtgekomen, 
is hij er nooit meer weggegaan. 
Sterker nog, hij kon vijf jaar 
geleden al met pensioen, maar 
heeft nog zoveel plezier in zijn 
werk dat hij er niet over piekert 
om ermee te stoppen. “Er is in 
de hele gezondheidszorg geen 
dokter die zijn patiënten zo 
vaak ziet als een verpleeghuis-

arts. Ik zie mijn patiënten drie 
keer per week. Dat kan geen 
enkele chirurg of psychiater 
zeggen.”

Keizer is dan niet alleen de dok-
ter die medicijnen voorschrijft, 
of – want dat doet hij ook – pati-
enten begeleidt bij het stervens-
proces. “Ik wil goed gezelschap 
zijn voor zieke mensen. Ik 
vraag mevrouw Jansen hoe het 
gaat met haar zoon in Berlijn, 
ik vraag meneer De Jong of de 
drempels in zijn huis de goede 
kleur hebben. Ziekenhuisdok-
ters vragen daar niet naar. Die 
zitten alleen maar te kwartetten 
met scans en diagnoses. Die 
hebben helemaal geen tijd voor 
jou.”

Dat is erg, benadrukt Keizer. 
“Artsen onderschatten hoe akelig 
het is wanneer je geen goed 
gezelschap bent voor de patiënt. 
Een patiënt is een mens die be-
staat uit gevoelens en biochemie. 
We zijn goed in biochemie, maar 
die gevoelens laten we zitten.”

Ja, hij heeft dankbaar werk. “Ik 
word onmiddellijk beloond. Ik 
zeg: Goedemorgen mevrouw, 
en krijg meteen een hand en een 
kus. Daarom zorg ik graag voor 
dementerenden. Ook met hen 
is persoonlijk contact mogelijk, 
zelfs tot in de allerlaatste stadia 
van de ziekte. Daar doe ik het 
voor. Ik ga elke dag blij naar huis.”

 Advertorial

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

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!
PARKEREN AL V.A. €0,50 | VOLG ONS OP FACEBOOK.NL/DIEMERPLEIN

IEDERE 1E ZONDAG 
VAN DE MAAND!

KOOPZONDAG 
DIEMERPLEIN

1 MAART 
12.00-17.00 UUR

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

Anno 
1932

Showroom | lease | onderhoud

Volvo Dealer in vijf minuten bereikbaar vanaf oost

Automobielbedrijf Van Vloten BV | Meeuwenlaan 128 | 1021 JN Amsterdam | Telefoon: 020 63 69 222 | E-mail: info@vloten-amsterdam.nl

Showroom | lease | onderhoud

Samen kleuren we de E-buurt

Ontmoeten

Presale
zaterdag 28 maart

van 11.00 tot 15.00 uur

www.woneninemerald.nl

ERA Van De Steege 
Projectmakelaars
t. 020 - 435 70 40
e. projecten@vandesteege.nl
i. www.vandesteege.nl

Tussen Egoli en de Daalwijkdreef komt Emerald. 
Een kindvriendelijke woonwijk met 70 koophuizen 
en 6 appartementen voor starters, gezinnen en 
stellen. Een echt thuis in een groene buurt op 
slechts twintig minuten van het centrum van 
Amsterdam. 

Woonplanner
Emerald wordt een kleurrijke wijk met gevels en 
daken in verschillende kleuren. Er worden vier 
verschillende woonsferen gecreëerd door het 
gebruik van uiteenlopende materialen. Ieder 
huis ziet er anders uit. Ook in huis heb je veel 
keuzemogelijkheden. Met de woonplanner op 
onze website kun je je eigen huis creëren. 

Rijwoningen zijn te koop vanaf € 185.000,- v.o.n.*
en hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 120m2.
De twee-onder-een-kapwoningen hebben een
oppervlakte vanaf ca. 150m2 en zijn te koop vanaf
€ 230.000,- v.o.n.* en de appartementen van
50m2 vanaf € 115.000,- v.o.n.*
*De v.o.n.-prijzen zijn o.b.v. jaarlijkse erfpachtcanon

Kom op zaterdag 28 maart tussen 11.00 en  
15.00 uur naar BAM Woningbouw, Elsrijkdreef 207, 
Amsterdam Zuidoost. We vertellen je graag 
uitgebreid over Emerald.

Na de succesvolle verkoop van de 1e fase, starten we 
nu met de presale van de 2e fase.

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!

De keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

Geeft u een feest, of 
heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

Feestje?

De keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

Op 24 april vertrekken zes moeders met hun zoons (dan 16 jaar) naar Kathmandu. In een dorpje onder 
de hoofdstad gaan ze een week lang helpen huizen bouwen. Dat doen ze via  Habitat for Humanity, een 
organisatie die inmiddels in ruim 70 landen huizen realiseert.

Om geld in te zamelen (voor 
materialen, transport en vaklie-
den ter plaatse) organiseren ze 
sponsoracties. Zo was er eind 
januari een vijfgangendiner 
voor zestig personen in Firma 
Koek, bereid door de jongens 
onder leiding van een profes-
sionele kok.

Op zaterdag 28 maart houden 
de vrijwilligers een feeste-
lijke benefietveiling in café-
restaurant NAP op IJburg, met 
een dj, een loterij en een echte 
veilingmeester. Er wordt een 
scooter geveild, een week in een 
vakantiehuis in Frankrijk, een 
halve pagina advertentieruimte 

Benefietveiling NaP 28 maart
Moeders & Zonen op bouwreis naar Nepal

in de Brug, een beautycase met 
inhoud en nog veel meer.

