
Huurdersvereniging  
Oost trekt in pand
voormalig sekshuis 
Eikenweg. ‘Alle viezigheid is 
weggeschilderd.’

Muziekgebouw aan 
het IJ bestaat 10 jaar.

Een jubileumweekend met 
muzikaal schommelen aan 

het IJ.
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WEEK 1

de was hoopt zich weer op, 
het vuil ook, de zwarte kat is 
kwijt, de man nors, het werk 
moet af, de kinderen worden ’s 
nachts geplaagd door groeipij-
nen, muggen, nare dromen en 
’s morgens gilt moeder alweer 
dat ze op moeten schieten, 
want anders…
de verloederde staat van ons 
huis legt het er ook net iets te 
dik bovenop, vind ik. 
Ik denk aan de spreuk uit een 
deense meubelwinkel: Omring 

je alleen met spullen die je nodig 
hebt en die mooi zijn. (En schoon 
en sterk)
In kopenhagen was sowieso 
alles beter.
’s Avonds bezoek ik de sport-
school om in snel tempo fit te 
worden. krachtig. 
we oefenen de stabiele basis-
houding. 
‘Heel belangrijk,’ zegt de sport-
instructrice, ‘daar staat of valt 
alles mee.’
Ik plant mijn twee voeten op 
de vloer, zoals zij dat heeft. Een 
stukje uit elkaar. licht gebogen 
knieën. Ze geeft me een zacht 

duwtje en ik grijp me al vast 
aan de muur.
‘Alles begint met een stabiele 
basishouding.’ de instructrice 
glimlacht.
Alles begint met een stabiele 
basishouding. Onthouden.
‘En dat geldt niet alleen hier,’ 
zegt ze. ‘dat geldt overal. Ook 
bij de tramhalte.’
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Op 11, 12 en 13 september siert 
het festival weer de zandvlakte 
op de Oostpunt van Zeeburger-
eiland. Omdat de zon het in voor-
gaande edities soms liet afweten, 
zijn de feestelijkheden dit jaar 
twee weken later dan voorheen. 

Magneet Festival is een 
croudsourced festival en geldt 
als springplank voor beginnen-
de creatieven én als speelter-
rein voor gevestigde artiesten. 
De kaartverkoop is al gestart. 
Overdag zijn ook kinderen van 
harte welkom op het sprook-
jesachtige terrein (toegang €5). 
Ga naar www.magneetfestival.
nl voor informatie over de pro-
grammering, kaartverkoop en 
deelname. Wie wil meehelpen 
bij het opbouwen, afbreken of 
het draaien van bardiensten 
kan een mailtje sturen naar 
vrijwilligers@magneetfestival.
nl 

Magneet Festival -  
vijfde editie

Festival Appelsap, dit jaar voor het eerst gehouden in het Flevopark. Een succes, volgens voorzitter van de 
bestuurscommissie Oost Ivar Manuel. foto amaury miller

Typhoon op het festival in 2014. 
foto marti jn van den dobbelsteen

Manuel houdt enige slag om de 
arm, de evaluatie moet immers 
nog komen. “Maar het lijkt erop 
dat het goed gegaan is. Je kunt je 
dus voorstellen wat mijn voor-
stel aan de stadsdeelcommissie 
zal zijn.”

Het Flevopark als festivalterrein 
is omstreden. Het park maakt 
onderdeel uit van de ecologi-
sche hoofdstructuur van de 
stad. Buurtbewoners proce-
deerden tot het laatste moment 

om Appelsap buiten het park 
te houden. Het festival zou on-
herstelbare schade toebrengen 
aan de natuur en aan het park 
zelf, vinden de Vrienden. 

Als het aan bestuurs-
commissievoorzitter 
Ivar Manuel ligt, komt 
Appelsap volgend jaar 
terug in het Flevopark. 
Volgens Manuel is Ap-
pelsap daar dit jaar suc-
cesvol verlopen. Hij ziet 
dan ook geen bezwaren 
voor een tweede editie 
van het hiphopfestival in 
het Flevopark. 

Door Rosanne Kropman en 
Pieter-Bas van Wiechen

Bestuurscommissievoorzitter van Oost ziet geen bezwaren: 

‘Appelsap kan wéér in het Flevopark’

Ook binnen de stadsdeelcom-
missie lag de beslissing ge-
voelig. Zo was coalitiepartner 
GroenLinks mordicus tegen. 
De gemeente verstrekte uitein-

delijk de vergunning voor Ap-
pelsap pas in juli, een maand 
voor het festival, en noemde de 
beslissing voor Appelsap in het 
Flevopark ‘eenmalig’.

Eerder kwam de organisatie 
van Appelsap al in aanvaring 
met buurtbewoners vanwege 
de afsluiting van het Ooster-
park. Manuel deed daarop aan 
de ‘Vrienden van’ de toezeg-
ging zich hard te maken voor 
een vermindering van het 
aantal festivals in het Oos-
terpark. Voor de verbouwing 
waren dat er vijf per jaar. De 
twee besloten festivals, Love 
Land en Appelsap, zouden wat 
Manuel betreft beter op een 
andere locatie kunnen plaats-
vinden. Op de sportvelden in 
de Watergraafsmeer, of dus in 
het Flevopark. 

De festivals vormen, net als in 
andere stadsdelen, ook in Oost 
een heet hangijzer voor het 
stadsdeelbestuur. De feesten 
op pleinen en parken zijn een 
welkome inkomstenbron, maar 
stuiten op verzet van buurt-
bewoners, die klagen over de 
afsluiting van publieke ruimte 
en overlast. 

3

publicist en programmamaker 
Jelle brandt Corstius  
vindt winkelcentrum  

Oostpoort een ontdekking.
‘Daar waan je je in  

Almere. Heerlijk.’

Lees verder op pagina 7

9
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VERKEERSSCHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

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

e.m.ishak@gmail.com

www.ed-ishak.nl

Bromfi ets
6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

25 x rijlessen en rij-
examen en theoriecursus 

en examen voor maar

€ 1150,-
20 Motor rijlessen 

+voertuigbeheersings examen 
+rijexamen 

(Betalen in termijnen mogelijk)

€ 1050,-

Volwassenen vanaf
 7 september 2015
Open dag op zondag 6 september

Pilates 11.00- 11.45
Bodyshape new style 11.45- 12.30
Jazzballet beg 12.30- 13.15       
Dance Hall 13.15- 14.00
Ballet int 14.00- 14.45
Modern beg./int. 14.45- 15.30       
Jazz int. 15.30- 16.15       
Pilates 16.15- 17.00

Rooster zondag 6 september 

Alle lessen zijn gratis. Kom op tijd!

1 jaar Onbeperkt dansen eerste 4 maanden v.a. 29,95 p/m.  
Voor meer info zie www.amsterdamdancecentre.nl

Nieuw!!!
Onbeperkt  

dansen  
abonnement

Alleen op zondag 6 september ontvang je bij afsluiten van een  
(actie) jaar abonnement het lidmaatschap (twv 25,-) geheel gratis

Jeugd vanaf 

31 augustus 2015

Proeflessen zijn in de  
maand september gratis  
(graag vooraf aanmelden)

Aanmelden via  
www.amsterdamdancecentre.nl

JEUGD  
HOOFDVESTIGING
Amsterdam Dance Centre
Bellamystraat 49
1053 BG Amsterdam
+31(0)20-61 61 885

LOCATIE IJBURG
Kri jn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam

LOCATIE ZEEBURG
KNSM LAAN 11  
(sportschool Fit aan ‘t i j)

Info @ amsterdamdancecentre.nl
www.amsterdamdancecentre.nl
Volg ons op facebook

Nieuw!!!
Dance hall

Vanaf  
13 jaar

Het nieuwe dansseizoen begint!

Ind iv iduele  co aching ,  p ar t ner  co aching  
en  pub er/ouder  co aching .