Weet je of heb je een geschikt 
kavel voor deze veiling? Ze 
horen het graag! 
Volg de bouwers via Facebook: 
Moeders & Zonen op bouwreis 
naar Nepal 2015
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Fietsverbod Oosterpark
de waterafvoer in het Oosterpark wordt verbeterd. alle 
grote grasvelden krijgen een nieuwe drainage. de werkzaam-
heden zijn deze maand van start gegaan. Vanwege de veiligheid 
mag er tijdelijk (waarschijnlijk tot de zomer) niet gefietst 
worden in het park. er is een omleiding ingesteld. Wie toch 
door het Oosterpark fietst, kan rekenen op een boete van 
€55. 

 Transfaal, een culturele avond vol mislukkingen
Op zaterdag 28 februari is bij tugela85 falen de norm. Het 
wordt een ‘mislukte culturele avond’ met uiteenlopende op-
tredens, waaronder spoken word, muziek en dans. er is ook 
een pointlesness bar. iedereen is welkom, maar zet je schrap: 
je moet wel durven ‘falen en weer opstaan’. tugelaweg 85, van 
20.00 uur tot middernacht, www.tugela85.nl. 

 Hardlooprace in je rokje
meedoen kan nog steeds. de vierde editie van de rokjesdag-
loop vindt plaats op maandag 6 april in Science park. rokjes-
dagloop is een race voor vrouwen: in een rokje, op hard-
loopschoenen. Je kunt 5 of 10 kilometer lopen en na afloop 
is er feestje. de vorige editie was een doorslaand succes. 
Ook kinderen kunnen meedoen. info en inschrijven via www.
rokjesdagloop.nl. 

Jan van Erven Dorens is op vakantie. Volgende maand lees je hier zijn architectuurcolumn weer.

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

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

Anouschka Hira. foto laura te HennePe

Oosterpark. foto marti jn van den dobbelsteen

Krijn Taconiskade. foto marti jn van den dobbelsteen

Anouschka zit niet helemaal 
lekker in haar vel vandaag. 
“Beetje moe, niet zo lekker.” 
Toch is happy haar credo. Het 
elektrische kacheltje achter de 
kassa zoemt zacht. Fijne praat-
jes met de klanten. Nu en dan 
verrast ze je met een brede lach. 
De pop-up store verkoopt kle-
ding, sieraden, kunst en vintage, 
en op de vaste locatie kun je ook 
lunchen, of je een nieuw kapsel 
laten aanmeten. “De eigenaren 
hebben mij erbij gevraagd. 

Ik kom oorspronkelijk uit de 
HR, ben na een sabbatical en 
zwangerschap andere kwalitei-
ten gaan benutten.” Dat zie je. 
De hand van Anouschka komt 
terug in het interieur, de tekstjes 
(happy, inderdaad) en de aan-
kleding van de winkel. 
“Creatief denken, dat is wel iets 
wat ik kan. Niet per se tekenen 
of schilderen of zo, maar dat je 
het op de een of andere manier 
voor je ziet.” Is dit die luchtig-
heid die mensen hebben als ze 
na jaren hun kantoorbaan vaar-
wel zeggen en het roer omgooi-

Happy looks good on you. Het warme  
welkomstbordje van de pop-up store van  
Doordeweeks in Oostpoort.

Anouschka Hira (40) 

De luchtigheid van mensen  
die het roer omgooien

Door Laura te Hennepe

en? “Ook in de HR kan ik nog 
steeds mijn ei kwijt, ik ben net 
klaar met een grote klus. Juist de 

combinatie geeft energie!” Daar 
kan geen elektrisch kacheltje 
tegenop.

Volkskeuken  
van Taste before 
you waste
Supermarkten gooien 
veel etenswaren weg 
die nog prima gegeten 
kunnen worden. Daarom 
rijden vrijwilligers van 
Taste Before You Waste 
elke dag met een bak-
fiets langs winkels in 
Oost om producten op 
te halen. Met dit ‘onge-
wilde’ voedsel bereiden 
studenten sinds kort in 
Buurtcentrum de Mee-
vaart eens per week een 
vegetarische maaltijd. De 
kosten bedragen slechts 
€2,50 per persoon. Op 
deze manier wordt iedere 
week de verspilling van 
zo’n 250 kilo eten voorko-
men. Volkskeuken in De 
Meevaart, Balistraat 48A. 
Zie voor info over dag en 
tijd: www.buurtbalie.nl.

Lokale onderneemster Antoi-
nette Poortvliet is al anderhalf 
jaar bezig met de voorbe-
reiding, maar nu lijkt het te 
lukken: half februari ging de 
bestuurscommissie Oost ak-
koord met het voornemen van 
het dagelijks bestuur om haar 
voor de organisatie van deze 
markt concessie te verlenen, 
vooralsnog voor een periode 
van zes maanden. Is er na het 
eerste halfjaar sprake van 
‘voldoende levensvatbaarheid’, 
dan mag de markt nog eens zes 
maanden door, met daarna – bij 
‘sociaal, economisch, ruimtelijk 
en organisatorisch’ gebleken 
succes – de mogelijkheid tot 
verlenging voor onbepaalde 
tijd.

Of de voorgenomen conces-
sie daadwerkelijk gaat worden 
verleend hangt nu af van de 
resultaten van de wettelijk voor-
geschreven inspraakprocedure, 
die op 25 februari is geopend.* 
Afhankelijk van de aard van de 
ingebrachte zienswijzen zal 
over een week of zes het defini-
tieve besluit worden genomen. 
Als het meezit kan de markt dan 
nog vóór de zomer van start.

De Reuring Markt komt tege-
moet aan de door veel IJburgers 
uitgesproken behoefte aan een 
gezellige weekmarkt. Het pro-
ductaanbod zal zeer gevarieerd 
zijn, een gemengd aanbod van 
lekker, betaalbaar en bijzonder, 
met niet alleen etenswaren zo-
als kaas, noten en haring, maar 
ook kinderkleding, schoenen en 

weer een zaterdagmarkt op IJburg?  
Het begint erop te lijken

klein gereedschap. Met muziek 
en optredens krijgt de markt ex-
tra aantrekkingskracht. Het zijn 
bij voorkeur IJburgse onderne-
mers die worden uitgenodigd 
een marktkraam te bezetten. 
Bijzonder is de samenwerking 
met de Stichting InnoComm, 
die (jonge) IJburgse werkzoe-
kenden de mogelijkheid biedt 
om een opleiding tot ‘ambulan-
te handelaar’ te volgen in com-
binatie met een leer/werkstage 
op de markt. Twintig procent 
van de marktkramen zal voor 
deze trainees zijn gereserveerd.

De ondernemers rondom de 
haven zeggen heel blij te zijn 
met de komst van deze markt, 
die volgens een woordvoer-
der zeker zal bijdragen aan de 
versterking van de lokale eco-
nomie. De winkeliers van het 
Winkelcentrum IJburg laten bij 
monde van hun voorzitter we-
ten dat zij zich over de Reuring 
Markt nog geen mening heb-
ben gevormd. Zij werken op dit 
moment zelf aan een plan om in 
en rondom het winkelcentrum 
een maandelijkse themamarkt 
te organiseren.

 *zie de website van Gemeente 
Amsterdam, onder Bekendma-
kingen Stadsdeel Oost. (http://
www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/filter/vergun-
ningen-oost/)

Voor de talloze steunbetuigin-
gen van IJburgers zie www.face-
book.com/REURINGopIJburg

De komst van een zaterdagse weekmarkt op IJburg 
lijkt een stapje dichterbij. ‘Reuring Markt’ krijgt dan 
een plek op de Krijn Taconiskade langs de haven

Door Carla M. Peddemors

Van start in april
Sportstudio ‘ik-ben-fit’ Arena
met turnen/bounzen/Junior Gym
(36-48 maanden)/Mini Gym
(18-36 maanden)

Bijlesstudio ‘mijn-studie’ Spot 
met individuele bijlessen,  
remedial teaching en bijles  
in kleine groepjes

Meer informatie via
020-4160535 of
www.unikidzgroup.nl

Schrijf je nu in voor een van onze 
kookworkshops via onze website. 
Ook ideaal voor een uniek kinderfeestje.



• 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 

nieuwbouw projecten gezamenlijk inkopen 
Krijgt u binnenkort een nieuwbouw woning en zijn uw buren ook 
geïnteresseerd 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 

Van niets naar een mooie wijk, 
daar komt heel wat bij kijken. 
Ook voor water moet van alles 
geregeld. Marco van Vemden, 
planadviseur bij Waternet, zorgt 
ervoor dat er drinkwater en 
schoon oppervlaktewater is, dat 
de wijk niet kan overstromen en 
dat (afval)water probleemloos 
wordt afgevoerd.

Op het gebied van afvalwater 
heeft het eiland een rijke his-
torie. Er was ooit de Smeerpijp, 
die Amsterdams afvalwater op 
het IJmeer loosde. Na 1982 ge-
beurde opvang en zuivering in 
de zuiveringsinstallatie op het 

De mensen van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland

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.

eiland en sinds 2006 – de RI-
Oost is dan ontmanteld – wordt 
al het afvalwater van Amster-
dam-Oost via Zeeburgereiland 
naar het Westelijk Havengebied 
geperst, waar een ‘state of the 
art’ zuiveringsinstallatie staat. 
Drie silo’s en twee slibvijzelge-
malen, kenmerkende elemen-
ten in de wijk, herinneren nog 
aan de oude situatie. 

Dat persen gebeurt via het boos-
tergemaal, midden in de nieuwe 
wijk gebouwd, door onder-
grondse leidingen. Van Vemden: 
“Dat mooie blauwe gebouw 
staat er, maar weinig mensen 

weten dat het zo’n belangrijke 
functie heeft.”

Zoals wel meer belangrijk is op 
het eiland. “Vóór de woning-
bouw lag dit gebied formeel 
‘buitendijks’. Daar moest met 
het oog op de veiligheid van de 
nieuwe bewoners iets aan ver-
anderen. We besloten de kering 
aan de westkant om te leggen.” 
Trots: “En zie het resultaat: een 
hele mooie wandel- en fietsdijk, 
in ons jargon een waterkering 
genoemd.”

De ringsloot, dat is nog zo’n 
maatregel die betrekking heeft 
op water. “Voordat er gebouwd 
werd, was dit een onverhard 
terrein waar hemelwater mak-
kelijk in de grond kon wegzak-
ken. Als je wegen en huizen 
gaat bouwen, wordt dat een 
stuk moeilijker. Daar moet je 
goed over nadenken, anders 
krijg je natte voeten in je kelder 
en op het sportveld. Via de 
ringsloot dus, die voor de start 
van de woningbouw al om de 
buurt is heen gegraven, vangen 

we regenwater op en voeren we 
water af naar de zuidkant van 
Zeeburgereiland. Daar ein-
digt het via een gemaal in het 
Nieuwe Diep.”
 
Van Vemden kijkt eens rond. Dit 
is een mooi project voor hem. 
“Hier komt alles samen. De dij-
ken, de ringvaart, het boosterge-
maal, dat zijn hele belangrijke 
elementen.” Een knipoog. “Zo 
heb ik heel belangrijk werk.”