Vo or  verdere  in fo  o f  v r agen ne em ger us t  
con t ac t  me t  mi j  op  06 1953  02 4 8

       info@scheiner.nl |  w w w. scheiner.nl

C o a c h i n g s p r a k t i j k  I J b u r g

RESTAURANT I-GREC
7 JAAR I-GREC EN DAT VIEREN WIJ! 
MET EEN MEZE VAN HET HUIS

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

Tegen inlevering van deze advertentie. 

Geldig t/m 30-09-15

WiLLiEs WArtAAL
Kampioensgevoel

N et thuis van lowlands en ik ben mijn 
telefoon niet kwijtgeraakt. kampioens-
gevoel.

Ik kan gewoon iemand bellen ofzo. Eerste keer 
in vier jaar. Ik ben niet zo goed met spulletjes. 
Ik wil ze wel allemaal hebben maar verder kan 
ik er niks mee. Het ligt maar in de weg in al 
die laatjes en kastjes. soms zie ik iets liggen en 
voel ik me gedwongen het te gebruiken omdat 
het daar maar ligt te bederven. En dan verlies 
ik het. Of ik maak het stuk, daar ben ik ook 
goed in. misschien is het willen hebben van 
heel veel spullen wel een welvaartsziekte. Ik 
ga het zo direct even googlen op mijn telefoon 
die ik hier in mijn hand heb omdat ik ’m niet 

ben kwijtgeraakt! kan gewoon. Ik voel dat ik 
leef.
schrijft iemand dit even allemaal op? Voor 
later. want later willen we óók genieten, het 
gaat niet alleen maar om het hier en nu. Oeps 
er wordt weer gewild. Het is echt een serieus 
probleem, ik heb mezelf niet in de hand. was 
ik maar een betere versie, ik ben wel toe aan 
een update. lekker op een site aanvinken wat 
ik de aankomende vier jaar nodig heb en dan 
downloaden, simpel. Ik heb heel veel ideeën, 
bel me op wanneer je er eentje nodig hebt. 
maxim Hartman als presentator bij Zomergas-
ten ofzo, ik roep maar wat. Omdat het kan. Op 
mijn telefoon. bel me lekker.

www.roe icentrumberlagebrug.nl29 Augustus | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur  
DE lekkerste bitterballen van IJburg GRATIS!!!!

29 augustus | Garbo for women & Amsterdam Mixed gay parties 
organiseren een spetterend roze feest vanaf 16.00 uur met diverse artiesten 

waaronder “Conchita Wurst”

12 September | Cafe ED 1 JAAR met diverse artiesten vanaf 16.00 uur tot einde.

26 september | Open havenfestival en ‘s avonds vanaf 22.00 uur 
Champane saturday met diverse DJ’s waaronder Rishi Romeiro..

29 Augustus29 Augustus29 Augustus | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur   | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur   | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur   | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur   | Cafe ED op IJburg culinair vanaf 12.00 uur  

De Casablanca bank is exclusief verkrijgbaar 
bij Dyker City Living.

OPENINGSTIJDEN: VRIJDAG T/M ZONDAG 12:00 - 18:00

CRUQUIUSKADE 85 • AMSTERDAM • WWW.DYKER.NL

De Casablanca bank is exclusief verkrijgbaar 
bij Dyker City Living. 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

!

  x. foto marti jn van den dobbelsteen

En dat mocht niet zonder ver-
gunning. Voor omwonenden 
betekende dit een einde aan 
jarenlange parkeer- en geluids-
overlast. Voor seksliefhebbers 
die graag de grenzen van hun 
huwelijkse seksleven verleggen, 
betekende het dat zij hun heil el-
ders moesten zoeken. ‘Check our 
website for reopening’, stond nog 
langere tijd op een provisorisch 
briefje bij de voordeur gekalkt. 
Het is er niet van gekomen.

Sinds enkele maanden wordt er 
druk geklust in het vroegere seks-
huis. Veel seks valt er echter niet 
meer te verwachten, want Huur-
dersvereniging Oost zal er zijn 
intrek nemen. De voornaamste 
bezigheid van deze vereniging is 
de belangenbehartiging van alle 
huurders in Amsterdam-Oost. 
De huurdersvereniging huist 
momenteel in Post Oost (Wijt-
tenbachstraat), waar medewer-

kers iedere woensdag spreekuur 
houden. Zij is voornemens over 
ongeveer twee maanden op de 
Eikenweg een tweede locatie 
te openen. Ik sprak over de 
plannen met Frans Ondunk, de 
welbespraakte voorzitter van 
Huurdersvereniging Oost.

Wat vindt u ervan om een voor-
malig sekspand te betrekken?

“Dat interesseert me nou hele-
maal niks. Alle viezigheid, want 
dat vind ik het, hebben wij weg-
geschilderd en verder zal het me 
een zorg wezen.”

Hoe bent u bij dit pand terecht-
gekomen?
“Mij is om advies gevraagd voor 
de bestemming van het pand. We 
hebben huurders gezocht, maar 

Voormalige parenclub aan Eikenweg 
krijgt nieuwe bestemming

Huurdersbelangen na de seks

Herinnert u zich de Can-
dy Club nog? Dat was die 
mysterieuze parenclub 
aan de Eikenweg, vlak 
bij het spoor. In oktober 
2011 trok onze recht-
schapen burgemeester de 
stekker uit deze seksgele-
genheid omdat er prosti-
tutie bedreven werd. 

niemand bleek een min of meer 
besmet pand te willen huren. Zo-
doende geven wij er nu zelf een 
andere bestemming aan. Onze 
kerntaak is informatie en advies 
geven aan buurtbewoners. Dat 
is hard nodig bij steeds verande-
rende wetgeving. 
Verder willen we een praktisch 
en juridisch steunpunt zijn voor 
kleine ondernemers, want die 

In het midden Frans Ondunk, voorzitter van Huurdersvereniging Oost. Dat in het pand ooit een seksclub zat,  
interesseert hem niks. Naast hem staan bestuurslid Henk en artiest Jimmy, maker van de muurschildering. 
foto marti jn van den dobbelsteen

Door Gijs Lauret

hebben het moeilijk. Tot slot 
hopen we deze locatie ook te 
gebruiken als multicultureel cen-
trum waar Surinaamse en Antil-
liaanse Amsterdammers tegen 
een kleine vergoeding bij elkaar 
kunnen komen, bijvoorbeeld 
voor een borrelmiddag. Daar 
blijkt namelijk schreeuwend be-
hoefte aan. Blaka Rosoe [Zwarte 
Roos, red.] gaat het heten.”

Hoe wordt Huurdersvereniging 
Oost gefinancierd?
“Wij bestaan nu zo’n twaalf jaar. 
We krijgen subsidie van het 
stadsdeel en een lidmaatschaps-
bijdrage van de leden. Voor dit 
nieuwe initiatief putten wij uit ei-
gen kapitaal en hebben we links 
en rechts giften ontvangen van 
donateurs. Wij durven dit aan 
omdat we steeds weer merken 
hoe groot de vraag is.”

Wat zijn de voornaamste doelen 
voor de komende jaren?
“Wij willen dat iedereen betaal-
baar kan wonen en blijven ons 
inzetten voor nieuwbouw voor 
alle doelgroepen. Wij zijn er 
zeker niet alleen voor de sociale 
huurders, zoals de VVD zegt. 
Dat zijn onzinpraatjes. Iedere 
donderdag vanaf een uur ’s mid-
dags zijn wij te horen op Stads 
FM [radio; 106.8 FM, red.]. Wij 
behandelen al uw vragen.”
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De snoeptomaatjes van zijn 
kwekerij zijn in bijna alle 
supermarkten te koop. Met zijn 
vrouw Pien, zijn drie kinderen 
(4, 6 en 8 jaar) en een schooljuf-
frouw bracht hij de afgelopen 
2,5 jaar in Tunesië door. IJbur-
ger Philip van Antwerpen heeft 
een fairtrade-gecertificeerde 
kwekerij met 140 Tunesische 
werknemers. Over een halfjaar 
keert het gezin definitief terug 
naar Amsterdam. Philip zal 
heen en weer blijven pendelen 
tussen IJburg en Tunesië.