Marco van Vemden, planadviseur Waternet

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/zeeburgereiland het verhaal over onder meer de 
Smeerpijp. 

Deel 4

Marco van Vemden op de wandel- en fietsboulevard langs het Buiten-IJ, die ook dienstdoet als waterkering.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Het team van scharrelslager Bart Verkerk. foto marti jn van den dobbelsteen
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‘ Vroeger lag dit  
terrein buitendijks’

Slagerij Bart Verkerk, negen jaar geves-
tigd in Winkelcentrum IJburg, heeft een 
nieuwe naam gekregen. Verder blijft veel 
hetzelfde. Want al was hij al die jaren aan-
gesloten bij de vereniging van keurslagers, 
Verkerk (46) voer toch zijn eigen koers. 
Zijn vlees wás al scharrel. Nu is die eigen 
koers ook zichtbaar. 

“Het is helemaal eigen, een goed gevoel.” 
Enthousiast is hij over zijn rookoven bui-
ten, die je een stuk verderop al ruiken kan. 
Van rookvlees en beenham tot gerookte 
ossenworst en rookworst worden erin 
gemaakt.

Eerlijk vlees vindt de vakman belangrijk. 
Hij haalt het uit de streek. “Het varkens-
vlees komt uit de Beemster, het rund-, 
lams- en kalfsvlees van een boer bij de 
Amstel. De kip is van Gildehoen, ook 
scharrel én antibioticavrij. “Doordat het uit 

de buurt komt, weten we precies wat we 
verkopen.”

Ook andere producten in de winkel 
worden zoveel mogelijk vers bereid. De 
meeste vleeswaren, en ook de maaltijden 
en soepen. Een van de medewerksters deed 
er speciaal een traiteursopleiding voor. 
De klant is koning, Verkerk geniet ervan. 
Als er iemand bij de oven staat en hij heeft 
een momentje, dan loopt hij erheen. “Trek 

ik even dat deksel open.” Wie in zijn 
winkel iets wil weten, krijgt gedegen 
antwoord. Elke ochtend om zes uur is hij 
present, om 18.30 uur gaat de deur pas 
dicht. Lange dagen, met liefde gevuld. 
“Ik ben ook trots op m’n personeel. We 
hebben hier vanuit het niets een goede 
winkel neergezet. We doen het samen en 
houden elkaar scherp.”

Bij binnenkomst zie je het 
meteen. Een nieuwe pui, een 
nieuw logo, nieuwe kleding en 
nieuwe kaartjes in de vitrine. 
Bart Verkerk is een eerlijke 
slager met scharrelproducten. 
“Dit past beter bij jullie, zeggen 
de klanten.”

Een nieuwe jas voor scharrelslager Bart Verkerk

 Advertorial

ekodis jan 15.indd   1 22-1-2015   13:06:22

Impressie interieur appartementen
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Baak 54

unieke

Amsterdamnaast het water op IJburg

APPARTEMENTEN
12

baak54.nl
Verkoopinformatie:

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

• Kleinschalig complex in de rustige Marius Meijboomstraat, om de 

hoek van diverse voorzieningen

• De appartementen op de begane grond liggen hoger dan het 

straatniveau, waardoor je over de auto’s heen kijkt

• Woonoppervlakte ca. 80m2 met 2 slaapkamers

• Keukencheque van € 4.000 voor de inrichting van je keuken

• Compleet ingerichte badkamer met bad, douchehoek en wastafel

• Riante zonnige buitenruimte op het zuidwesten

• Grote privé berging onder in het complex

• Verkoopprijs vanaf € 197.500 v.o.n. (incl. 50 jaar erfpacht)

• REEDS 50% VERKOCHT!

Inloopavond 4 maart

APPARTEMENTEN

wo. 4 maart17.00 - 19.00 uurbij Hallie & Van KloosterIJburglaan 1279
Amsterdam

Elke 2e eigen gemaakte 
rookworst voor de halve prĳ s

•Keuze uit bijna alle merken
•Tapis vloeren met originele sierbanden
•Planken vloeren, brede delen
•Verouderde lamel en massieve vloeren
•Laminaat en lamelparket met clicksysteem
•Parket op vloerverwarming

Kom kijken, 
haal onze folder 

of glossy 
magazine of bestel deze per e-mail.

Middenweg 512
1097 VD Amsterdam

info@kernparketamsterdam.nl 
A10 afslag S113 richting 

Centrum/Watergraafsmeer

Middenweg 512 – 1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49 www.ke rnparketamste rdam.nl

Kom kijken, haal onze folder of glossy magazine of bestel deze per e-mail.

Kom kijken, haal onze gratis folder of mail voor info
Middenweg 564 – 1097 VE Amsterdam 

info@kernparketamsterdam.nl
A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49     

• Keuze uit bijna alle merken

• Tapis vloeren met originele sierbanden

• Planken vloeren, brede delen

• Verouderde lamel en massieve vloeren

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49    www.kernparketamsterdam.nl

kernparket st nov.indd   1 19-11-2014   1:00:58
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Jij? 
Jij? Jij? 