Tomatenkweker, hoe ben je dat 
geworden? 
“Als schooljongen op de MEAO 
werkte ik bij een grote toma-
tenteler in het Westland. Daar 
heb ik alles geleerd. In 1989 
zette ik een eigen kwekerij op: 
AgroCare. Later zijn er nog vier 
partners bijgekomen, samen 
vormen we de directie. Onze 

IJburgbewoner Philip van Antwerpen is tomatenkweker. Hij bouwde in vier jaar 
tijd een succesvolle tomatenkwekerij op in de woestijn van Tunesië, waar de to-
maten óók in de winter in de felle zon groeien. 

kassen staan in Wieringermeer, 
bij Medemblik. In 2008 ver-
huisden Pien en ik naar IJburg.”

Hoe kwamen jullie in Tunesië 
terecht?
“In de winter maken we in de 
kas gebruik van groeilicht, dat 
kost veel elektriciteit. We zijn 
op zoek gegaan naar een zon-
nige plek in het buitenland waar 
we dezelfde kwaliteit kunnen 
maken. In Marokko is het te 
vochtig, Spanje heeft in de win-
ter te weinig zonuren. Tunesië 
ligt logistiek gezien handig. Vier 
jaar geleden kwam ik er voor het 
eerst.”

Wat moet ik me voorstellen bij 
de kwekerij in Tunesië? 
“De kas ligt aan de rand van de 
Sahara, in een tuinbouwge-
bied. Het gaat om een gebied 
van 10 hectare. Vanuit Tunesië 
leveren we vier vrachtwagens 
tomaten per week aan Neder-
land en Engeland. In ons bedrijf 

werken 140 mensen, waarvan 
15 mannen. Vrouwen doen in 
Tunesië vaak repeterend werk, 
vandaar. In Nederland hebben 
we 600 mensen in dienst, hier 
is de man-vrouwverhouding in 
balans.”

Waarom fairtrade-tomaten? 
“Ons fairtrade-certificaat garan-
deert dat wij het personeel goed 
behandelen. Supermarkten 
stellen strenge eisen aan de om-
standigheden waarin producten 
gemaakt zijn, maar aan de an-
dere kant willen ze goedkoop. 
Dat wringt wel eens.”

Je hebt je vrouw en kinderen 
meegenomen naar Tunesië. Hoe 
is dat voor hen? 
“De stad waar wij wonen, El 
Hamma, is heel traditioneel, 
er is niet veel te doen. Aan de 
andere kant hebben kinderen 
ook niet veel nodig. We hebben 
een pas afgestudeerde Pabo-
student in huis genomen die de 

kinderen lesgeeft. Alleen in de 
zomervakanties komen we te-
rug naar IJburg, maar in januari 
2016 zal Pien zich hier definitief 

vestigen, zodat de kinderen 
gewoon in de buurt naar school 
kunnen.”

IJburgbewoner Philip van Antwerpen teelt tomaten in de woestijn van 
Tunesië. foto  marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

Zijn snoeptomaatjes zijn in bijna alle supermarkten te koop

Deze iJburger kweekt  
fairtrade-tomaten in tunesië

  x. foto marti jn van den dobbelsteenMet tussen de 300.000 en 
400.000 bezoekers per dag is 
Sail een van de drukstbezochte 
evenementen van Nederland. 
Om die stroom mensen in goede 
banen te leiden, werd gebruik 
gemaakt van bestaande syste-
men, maar er is dit jaar ook iets 
nieuws uitgeprobeerd. 
Acht zogeheten telcamera’s 
volgden de stroom voetgangers 
(anoniem) in beide richtingen. 
Daarnaast stonden langs de 
route wifi-sensoren die aan de 
hand van de smartphonesigna-
len van bezoekers de looptijden 
registreerden. Verder werden 
berichten op sociale media zoals 
Instagram en Twitter in het 
systeem gemonitord, en liepen 
er vrijwilligers met gps-trackers 
over het traject. 

Al deze data kwamen samen het 
‘actiecentrum’ in de Passenger 
Terminal. Met op deze manier 
verkregen gegevens moet het 
in de toekomst mogelijk zijn 

om voetgangersstromen beter 
te voorspellen en waar nodig 
bij te sturen. De ambitie is om 
het systeem later ook in andere 
steden wereldwijd uit te rol-

innovatief voetgangervolgsysteem  
getest tijdens sail
Sail Amsterdam is dit 
jaar gebruikt als proef-
tuin voor het uitproberen 
van innovatieve metho-
des voor crowdmanage-
ment.

len. Het project is een samen-
werking tussen de TU Delft, 
onderzoeksinstituut AMS en de 
gemeente Amsterdam.

Voetgangers op de Veemkade tijdens Sail 2015. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Rosanne Kropman

Hospice zoekt 
vrijwilligers
Het Willem Dreeshuis is 
een woonzorgcentrum 
voor senioren met een 
chronische ziekte, handi-
cap of lichte vorm van de-
mentie. Sinds kort biedt dit 
verpleeghuis ook een veilig 
thuis voor stervenden die 
niet langer thuis kunnen 
wonen, maar liever niet in 
een ziekenhuis of ver-
pleeghuis verblijven. 
Het centrum zoekt vrij-
willigers die, naast een 
professioneel zorgteam, 
willen helpen bewoners te 
begeleiden in hun laatste 
levensfase, bijvoorbeeld 
door te helpen met eten 
en drinken en persoon-
lijke verzorging. Ook het 
contact met de familie en 
het bieden van een luiste-
rend oor zijn belangrijke 
taken. Een vooropleiding 
is niet nodig; de vrijwil-
ligers krijgen een cursus-
traject aangeboden. Voor 
geïnteresseerden is er een 
informatieavond op 16 
september, om 20.00 uur 
in het Willem Dreeshuis, 
Hugo de Vrieslaan 65, 
Amsterdam. Zie ook: www.
amstelring/willemdrees-
huis.nl

Zeeburgereiland - Kindvriendelijk - Vergaderen 

LUNCH - BORREL - DINER

Op zoek naar een leuke baan in de bediening? Neem contact op via
info@haddockamsterdam.nl

IJdijk 8 1095 KM Amsterdam  www.haddockamsterdam.nl

Kijk voor het programma op: 

www.jaapeden.nl

Kom naar de open dag van de 
Jaap Eden IJsbaan!
 
Op zaterdag 19 september zijn er tussen 14.00 en 17.00 uur 
diverse gratis activiteiten, zoals spelletjes voor kinderen, 
bootcamp-clinics, verschillende demonstraties op het ijs 
en een free-runningdemo door VROG. Ook is er een 
presentatie van buurtbewoners en Alliander over het 
buurtwarmtenetwerk. 

Daarnaast zijn er rondleidingen over het terrein, inclusief  
gratis hapjes en twee consumpties per bezoeker.

Restaurant JAAP is open tot 00.00 uur. Wilt u ‘s avonds 
genieten van een heerlijke maaltijd? Boek deze nu 
op onze website voor € 12,50.

Open dag - 19 september

Locatie Atlantisplein 1, Q-Factory Datum gratis proefles 
Woensdag 16 september 2015. Lesdag Woensdag na schooltijd

nu ook 
in Oost!

 GRATIS PROEFLES THEATER

www.ajts.nl of 020-489 62 90

VOOR IEDEREEN VAN 8 T/M 18 JAAR
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Ivar Manuel: “Den Haag wordt vaak belangrijk gevonden omdat ze daar over miljarden beslissen. Maar onze  
besluiten hebben directe gevolgen voor jou en je leefomgeving.” foto marti jn van den dobbelsteen

Ivar Manuel (D66) verruilde zijn plaats in de gemeen-
teraad voor het stadsdeelvoorzitterschap van Oost. 
De rol van bestuurder bevalt hem wel. “Maar het 
is ook moeilijker. In de oppositie was het makkelijk 
schieten op het beleid van de coalitie.” 