Mokum in DOK48, pikketanissie aan de 
haven. Smeer je stem, vanaf 21:00 uur 
live muziek met Glenn Palm & DJ Rick, 
hardcore Amsterdams. Vroege vogels: 
drankje van het huis. DOK48, 20.00 uur,

13 MAART 
VANAF 20:00 UUR

VRIJMIBO ‘AMSTERDAMSE AVOND’

DOK48.NL

Maandagochtend tien uur, op 
de gang van het Wibautcollege 
is het rustig. Slechts één leer-
ling – leren jack, strakke broek, 
tatoeage op de rug van haar 
hand – hangt slaperig in een 
zitje. Ze wacht op haar afspraak 
bij het zorgteam van de school. 
Een deur verderop zit een afge-
vaardigde van de schuldhulp-
verlening, daarnaast iemand 
van Bureau Jeugdzorg en aan de 
overkant zit het absentieteam. 
De school aan de Wibautstraat 
is geen doorsnee mbo. Voor veel 
leerlingen biedt het Wibautcol-
lege een laatste mogelijkheid 
om mbo niveau 2 te halen, het 
minimale opleidingsniveau 
waar de overheid minderjari-
gen toe verplicht. Op de school 
zitten relatief veel overbelaste 
leerlingen: tienermoeders of 
scholieren die met justitie in 
aanraking zijn geweest.

Het Wibautcollege doet sinds 
2012 mee aan coachingproject 
MyCoach. Veertig vrijwilligers 
helpen jaarlijks zo’n zestig leer-
lingen gedurende vijf maanden 
bij het vinden van een stage, het 
opkrikken van hun Engels of 

‘Komt u hier speciaal voor mij naartoe?’
Loopbaancoaching is doorgaans weggelegd voor 
yuppen die een carrièreswitch overwegen.  
Maar op het Wibautcollege begeleiden coaches 
mbo-leerlingen bij het vinden van een stageplek of 
het vormgeven van toekomstplannen. “Je ziet het 
zelfvertrouwen van studenten toenemen.”

het uitstippelen van toekomst-
plannen. “Veel leerlingen op 
school krijgen van huis uit niet 
veel mee van het doolhof aan 
im- en expliciete omgangsre-
gels op de arbeidsmarkt en in 
de maatschappij,” zegt initia-
tiefnemer Joost van Rossum. 
“Hun coach kan hen daarin 
wegwijs maken. Daarnaast fun-
geert een coach als voorbeeld 
van wat je kunt bereiken als je 
je best doet en in jezelf durft 
te geloven.” Van Rossum denkt 
dat alleen al de persoonlijke 
aandacht voor veel scholieren 
bijzonder is. “‘Komt u hier 
speciaal voor mij naartoe?’ 
vroeg een van de leerlingen vol 
ongeloof aan zijn coach. Voor 
sommigen is het de eerste keer 
in hun leven dat een volwas-
sene twee uur lang aandachtig 
naar ze luistert.” 

Het belang van die persoonlijke 
aandacht beaamt ook Naomi 
Rijke, die het coachingproject 
vanuit de school coördineert. 
“Je ziet het zelfvertrouwen van 
studenten toenemen. Bijvoor-
beeld van een jongen die als 
vluchteling naar Nederland is 
gekomen en heel schuchter was. 
Gedurende het coachingtraject 

Door Marieke Buijs

zag je hem opleven. Hij keek 
meer om zich heen, lachte en 
groette mensen op de gang.” 
Hoewel de school geen harde 

cijfers heeft over de effectiviteit 
van MyCoach, sterkt dit soort 
voorbeelden hen in de overtui-
ging dat het zinvol is. 

Ook de achttienjarige Myléne 
Hanzen, die zorg en welzijn stu-
deert, zag heil in het coaching-
traject. Ze wil in de kinderopvang 
gaan werken, heeft daar een 
mbo 3 diploma voor nodig, maar 
voorziet dat haar Engels daar niet 
goed genoeg voor is. “In de les 
kan ik dat niet bijspijkeren. Het is 
er vaak zo’n kabaal dat ik me niet 
kan concentreren.” Komende 
week maakt ze kennis met haar 
coach, een docent Engels. “Ik 
heb gevraagd om iemand met 
een beetje pit. Ik ben gemoti-
veerd en wil hard werken, dus ik 
hoop dat hij me daarin uitdaagt.” 

Dat het coachingprogramma 
niet alleen de studenten, maar 
ook de coaches verder helpt, 
ondervond student culturele 
en maatschappelijke vorming 
Stella Thermiotis. Zij ging als 
coach met de 17-jarige Roos 
aan de slag om wiskunde bij te 
spijkeren en ontwikkelde een 
goede band met haar pupil. 
Roos heeft een visuele beper-
king en slechts zeven procent 
zichtvermogen, maar laat zich 
daardoor niet uit het veld slaan. 
Thermiotis: “Ze heeft een 
waanzinnige drive. Ze wil later 
in de horeca werken en knokt 
keihard om dat voor elkaar te 
krijgen. Ik vond het inspirerend 
om dat te zien. Dankzij Roos’ 
positieve kijk op het leven, heb 
ik geleerd om ook de kleine, 
alledaagse tegenslagen in mijn 
leven te relativeren.”

Leerlingen van het wibautcollege krijgen persoonlijke coach

Myléne Hanzen (18) wil later bij een kinderopvang werken en krijgt een 

coach om haar daarbij op weg te helpen. foto marti jn van den dobbelsteen
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Sinds 2013 verhuurt de camping behalve kampeerplekken en ‘pipowa-

gens’ ook eco-cabins (met grasdak en vloerverwarming). 

foto marti jn van den dobbelsteen

De camping verdient meteen 
het hoogste, gouden, niveau. Er 
wordt veel meer voor de natuur 
gedaan dan volgens de wet is 
voorgeschreven. Weijenborg: 
“Duurzaamheid hoort bij kam-
peren, maar ook bij een mo-
derne bedrijfsvoering. Je kunt 
het in deze tijd niet maken om 
geen rekening te houden met de 
toekomst.”

Camping Zeeburg verdient internationaal 
duurzaamheidskeurmerk
Donderdag 5 februari 
werd aan Camping  
Zeeburg het Green 
Key-certificaat  
uitgereikt. Dit is het  
internationale  
keurmerk voor duur-
zame bedrijven in de  
recreatiebranche.  
Camping Zeeburg is  
de eerste Amsterdamse 
camping met zo’n  
keurmerk. 

Camping Zeeburg maakt onder 
meer gebruik van waterbespa-
rende kranen, zonnepanelen 
en warmteterugwinning bij 
luchtbehandeling. Trots is 

Weijenborg vooral op de recent 
geplaatste warmtecollectoren 
op het dak van een toiletge-
bouw. “Die leveren in de zomer 
warm water voor de douches, 

en zorgen in de winter voor de 
centrale verwarming.”

Het café-restaurant valt ook on-
der de duurzaamheidsnormen. 
Daar wint de afwasmachine z’n 
eigen warmte terug en wordt 
zoveel mogelijk gewerkt met 
biologische, fairtrade en streek-
producten. Bij het schoonmaken 
worden alleen nog maar ecolo-
gische middelen gebruikt. “Dat 
was nog een klus,” lacht Weijen-
borg, “om vastgeroeste schoon-
maakpatronen zoals toiletten 
boenen met chloor af te leren.”

De drukbezochte camping – 
ingebed in een ecologische 
zone – zorgt behalve voor de 
gasten ook goed voor dieren op 
en rond het terrein. Er hangen 
onder meer vleermuiskasten en 
bij het maaien en in de oevers 
wordt rekening gehouden met 
broedtijd van vogels en bloeitijd 
van kruiden.

EYE – Fantastisch 
Kinderfilm Festival
Voor kinderen van 2 tot en 
met 9 jaar wordt tussen 23 
februari en 5 maart in EYE 
het Fantastisch Kinderfilm 
Festival georganiseerd. Het 
thema is dit jaar ‘Werk-
plaats Krak & Mik’. Er zijn 
bijzondere films te zien 
over bouwen, timmeren 
en klussen. De kinderen 
kunnen zelf ook lekker aan 
de slag in de interactieve 
werkplaats: pannenkoeken 
verven, musiceren met 
gereedschap en zelf wer-
ken met hamers, zagen en 
boren. 
Het filmprogramma bestaat 
uit fantasierijke films, die 
aansluiten op het thema, 
waaronder ‘Menino’ en de 
met vele prijzen bekroonde 
film ‘Konijn en Hert’. 
Uiteraard zijn Buurman en 
Buurman ook van de partij. 
Entree: €8,50 (voor de film 
en de Werkplaats Krak & 
Mik). www.fantastischkin-
derfilmfestival.nl.

appartementen
zeeburgereiland 
Amsterdam

www.y-city.nl

wonen tussen stad en water

Blijf op de hoogte:

Binnen de ring

Op de fiets zo in hartje Amsterdam

Parkeerplaats mogelijk in de garage

Luxe afwerking

Startbouw april 2015

 Verkoop gebouw 1 & 2 gestart, al meer dan 60% verkocht! 
Gebouw 3: binnenkort Start verkoop

 Advertorial
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Puzzelen voor mooie boeken?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen  
met je naam, adres en telefoonnummer) voor  
18 maart 2015 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 63-2015 
is: radiatorvloeistof Uit 177 inzenders is D. Gremmen 

als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels 
bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Boekalicious - bakkerij, 
kookboekenwinkel, lunchroom en 
uitgeverij -, Galileiplantsoen 94,  
8.00-15.00 uur, boekalicious.nl. 

Joehoe, boeken te winnen!
Pakket van Boekalicious t.w.v. 50 euro met boeken van 
chef-kok Susan Herrman Loomis en de Zuid-Afrikaanse 
romanschrijfster Marita van der Vyver.

PUZZEL PrIJSVraaG
STrIP 

DO
O
r M

ErEL BarEN
DS
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10 maart 
Love is Strange (romantiek, 6+).  
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

13 maart 
Brozer (drama). Vrijburcht, 20:30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

20 maart
Gone girl (drama/thriller). Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

24 maart 
The Theory of Everything (drama). 
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

Muziek

28 februari
Count Till Zenn, reijseger fraanje 
Sylla. jazz, improvisatie. bimhuis, 

Jeugd

1 maart
Nieuw (theater, 4+). Oostblok, Sajet-
plein 39, 16.00 uur, oostblok.nl.

Mol en Muis op bezoek bij Kale Opa 
(2-4), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater koos kneus, 
10.30 uur, kooskneus.nl (elke zo. 
diverse voorst. op diverse tijden).

4 maart 
koepelconcerten voor kids (5+). 
krijgen we misschien bezoek van 
een heks of een olifant? nedpho-
koepel, 15.00 uur, orkest.nl (toegang 
gratis, reserveren verplicht).

t/m 5 maart
kinderfestival in eye (2-9 jr.), 
Werkplaats Krak & Mik. films over 
bouwen, timmeren en klussen. met 
plek waar zelf gewerkt kan worden. 
Programma: fantastischkinderfilm-
festival.nl.

7 maart
drukklup junior. draaien aan de 
pers, ontwerpen, letters zetten enz. 
gWa, molukkenstraat 200, aanmel-
den en info: grafischwerkcentru-
mamsterdam.nl.

11 maart
Boek & film Spijt, een goed gelukte 
verfilming. Flexbieb, 15.00 uur, flex-
bieb.nl.

Kleur (dans, 2+). Oostblok, Sajetplein 
39, 10.30 uur, oostblok.nl.

15 maart
Emil en Ida van de Hazelhoeve (3+). 
Vrijburcht, 13.30uur theatervrij-
burcht.nl.