Manuel wil afspreken bij Had-
dock, het restaurant in de rode 
loods op Zeeburgereiland. Hij 
komt aanrijden in een splin-
ternieuwe Japanner. “Lelijk, 
maar wel meer auto voor je 
geld.” Noodgedwongen hield 
hij zomervakantie in eigen stad 
nadat een motorrijder zijn oude 
Peugeot total loss reed. Toch oogt 
de stadsdeelvoorzitter ontspan-
nen. Strak in het pak, met een 
goed gekozen overhemd eron-
der. Qua voorkomen meer de 
D66’er dan de biologieleraar die 
hij voor zijn politieke loopbaan 
was. 

Waarom wilde u hier afspreken?
“Sinds het begin van deze be-
stuursperiode is er iets veran-
derd. De economie trekt aan en 

er wordt weer gebouwd. Zee-
burgereiland vormt een schakel 
tussen het oude deel van Oost 
en het nieuwe IJburg. Die wijk 
wordt meer en meer onderdeel 
van de stad. Tijdens de crisis zag 
je alles bevriezen, maar nu is er 
weer beweging. Daar ben ik heel 
blij mee.”

Waarom is dat zo belangrijk? 
“Niet alle grote nieuwbouw-
projecten in Amsterdam zijn 
even goed verlopen. De Bijlmer 
en Nieuw-West moesten vrij 
snel herzien worden. IJburg 
moest de nieuwe succesuitbrei-
ding van Amsterdam worden. 
Daarom is de aansluiting met de 
rest van de stad zo belangrijk.” 

Ligt het stadsdeelvoorzitter-
schap u? 
“Het is leuk. Ieder doet het op 
zijn eigen manier. Bij iedere 
beslissing heb je betrokkenen 
die er blij mee zijn, maar de 
tegenstanders blijven teleurge-
steld achter. De absoluut goeie 
oplossing bestaat niet.” 

Een voorbeeld?
“De bevoorrading van de Dirk 
van den Broek in de Trans-
vaalbuurt. Als je een laad- en 
losplaats kiest, heb je daarmee 
je tegenstanders gedefinieerd. 
Of neem Appelsap in het Flevo-
park. Als de bestuurscommissie 
beslist: we doen het, dan heb 
je ook tegenstand. Die mensen 

ivar Manuel (D66): ‘Besturen is moeilijker dan oppositie voeren’
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blijven tegen, zelfs met een kort 
geding op het laatste moment.” 

Hoe gaat u daarmee om? 
“We komen de mensen tege-
moet in hun bezwaren. We pro-
beren de overlast en de schade 
aan het park zo klein mogelijk te 
houden.” 

U bent bioloog. Ging de beslis-
sing een festival toe te staan in 
de ecologische verbindingszone 
van Amsterdam u niet aan het 
hart? 
“Ik weet welke diersoorten er 
voorkomen en op welk moment 
van het jaar ze kwetsbaar zijn. 
Dat is heel goed onderzocht. 
Dan kan ik als ecoloog zeggen; 
je kunt in augustus prima dat 
festival houden.”

De stadsecoloog was het niet met 
u eens. 
“Ik heb dat rapport ook gelezen. 
Maar in het rapport staan sug-
gesties en aannames. Ik zei: geef 
mij de feiten.” 

Dus u trok het oordeel van de 
stadsecoloog in twijfel? 
“Ik heb daarna door Martin 
Melchers, ook stadsecoloog en 
uitgesproken tegen, laten onder-
zoeken wat er concreet in het 
park zit. Hij heeft een rapport 
geschreven. Hij bleef tegen, maar 
hij zei ook: je hebt gelijk, het 
kan wel. Er is geen ecologisch 
bezwaar.”

Appelsap verliep goed. Komen 
er nu meer festivals op die plek?
“Het was een eenmalig besluit. 
Nu gaan we evalueren. Het lijkt 
erop dat het goed gegaan is. Je 
kunt je dus voorstellen wat mijn 
voorstel aan de stadsdeelcom-
missie zal zijn. Ik heb aan het 
begin van mijn termijn met de 
Vrienden van het Oosterpark 
besproken dat niet alle festivals 
meer in het Oosterpark moeten 
plaatsvinden. Als het aan mij ligt, 
zoeken we alternatieven voor 
de besloten festivals Appelsap 
en Love Land, in parken en op 
sportvelden.”

Dit is het laatste deel van onze 
interviewreeks. Veel van uw 
voorgangers spreken over een 
gebrek aan politieke discussie 

in de commissie. Hoe belangrijk 
is de politiek nog op stadsdeel-
niveau?
“De belangrijkste politieke laag 
zit op stadsdeelniveau. Wij ko-
men bij de mensen voor de deur 
en daardoor raakt men betrok-
ken. Dat contact vindt veel meer 
plaats in het stadsdeel dan in de 
gemeente. Daar zijn de besluiten 
veel abstracter.”
“We hebben geen coalitieak-
koord. We gaan met z’n vijftie-
nen beslissingen nemen.” 

Valt er nog iets te kiezen? Alle 
beslissingen worden toch op 
centraal niveau genomen? 
“Ja, we moeten steeds keuzes 
maken. Den Haag wordt vaak 
belangrijk gevonden omdat ze 
daar over miljarden beslissen. 
Maar onze besluiten hebben 
directe gevolgen voor jou en je 
leefomgeving. De betrokkenheid 
van mensen bij het stadsdeel is 
daardoor veel groter. Politiek en 
de waarde van democratie vind 
je het meest terug in het stads-
deel. Bovendien gaan er in die 
samenwerking dingen mis. Op 
die fouten moet je anticiperen 
en sturen, dat is ongeveer de 
helft van mijn werk. Want het 
gaat niet 100 procent goed.”

Moet dat met een politiek stem-
pel erop? 
“Politiek is ook: op uitvoering-
sniveau gekozen mensen. Dat 
hoeft niet per se partijpolitiek 
te zijn. In de gemeenteraad kun 
je voorspellen wat de woord-
voerder van de VVD of D66 gaat 
zeggen. De commissie gaat veel 
pragmatischer te werk, wij kijken 
naar de beste oplossing.” 

Mist u het niet, het scherpe 
debat? 

“Ha, nee! Ik ben nu bestuurder 
en dan krijg je in de gemeente-
raad met volle kracht de opposi-
tie op je nek. Maar af en toe kan 
ik het niet laten, ga ik toch een 
beetje zitten prikken, bijvoor-
beeld bij GroenLinks dat Appel-
sap niet wilde. Moet ik helemaal 
niet doen, maar dan zeg ik tegen 
ze: haha, toch gelukt. Nevin 
Özütok zit ook in het Dagelijks 
Bestuur en stemde tegen. Maar 
we hadden de VVD, niet in het 

bestuur, wel mee. Nou, dan heb 
je toch een meerderheid. Het 
gaat er in die zin ook democrati-
scher aan toe dan in de gemeen-
teraad of in de Tweede Kamer.”

Heeft het u veranderd? 
“Ja. In de oppositie neem je een 
standpunt in en beuk je in op de 
coalitie. In die zin is het mak-
kelijk. Als bestuurder moet je 
zoeken naar de beste oplossing. 
Dat is eigenlijk veel complexer.” 

Door Pieter-Bas van Wiechen en Rosanne Kropman

POLitiEK

“Er was een goeie sfeer, maar dat wil niet zeggen dat 
je elk weekend zo’n meute dat park in moet jagen.”

VVE-BEHEER IS EEN 
SERVICEPRODUCT!
Woongenot

Voor en namens de VvE

Scherp tarief

Onze mensen beheren professioneel, efficiënt en pro-actief. Daarmee ontzorgen wij 
bewoners en VvE-bestuurders. Onze doelstelling is woongenot voor de leden: 
blije bewoners in goed onderhouden complexen. 

Wij treden uitsluitend op voor en namens de eigenaar of VvE. Dat betekent dat 
inkoopvoordeel ten goede komt aan de opdrachtgever: we rekenen één tarief voor 
beheer en ontvangen geen provisies van onderhoudsbedrijven, verzekeraars of 
andere leveranciers.

Door een goede onderhoudsplanning en het 
efficiënt aanpakken van onderhoudsmeldingen 
en -trajecten bieden wij compleet verzorgd 
beheer voor een zeer scherp tarief.

MEER WETEN? 
De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer BV 
Postbus 74 - 1000 AB  Amsterdam 
020-4181816 
info@denieuwewereld.eu
www.denieuwewereld.eu

      facebook.com/denieuwewereldvastgoedbeheer 
      twitter.com/vastgoedvve

ekodis mei 15.indd   1 13-5-2015   0:21:00

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

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN 
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!

SHOP JIJ OOK GRATIS?
DE SURPRISE SHOPPER
IS ER WEER & DEELT UIT

S

IEDERE 1E ZONDAG 
VAN DE MAAND!
12.00-17.00 UUR

6 SEPTEMBER
KOOPZONDAG

PARKEREN AL V.A. €0,50  |  VOLG ONS OP FACEBOOK.NL/DIEMERPLEIN

 Laat je inspireren en 
verassen op het gebied 
van Fashion & Food!

bekijk het complete 
programma op de website!

www.beleefoostpoort.nl

ZATERDAG
26 SEPTEMBER
12:00 - 17:00 UUR

bekijk het complete 
programma op de website!

VERKLEDEN EN 
SPRINGKASTEEL

FOODMARKT 
EN MUZIEK

CUPCAKES
VERSIEREN

MODESHOWS 

&

Het winkelgebied van Amsterdam-Oost
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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.

Jelle Brandt Corstius (Bloemendaal, 9 april 1978)  
is een Nederlands correspondent, publicist en  
programmamaker. Hij woonde van 2005 tot 2010 in 
Moskou, waar hij correspondent was voor Trouw en 
De Standaard. Jelle Brandt Corstius presenteerde in 
2010 en 2011 het programma Zomergasten.

‘ ik ben wel gewend dat 
mensen me herkennen 
of bespieden’

Door Marcel van Roosmalen

Jelle Brandt Corstius 

 jasin de

Jelle Brandt Corstius onbevreesd op zijn dakterras: “Eigenlijk vind ik de Watergraafsmeer nog het meest  
lijken op het Amsterdam-Zuid van de jaren tachtig.” foto marti jn van den dobbelsteen

Waar woon je?
“Ik woon met mijn vriendin aan 
het Archimedesplantsoen. We 
zijn er officieel in mei naartoe 
verhuisd, maar door al mijn 
gereis en werkzaamheden is dit 
eigenlijk de eerste week dat we 
er alle twee echt zijn. Het bevalt 
uitstekend. Dit is wat ik altijd al 
wilde: een echt huis voor een 
gezinnetje.”

Waar kunnen we je vinden?
“Ik kom vaak bij Boekalici-
ous, een koffiezaak tegenover 
mijn huis. Daar liggen heel 
veel kookboeken, ik vind het 
leuk om daar in te bladeren. 
Wat ik ook echt een ontdek-
king vond is winkelcentrum 
Oostpoort. Daar waan je je in 
Almere. Heerlijk! Alle winkels 
die je nodig hebt zitten er in een 
straatje. Je ontvlucht er even dat 
Watergraafsmeer-gevoel.”

Wat is het Watergraafsmeerge-
voel?
“Het hai-hai-hai-gebeuren, zo-
als Teun van de Keuken het eer-
der in deze rubriek omschreef. 
Ik ben wel gewend dat mensen 
me herkennen of bespieden, 

maar nu gebeurt het door 
mensen die ik zelf ook ken. 
Het moeilijkste vind ik het als 
je mensen die ook bekend zijn 
ontmoet. Je kent elkaar niet, 
maar je weet wel van elkaar wie 

de ander is. Hoe ga je daar mee 
om? Ik had het een keer met 
Mart Smeets, die ik vrij enthou-
siast begroette. Hij keek op zijn 
horloge. Het kan natuurlijk ook 
zijn dat hij mij niet herkende.”

Waar doe je je boodschappen?
“Voor de wekelijkse boodschap-
pen gaan we naar de Jumbo in 
Diemen. Het grote voordeel 
daar is dat je er voor de deur 
kunt parkeren. We gaan vaak 
in gezinsverband, met mijn 
vriendin en haar zoontje. Ik 
merk dat we behoefte hebben 
aan rituelen.”

Wat zijn de nadelen van wonen 
in de Watergraafsmeer?
“Die Middenweg. Je moet altijd 
over die Middenweg fietsen. Ik 
ben een fietser, ik hou van varië-
rende routes. Ik heb stille hoop 
dat er binnenkort een paral-
lelweg open gaat achter winkel-
centrum Oostpoort zodat ik kan 
variëren.”

Als je een land moest noemen, 
wat is de Watergraafsmeer dan?
“IJsland! Beschaafde, politiek 
correcte mensen die in wezen 
wel creatief zijn. Het ligt ook 
een beetje afgezonderd van de 

rest, als een soort eiland. Maar 
eigenlijk vind ik de Watergraaf-
smeer nog het meest lijken op 
het Amsterdam-Zuid van de 
jaren tachtig. Het lijkt wel of die 
mensen zijn getransporteerd 

naar de Watergraafsmeer. Het 
Amsterdam-Zuid van toen is 
veranderd in een soort nieuw-
geld-hel, ik zou er voor geen 

goud meer willen wonen. Ik 
woon nu trouwens net als 
vroeger weer tegenover een 
Montessorischool. Toen mijn 
vader  zijn huis in Zuid kocht 
had hij maar één vraag aan de 

makelaar: het moest tegenover 
een school liggen zodat hij niet 
veel tijd kwijt was aan het halen 
en brengen.”

Doe je aan sport?
“Ik zwem regelmatig in het 
prachtige Flevoparkbad. Helaas 
wordt het gerund door een stel 
goed bedoelende vrijwilligers, 
die er een zootje van maken. 
Het is mij totaal onduidelijk wat 
precies de openingstijden zijn. 
Als het onverhoopt weer dicht 
is fiets ik door naar de Nieuwe 
Meer. Dan spring ik van het stei-
gertje bij de Schellingwouder-
brug en zwem naar de overkant. 

Daar doe ik driekwartier over, 
het is echt een flinke zwem.”

Heb je nog een Geheimtipp?
“Ik kom graag bij Chinees 
Restaurant Wong-Koen aan de 
Middenweg, waar de tijd stil 
lijkt te hebben gestaan. Alles is 
er nog helemaal jaren tachtig, er 
staat zelfs een telefoon met een 
bordje erbij ‘telefoon’. Dat soort 
smoezelige Chinese restaurants 
met middelmatige gerechten 
lijkt bijna uitgestorven te zijn in 
Amsterdam. Als ik er kom bestel 
ik foe yong hai.”

‘Helaas wordt het prachtige Flevoparkbad gerund door een stel 
goed bedoelende vrijwilligers’
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DE LAATSTE LATE NIGHT MUSIC VAN DEZE ZOMER:
28 AUG: AMSTERDAM-SONGWRITERS GUILD 22.30 uur (gratis toegang)

26 SEPT: POLDERSALSA (gratis toegang)

ELKE DAG: LEKKER IN DE KANO OF SUP NAAR IJBURG

CAMPING ZEEBURG: ALTIJD WAT TE DOEN! 

Zuider IJdijk 20  •  info: www.campingzeeburg.nl
mail: info@campingzeeburg.nl • tel. 020 694 44 30

                                       

Kijk voor meer informatie op 
www.jaapeden.nl/vacatures

JAAP is het sfeervolle restaurant op de Jaap Eden IJsbaan. 
Voor komende winter hebben we diverse vacatures beschikbaar. 

• Zelfstandig werkend kok

• Eerste medewerker bediening

• Medewerker bediening

• Medewerker bar

VACATURES



Jij? 
Jij? Jij? 