Kleine Nicolaas gaat op vakantie (6+). 
Vrijburcht, 15.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

18 maart
De verdwenen parels van de koning 

AllegAAr

3 maart
rommelmarkt. flevopoort,  
kramatplantsoen 101, 10.00- 
15.00 uur.

6 maart
flexy boekenbal. diverse optredens, 
leuks en lekkers. flexbieb, 20:30 uur, 
flexbieb.nl.

7 maart
lezing in de koepel, met musicoloog 
kees Wisse. nedpho-koepel, 12.00 
uur, orkest.nl.

10 maart 
boekalicious over De liefde van een 
goede vrouw van Alice Munro. 20.00 
uur, galileïplantsoen 94, boekalici-
ous.nl.

13 maart
Vrijmibo ‘amsterdamse avond’. 
mokum in dOk48, pikketanissie aan 
de haven. Smeer je stem, vanaf 21.00 
uur live muziek met glenn palm 
& dj rick, hardcore amsterdams. 
Vroege vogels: drankje van het huis. 
dOk48, 20.00 uur, facebook ‘vrij-
mibo amsterdamse avond’, dok48.nl.

13 maart
flexnight live Special: Özcan akyol. 
de schrijver aan het woord. flex-
bieb, 20:30 uur, flexbieb.nl.

14 maart
kinderkledingbeurs Watergraaf-
smeer. tweedehands kleding en 
speelgoed. Verkopen?: kleding-
beurswgm@gmail.com. basisschool 
frankendael, Hogeweg 61, 11.00-
13.00 uur. 

14 maart
rommemarkt. Servicecentrum de 
kraaipan, Hofmeyrstraat 67, 13.00-
16.30 uur.

21 maart
Vrijwilligerswerk sportpark mid-
denmeer en Voorland, voor vlinders, 
bijen, hommels. Verzamelen 9.00 
uur beheergebouw, radioweg 76 
(aanmelden via njbb@xs4all.nl).

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

f e b r u a r i  2 0 1 5  -  m a a r t  2 0 1 5

(4-8), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater koos kneus, 
14.00 uur, kooskneus.nl (elke wo. 
diverse voorst. op diverse tijden).

22 maart
Floddertje, Wijnand Stomp (3+). Om-
val, 11.00 uur, theaterdeomval.nl.

TheATer

27 februari
Altijd Alles, lucretia van der Vloot 
(theaterconcert, try-out). Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

14 maart 
Plaatselijk Verkeer + Boei, martine de 
kok en julie Cafmeyer (muzikaal 
cabaret). Omval, 20.30 uur, theater-
deomval.nl.

Voor de leeuwen (improvisatiethea-
ter), een verrassing voor iedereen. 
Oostblok, Sajetplein 39, 20.30 uur, 
oostblok.nl.

15 maart
Aan de gracht & In de Pijp (16+), 
verhalen vertellers: karel baracs 
& linda van akkeren, 15,00 uur, 
lumièrestraat 77, reserveren via 
verhalenman.nl.

22 maart
Kraak (muziektheater). theater-
groep Wie Walvis maakt humo-
ristisch muziektheater. Oostblok, 
Sajetplein, 16.00 uur, oostblok.nl.

FilMs

26 februari
Boek en film Solitaire. Voor mensen 
die iets met skiën of heftige land-
schappen hebben. flexbieb, 20.30 
uur, flexbieb.nl.

3 maart
The Imitation Game (thriller, 12+). 
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

6 maart 
Pride (drama/comedy). Vrijburcht, 
20:30 uur, theatervrijburcht.nl.

822.272  
amsterdammers op 1 januari 2015, waarvan 51% vrouw.  
afgelopen jaar steeg het inwonertal met 11.087 personen. br
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ACHTER de Brug

20.30 uur, www.reijsegerfraanjesylla.
com.

1 maart
karaoke & co. maandelijkse middag 
met live muziek, dans, thee en hap-
jes, Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

6 maart
Openbare repetitie nederlands 
philharmonisch Orkest. nedpho-
koepel, 12.00 uur, orkest.nl (toegang 
gratis, reserveren verplicht).

Met dank aan snuffelstagiaire  
Noa Lemans (15).

COLOFON

T @debrugkrant
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Boerderij op IJburg: meer ruimte,  
meer pony’s
Iedere week bezoeken zo’n 180 kinderen de Boerderij op 
IJburg, waar ze van alles leren over de verzorging en het ge-
drag van pony’s. Er is zoveel animo voor de ponymaatjes-les-
sen dat er een wachtlijst is ontstaan. Maar er is goed nieuws: 
de Boerderij mag uitbreiden. 
De buitenbak wordt een stuk groter, zodat er straks op kleine 
schaal rijlessen gegeven kunnen worden. Er komen enkele 
pony’s bij, en de huisvesting van de dieren wordt omgevormd 
tot een waar ‘paddock-paradijs’, dat zo goed mogelijk aansluit 
op hun behoeften. 
Bouwbedrijf Slokker en het Fonds voor Oost leveren de be-
nodigde materialen, maar voor de uitvoering kan de Boerderij 
de hulp van vrijwilligers goed gebruiken. Er zijn twee klus-
weekends gepland: 28 feb.–1 maart en 7–8 maart, aanvang 
10.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd. Zie voor meer informa-
tie: boerderijopijburg.nl of facebook.nl/boerderijopijburg.