• Showroom • Onderhoud • Lease

Binnen 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

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

Ouderen met dementie die  
thuis wonen, kunnen ook  
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing

Meer weten? 020 592 54 20 

Logeren in 
het Flevohuis

www.zgao.nl
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www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!

Nelleke Vlieger en Paulien Bakker, zorgconsulenten van Zorggroep Amsterdam Oost, helpen bewoners van Oost 
graag bij vragen over zorgvoorzieningen voor ouderen. foto marti jn van den dobbelsteen

Je thuiswonende vader raakt 
in de war, laat het gas aan staan 
en gaat ’s nachts dwalen. Als 
kind maak je je zorgen, want 
hoe moet het nu verder? Kan 
hij nog wel thuis blijven wonen 
of is het tijd voor een verpleeg-
huis? En zo ja, kan hij daar dan 
op korte termijn terecht? Het 
zorglandschap met alle wet- en 
regelgeving verandert voort-
durend. Als nieuwkomer is het 
niet makkelijk om daarin je 
weg te vinden.

Dat weten Nelleke Vlieger en 
Paulien Bakker, zorgconsulen-
ten van Zorggroep Amsterdam 
Oost (ZGAO), als geen ander. 
Vanuit het Cliënt Service Bu-
reau vormen zij het aanspreek-
punt voor vragen, informatie en 
overleg. De ervaren consulenten 
worden gebeld door bezorgde 
buren of familie, maar ook door 
huisartsen in de buurt. Want 
ook artsen kennen niet alle 
zorgmogelijkheden in Oost. 

“De kloof tussen thuis wonen 
en verhuizen naar een ver-
pleeghuis is groot,” legt Vlieger 
uit. “Daartussen zijn ook nog 
andere stappen denkbaar, 
maar die zijn niet zo bekend. 
Het is onze taak om ouderen, 
mantelzorgers en ook andere 
zorgverleners daarover te infor-
meren. Dan gaat het niet alleen 
over een verhuizing naar een 
verpleeghuis. Wij regelen ook 
opnames voor onze revalida-
tieafdelingen. Hiervoor werken 
we nauw samen met het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
en alle andere ziekenhuizen in 

Het is niet makkelijk 
om je weg te vinden in 
de wirwar van zorg-
voorzieningen voor ou-
deren. Gelukkig kunnen 
buurtbewoners in Oost 
met hun vragen terecht 
bij Nelleke Vlieger en 
Paulien Bakker, zorg-
consulenten van Zorg-
groep Amsterdam Oost.

Gidsen in het zorglandschap van Oost
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

de regio. Na opname in een zie-
kenhuis voor een heup- of hart-
operatie kunnen mensen bij ons 
terecht om te revalideren.”

Open zorginstelling
Vlieger en Bakker werken al ja-
ren als zorgconsulent. Maar het 
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werk is in de loop der tijd wel 
sterk veranderd. Bakker: “We 
zijn steeds meer een vraagbaak 
geworden. Mensen kennen 
vaak de routes niet naar de 
juiste zorg. Dat begrijp ik heel 
goed, want de regels veranderen 
continu. Wij hebben een goed 

overzicht van de sociale kaart 
in Oost. En het is fijn dat wij 
buurtbewoners op weg kunnen 
helpen.”

Vlieger: “Daar komt bij dat het 
voor buurtbewoners handig is 
dat ZGAO hen een breed pakket 
aan zorg kan bieden. Ze hebben 
met één organisatie te maken, 
waarbinnen ze zo nodig van 
de ene naar de andere dienst 
kunnen overstappen. Wanneer 
deelname aan de activiteiten in 
het dagcentrum bijvoorbeeld 
niet meer voldoende ondersteu-
ning biedt om thuis te wonen, 
kunnen mensen verhuizen 
naar een groepswoning voor 
dementie. Als kleine organisatie 
zijn wij groot in het bieden van 
zorg en ondersteuning, ook in 
de wijk.”

Bakker knikt: “Wij zijn een 
open zorginstelling en ontvan-
gen belangstellenden graag. U 
kunt ons altijd bellen voor een 
rondleiding en een gesprek. 
Wij zetten mensen graag op het 
goede spoor.”

 Advertorial

Flevohuis opent moestuin
buurtbewoners zijn afgelopen zomer gestart met het verbouwen van groenten en kruiden in de binnentuin 
van het flevohuis. “de moestuin brengt buurtbewoners met elkaar in contact,” vertelt Christanne stuiveling, 
activiteitenbegeleider van het dagcentrum in het flevohuis. Zij is samen met Civic Amsterdam stuwende kracht 
achter het initiatief. 
“bezoekers van ons dagcentrum en bewoners van het flevohuis vinden het leuk om in de tuin mensen aan het 
werk te zien en een praatje te maken. En ook de buurtbewoners vinden het fijn. Inmiddels hebben zeven buurt-
bewoners hier een eigen tuintje. de eerste groenten zijn al geoogst!”
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Jazzfestival in Oostelijk Havengebied
Sporenburg, KNSM-eiland en Borneo-eiland vieren op 
13 september van 13.00–17.00 uur voor het eerst een groot 
jazzfeest: Jazz & de Walvis. Grote en kleine namen uit de 
Nederlandse jazzscene spelen op acht bijzondere locaties, 
waaronder huiskamers, het ventilatiehuis van de Piet Hein-
tunnel, een hotelkamer van het Lloyd Hotel en de ruimte van 
het Borneo Architectuur Centrum. Daarnaast vinden er in de 
historische Kompaszaal op het KNSM-eiland jazzworkshops 
voor kinderen plaats. 
De naam van het festival, Jazz & de Walvis, is een verwijzing 
naar The Whale, het spraakmakende woongebouw op Spo-
renburg. Op elke locatie wordt voorafgaand aan elk concert 
een kort verhaal gehouden over de geschiedenis en de archi-
tectuur van de betreffende plek. Info op jazzendewalvis.nl.

Kans op gratis boodschappen  
bij Diemerplein
Wie op zondag 6 september bij Winkelcentrum Diemerplein 
de supriseshopper tegen het lijf loopt, heeft mazzel: soms be-
taalt hij spontaan (mee) aan je boodschappen. De actie duurt 
van 12.00 tot 17.00 uur, diemerplein.nl. 

Bootcamp en demo’s op open dag  
Jaap Eden iJsbaan
Op zaterdag 19 september zijn er tussen 14.00-17.00 uur 
verschillende activiteiten voor jong en oud op de Jaap Eden 
IJsbaan. Er zijn spelletjes, bootcampclinics, demonstraties op 
het ijs en freerunningdemonstraties. Je kunt ook een rondlei-
ding volgen over het terrein. Alle info op jaapeden.nl.

Extra tramhalte lijn 26 op Zeeburgereiland in gebruik genomen
Op zijn route tussen Amster-
dam-Centraal en IJburg zal 
tram 26 voortaan een extra stop 
maken. De halte ‘Bob Haarm-
slaan’ ligt aan de IJburglaan, 
tussen de halte Zuiderzeeweg 
en de Enneüs Heermabrug.
Tegelijk met de halte werd eind 

augustus ook de Bob Haarm-
slaan in gebruik genomen. De 
laan ligt in de Sporthelden-
buurt op Zeeburgereiland en 
is vernoemd naar het in 2009 
overleden Ajax-icoon. In de 
geest van Bob Haarms – die 
onder meer voetballer, scout 

en assistent-trainer van Ajax 
was – volgden leerlingen van 
het op Zeeburgereiland geves-
tigde IJburg College die dag een 
Ajax-clinic, gegeven door jeugd-
trainer Heini Otto en Simon 
Tahamata. 