Natuurvrijwilligers gezocht 
De vrijwilligersdag van Landschap Noord-Holland (LNH) is 
dit jaar op zaterdag 7 maart op Het Domijn in Weesp. Hier 
lag vroeger een industrieel complex, maar dat raakte zo’n 
dertig jaar geleden in onbruik. Er ontstond een bijzonder en 
gevarieerd natuurgebied, waar vogels als de bosuil, buizerd, 
groene specht, koekoek en nachtegaal zich thuis voelen. Veel 
diersoorten trekken via Het Domijn naar andere natuurgebie-
den.
Deelnemers volgen ’s ochtends een workshop. De opgedane 
kennis kan na de lunch direct in de praktijk worden gebracht 
bij het   en zagen van bomen, het snoeien van braamstruiken 
of het aanleggen van een wandelpad. Aanmelden is mogelijk 
via e-mail: secretariaat@landschapnoordholland.nl (graag 
naam, adres en telefoonnummer vermelden).

Theaterstuk over diva Fien de la Mar 
De IJburgse Elske Rollema brengt in april haar voorstelling 
‘Om Alles’, over de Amsterdamse actrice en cabaretière Fien 
de la Mar (1898–1965). Dit theaterfenomeen maakte op eerste 
paasdag 1965 een einde aan haar leven. Ze sprong ‘om alles’ 
uit het raam van haar appartement aan de Beethovenstraat. 
Op eerste paasdag 2015 brengt Elske Rollema de diva tot leven 
in haar voorstelling ‘Om Alles’. De try-out is op 5 april om 
15.00 uur (mogelijk extra voorstelling om 19.00 uur) in Thea-
ter Vrijburcht. Op 10 en 11 april is het stuk te zien in het Betty 
Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282, kaarten €16. 

Feestje in winkelcentrum Oostpoort
Alweer een jaar geleden opende winkelcentrum Oostpoort 
in de gelijknamige nieuwbouwwijk in Amsterdam Oost. De 
winkeliers geven daarom een feestje. Op woensdag 25 maart 
treedt volkszanger Wolter Kroes op in het centrum, vanaf 
16.00 uur. Voor kinderen zijn er gratis suikerspinnen.

Van 9 tot en met 25 maart is er een consumentenactie. Je kunt 
dan via spaarkaarten onder meer een scooter, een verwenpak-
ket en een horecatour door Oostpoort winnen. Op 25 maart 
worden de winnaars bekend gemaakt. Alle info op www.
beleefoostpoort.nl. 

Villa Bewust - energiezuiniger  
en veiliger wonen
We moeten zuinig zijn op onze planeet, daar is iedereen zo 
langzamerhand wel van doordrongen. Kleine gedragsveran-
deringen en bescheiden aanpassingen kunnen al een wereld 
van verschil maken. Om dit te onderstrepen is onlangs is aan 
de Zeeburgerdijk 98 Villa Bewust geopend. 
Tijdens een interactieve rondleiding of een workshop kun-
nen bezoekers leren hoe zij hun huis veiliger, gezonder 
en energiezuiniger kunnen maken. De Villa is een project 
van het Wijksteunpunt Wonen Oost in samenwerking met 
instanties als politie, brandweer en GGD. Aanmelden, ook 
voor groepen, via oost@villabewust.nl. Op woensdag is er van 
10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur. www.villabewust.nl.
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beste lezer,

de Brug – nieuwskrant voor amsterdam-Oost en buren – is een lokaal en persoonlijk initiatief, gestart in 2008. Zonder subsidie voorzien we maandelijks 
70.000 huishoudens van een gratis krant. met freelancers en professionals die houden van hun omgeving en die zich met hart en ziel inzetten. 

maar ook met ondernemers. Want de Brug wordt betaald door ondernemers die bereid zijn een advertentie af te nemen.  
dankzij hen kunnen we je maandelijks een gratis krant bezorgen. in de wijk waar jij hopelijk met veel plezier woont.

die wijk kan zelfs nog een beetje leuker worden. komende zomer opent in een slibvijzelgemaal op Zeeburgereiland Stamhuis de Slibvijzel. in dit  
markante gebouwtje, overblijfsel van de ri-Oost, maken we een plek voor kunst, performances en kleinschalige evenementen. een intieme, sfeervolle 
plek om elkaar te ontmoeten of een bijeenkomst of feestje te houden. een plek ook waar de Brug wordt gemaakt. 

Welkom bij de opening
Wil jij de Brug en dit markante gebouwtje voor Oost behouden? Via crowdfunding probeer ik het laatste kwart van de financiering van het  
gemaal rond te krijgen. Zie www.4just1.com/project/779. doneren kan al vanaf 10 euro. je ontvangt dan een uitnodiging voor de opening waar  
ruben van der meer en Willie Wartaal hun bijdrage aan willen leveren. bij storting van 250 euro wordt je naam zelfs vereeuwigd op een stalen  
gedenkplaat op het Stamhuis. en je ontvangt een tegoed van 300 euro, dat kan worden besteed in het gebouw. 
mochten de plannen om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan krijgen alle donateurs uiteraard hun geld terug. 

We hopen ‘Stamhuis de Slibvijzel’ aan het einde van de zomer feestelijk te kunnen openen. Op facebook onder ‘slibvijzel’ en ‘zeeburgereiland’  
volg je de ontwikkelingen op de voet. 
tot dan. groet,

martijn van den dobbelsteen
uitgever de Brug, betrokken ondernemer en initiator Stamhuis de Slibvijzel

d e  B r u g  s e T T e lT  z i c h  i n  O O s T

p l e k  vO O r  d e  B u u rT

artist imPression jan van erven dorens

een nieuwe, rAuwe, cOOle hAngOuT. een plek vOOr kOFFie, kunsT en inspirATie.  

wAAr de krAnT wOrdT geMAAkT. wAAr JiJ OOk welkOM BenT. help Je Mee?
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artist imPression arCHiteCtenbureau marlies roHmer