Ajax-clinic door jeugdtrainer Heini Otto en Simon Tahamata. foto marti jn van den dobbelsteen



Het nieuwe veld van AHC IJburg, met de meisjes E-achttallen aan de start van het nieuwe seizoen.  
foto marti jn van den dobbelsteen

Uit onlangs bekend geworden 
cijfers van de dienst Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam blijkt dat IJburg 
nog steeds de kinderrijkste wijk 
van Amsterdam is. Dat merken 
de sportverenigingen, die al 
jaren kampen met overlopende 
wachtlijsten. Het is heel naar, 
zeggen de voorzitters van de 
clubs, om kinderen die graag 
willen sporten teleur te moeten 
stellen. De extra velden zijn dan 
ook zeer welkom.

Een mijlpaal, zegt voorzitter 
Fred Coesel van AFC IJburg. 
“We kunnen nu eindelijk 
onze wachtlijst inkrimpen 
en ook voldoende inkomsten 
genereren om, op termijn, een 
definitief clubgebouw te kun-
nen bekostigen. Het is na de 

Architect Winy Maas van 
MVRDV ontwierp een ener-
giezuinig en multifunctioneel 
clubhuis met veel glas en een 
dak van gravelrood kunststof. 
Dit dak doet ook dienst als 
tribune en uitzichtpunt. Een 
vernieuwend concept.

De tennisclub heeft zich alweer 
een nieuw doel gesteld: een 
multifunctionele hal, gebouwd 
pal naast het buitencomplex op 
Rieteiland Oost. Wethouder van 
Sport van de gemeente Amster-
dam Eric van der Burg, die het 
clubhuis opende, lijkt alvast 
voorstander van dit plan.

Derde veld voor hockey- en voetbalclub iJburg 

tennisclub iJburg opent spectaculair 
nieuw clubhuis

Deze maand openen 
hockeyclub AHC IJburg 
en voetbalclub AFC IJ-
burg hun langverwachte 
derde velden. De clubs 
zijn hier heel blij mee, 
want ze kunnen nu veel 
kinderen van hun lange 
wachtlijst een lidmaat-
schap bieden.

Eind augustus opende 
tennisclub IJburg het 
nieuwe clubhuis op 
Rieteiland Oost. Het 
opvallende, gravelrode 
gebouw, dat de Couch is 
gedoopt, is ontworpen 
door het internationaal 
vermaarde Rotterdam-
se architectenbureau 
MVRDV

oplevering van het eerste veld 
in 2010 en het tweede in 2013 
een continue lobby geweest. Nu 
kunnen we ons weer wat meer 
richten op waar het allemaal om 
draait: voetballen. We zijn voor 
seizoen 2015–2016 gegroeid met 
ongeveer honderdvijftig leden 
tot bijna duizend. En zelfs nu 

kunnen we nog steeds niet alle 
kinderen een plek bieden.”
Aan het eind van dit decennium 
moet de club ‘af’ zijn, zegt hij. 
“Dan hebben we een definitief 
clubgebouw, een mooi ingericht 
sportpark en maximaal twaalf-
honderd leden. Daar werken we 
hard aan!”

sPOrt
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Van de sportredactie

Nieuw:  
hardloopsegment 
langs ringdijk
Amsterdam in beweging 
krijgen, dat is het doel van 
de Gemeente Amsterdam 
en hardloopmagazine 
Runner’s World. Want we 
bewegen steeds minder. 
En hardlopen is een goed-
koop en effectief middel 
om daar iets aan te doen. 
Gezamenlijk introduceren 
de gemeente en het blad 
deze week daarom langs 
de Ringdijk in Oost een 
hardloopsegment van 970 
meter. Net geen kilometer 
dus: een mooi doel voor 
de beginnende loper – en 
een uitdaging voor de 
gevorderde loper die aan 
zijn snelheid wil werken. 
Zowel de start en finish 
van de route, als ieder 
honderdmeterpunt is op 
de grond gemarkeerd. 
Met behulp van een spe-
ciale app word je automa-
tisch meegenomen in de 
ranglijst van het segment. 
Zo kun je zien hoe hard 
je hebt gelopen, welke 
vrienden het segment ook 
liepen en kun je gemakke-
lijk je vorderingen bijhou-
den. 

Sportpark IJburg omvat nu zes 
velden en is daarmee compleet. 
Komend jaar start stadsdeel 
Oost met de laatste fase van de 
herinrichting van het Diemer-
park, waarin ook de aanleg van 
42 parkeerplaatsen bij de velden 
wordt meegenomen.
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Karate iets 
  voor jou?

De beginners -
cursus karate 
start in 
september

 

SKCA

020 - 618 2342
info@skca.org
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“Je krijgt door de check een 
indruk van je algehele fitheid,” 
zegt Marieke. Professionals 
testen onder meer je choleste-
rol, bloeddruk, conditie, lenig-
heid, kracht, vetpercentage, 
spiermassa en bmi. “Het duurt 
ongeveer een halfuur, het 
enige wat je mee moet brengen 
is sportkleding.”

Na afloop krijg je een formu-
lier met de uitslag. Deelname 
is geheel vrijblijvend. Uiter-
aard kun je als je dat wilt een 
fitheidsplan laten opstel-
len. Jeff: “We hopen dat nog 
meer mensen de stap naar de 
sportschool durven zetten.” 

Hoe staat het met je 
algehele fitheid? Dat wil 
je weten toch, dachten 
Jeff en Marieke van 
Fitness Center IJburg. 
Op 12 en 19 september 
kun je daarom bij hun 
moderne sportschool 
aan de Diemerparklaan 
gratis een health check 
laten uitvoeren. “Ie-
dereen is welkom, ook 
niet-leden. De deur 
staat open van 10.00 
tot 15.00 uur.”

Lachend: “Eenmaal over de 
drempel blijkt het namelijk 
vaak leuk.”

Fitness Center IJburg is sinds 
december 2014 geopend en 
biedt ruim duizend vierkante 
meter met de nieuwste appa-
raten en aparte ruimten voor 
spinning en groepslessen. 

Sinds kort zijn ook de Finse 
sauna’s gereed, gebruik ervan 
zit bij het abonnement in. Jeff 
en Marieke zijn in de wijk met 
open armen ontvangen, daar 
zijn ze dankbaar voor. “We 
willen de buurt graag bedan-
ken voor het vertrouwen dat 
ons is gegeven. We werken hier 
met veel plezier.”

Het complete rooster – ook 
voor jeugd – en meer info vind 
je op de site en op Facebook. 

Fitness Center IJburg, Diemer-
parklaan 35, www.fitnesscente-
rijburg.nl.

Een deel van het team Fitness Center IJburg. Met elkaar zorgen ze voor een sociale, gemoedelijke sfeer.  
foto  marti jn van den dobbelsteen

Roeicentrum Berlagebrug. 

Gratis health check bij Fitness Center iJburg 
op 12 en 19 september

‘Hoe fit ben jij?’

Open dagen  
watersportcentra  
Amsterdam
Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus organiseren Roei-
centrum Berlagebrug en de watersportcentra Sloterplas en 
Jeugdland open dagen. Doel is om meer Amsterdammers 
te laten ervaren hoe leuk het is om bezig zijn op het water. 
Roeicentrum Berlagebrug en de watersportcentra Sloter-
plas en Jeugdland bieden roei- en zeilcursussen en indivi-
duele lessen voor jeugd en volwassenen aan.
Roeicentrum Berlagebrug, 29 en 30 aug., 10.00–14.00 uur, 
WSC Sloterplas, 29 en 30 aug., 12.00–17.00 uur, WSC Jeugd-
land, 29 aug., 10.00–14.00 uur. 
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iJburg College
Op Zeeburgereiland start het 
IJburg College met de bouw van 
de definitieve huisvesting van 
IJburg College 2. Het nieuwe 
schoolgebouw moet plaats 
bieden aan negenhonderd 
leerlingen (vmbo-tl, havo, vwo). 

Woensdag 24 juni onthulden 
leerlingen het bouwbord op 
Zeeburgereiland. 
IJburg College 2 is nu nog ge-
huisvest in een tijdelijk gebouw 
aan de Foekje Dillemastraat 1. 
De onthulling van het bouw-

bord is een voorproefje van een 
groter evenement in september, 
dan wordt de eerste paal van 
het nieuwe gebouw geslagen. 
De nieuwe school wordt naar 
verwachting in december 2016 
in gebruik genomen.

Oldtimer Festival met markt bij winkelcentrum iJburg
Op zaterdag 5 september vindt op het Joris Ivensplein het eerste Oldtimer Festival plaats. Meer dan 
veertig opvallende oldtimers van verschillende merken, types en bouwjaren komen vanaf 11.00 
uur in optocht over de brug. Vanaf 11.30 uur zijn onder andere een Spartan cabrio uit de jaren der-
tig en een Ford-brandweerwagen uit de jaren vijftig te bewonderen. Tegelijkertijd vindt de IJburger 
Markt plaats, met allerlei versproducten zoals brood en kaas. Voor de kinderen zijn er gratis activi-
teiten. Facebook ‘WinkelcentrumIJburg’. 

Kunst op  
Centrumeiland 
Er gaan al geruime tijd stem-
men op om IJburg, de jongste 
wijk van Amsterdam, een 
landmark te geven, een opval-
lend element in de skyline. 
Daarom realiseert Arcam, 
het architectuurcentrum van 
Amsterdam, deze zomer op 
het nog te bebouwen Cen-
trumeiland drie tijdelijke 
kunstwerken. Deze represen-
teren de 151 door bewoners 
en professionals ingezonden 
ontwerpvoorstellen voor de 
toekomst van Centrumeiland. 
Op vrijdag 4 september ver-
rijst het Baken van IJburg. 
Deze toren, opgebouwd 
uit oude meerpalen uit de 
Amsterdamse haven, wordt 
die dag onder escorte van 
GVB-veren over het water 
naar IJburg vervoerd. 
In datzelfde weekend wordt 
het duizendste paaltje 
geslagen van het kunstwerk 
Pioniers Piketten. Dit inter-
actieve kunstwerk is opge-
bouwd uit piketpaaltjes die ’s 
nachts oplichten. Het wil op 
een landschappelijke manier 
het pionieren op het nieuwe 
land van IJburg verbeelden. 
Het derde element is IJburg 
Serveert, een pop-up-be-
zorgrestaurant dat van 11–13 
september geopend zal zijn. 
De menukaart en de gerech-
ten zijn samengesteld door 
IJburgse thuiskoks. Obers 
halen de culinaire hoogstand-
jes bij hen op en serveren het 
eten bij de gasten aan tafel. 
Het is de bedoeling om op 
deze manier reuring te creë-
ren op het nog onbewoonde 
eiland en IJburgers met 
elkaar in contact te brengen. 

Eva Besnyöstraat 571 | 1087 LG Amsterdam

020 416 5651 | info@dekindersuite.nl | www.dekindersuite.nl

Er is voor een kind natuurlijk geen fijnere plek dan thuis. En voor alle momenten dat echt thuis zijn 
even niet mogelijk is, is er BSO De Kindersuite. Wij bieden een fijne, huiselijke sfeer waarbinnen 
uw kind lekker kan bijkomen van de drukke schooldag. Uw kind kan zelf kiezen uit verschillende 
actieve of ontspannende activiteiten. Denk daarbij aan spelletjes, sport, techniek, theater, creatieve 
bezigheden of gewoon lekker in een hoekje met een boek. Uw kind kan bij De Kindersuite lekker 
zichzelf zijn. Net als thuis.

Meer weten over onze visie en flexibele opvang? Neem dan contact met ons op. 

Bijna thuis!

de kindersuite
buitenschoolse opvang

Volop nieuwe  
activiteiten

o.a. timmeren,  
Kunst 4 Kids, Ponymaatjes, 

bouw & techniek,  
Natuurclub,  

etc

Volg ons op www.facebook.com/
WinkelcentrumIJburg

IJBURGER
maRkt

za 5 sEpt

Van 10-17 uur heel veel kramen met leuke 
en lekkere producten en meer dan 40 prachtige 
oldtimers om te bekijken! Op de foto met ‘Marilyn 
Monroe’, zijn er veel gratis kinderactiviteiten en 
natuurlijk hebben we gezellige muziek.

IJburger Markt &
Oldtimer Festival  

cas oorthuyskade 102 |  1087 bb amsterdam |  020 -  7772849 
in fo@woong i etv loer .n l  |  www.woong i etv loer .n l

Maandag t/m zaterdag zijn wij vanaf 8:30 uur open.
Zondag vanaf 10 uur!

Vrouwenkoor Women’s Company  
gaat haar 25ste seizoen in
Oproep aan sopranen, mezzo’s en alten - zing mee  
met klassieke-, jazz- en wereldmuziek. Open repetitie  
op donderdag 17 september, 20.15 in de Muiderkerk. 

w w w . w o m e n s c o m p a n y . n l
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In mijn rol als architec-
tuurcriticus van de Brug 
kom ik op plaatsen waar 
ik normaal gesproken 
wegblijf. Zo was ik in 
winkelcentrum Oostpoort 
voor mijn artikel over Q-
Factory, voorheen mu-
zyQ. Terwijl ik de treurige 
stapeling bouwmaterialen 
met het bordje Q-Factory 
aan de gevel in mij opnam, 
zag ik aan de andere kant 
van de Polderweg een in-
drukwekkend gebouw dat 
ik nog niet kende: Mon-
tessori College Oost. 

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

Mijn eerste reactie was verba-
zing. Hoe is het mogelijk dat 
ik dit gebouw voor het eerst 
zie? Mijn tweede reactie was er 
een van lichte jaloezie. Welke 
architect heeft dit mooie ge-
bouw neergezet? Ongetwijfeld 
een succesvolle studiegenoot 
uit Delft. Een druk op de knop 
leert mij dat het gebouw opge-
leverd is in 2000, dat de archi-
tect geen studiegenoot is maar 
Herman Hertzberger, invloed-
rijk professor in Delft in de ja-
ren dat ik er studeerde. Op een 

8+

kilometer zie je de degelijke 
stijl: een functionele, gelaagde 
gevel. Klaslokalen met glas over 
de hele lengte, openslaande 
deuren naar diepe balkons die 
schaduw geven aan de lokalen 
eronder. 
Ik zie een overeenkomst met 
de Openluchtschool van ar-
chitecten Duiker en Bijvoet uit 
de jaren dertig. Constructie en 
functie zijn beeldbepalend. 
In het gebouw bevindt zich 
een grote, complexe binnen-
ruimte, om het woord ‘atrium’ 
te vermijden. Brede trappen 
worden tribunes en daarmee 
verblijfsplekken. Loopbruggen 
verbinden vloeren in de ruimte. 
Die binnenruimte vormt daar-
mee een stedelijke omgeving 
binnen het gebouw waar ge-
meenschappelijke activiteiten 
plaatsvinden en waar de vijf-
tienhonderd leerlingen kunnen 
verblijven in tussenuren en na 
school. Sober materiaalgebruik 
in combinatie met krachtige 
kleuraccenten. Kolommen zijn 
fel rood en geel. Met flair gede-
tailleerde stalen balustrades en 
loopbruggen in pastelkleuren, 
leuningen en banken in (echt) 
hout. Heerlijk! Wat een rijkdom 
aan details, ruimte, gebruiks-
mogelijkheden. 

Niet te vergelijken met een 
paar duffe schoolgebouwen (ik 
noem geen namen) die recente-
lijk neergezet zijn: bunkers met 
per klaslokaal twee minimale 
raamstrookjes. Zodat ze ooit 
getransformeerd kunnen wor-
den in kantoorunits, vermoed 

montessori college oost  
‘Een rijkdom aan details, ruimte, gebruiksmogelijkheden’ 

Het Montessori College Oost. Welke architect heeft dit mooie gebouw neergezet?, vroeg onze architectuurcriticus 
zich direct af. foto marti jn van den dobbelsteen

ik. Lage plafonds, systeempla-
fonds nog wel. Dunne binnen-
wandjes uit de catalogus van 
dezelfde systeembouwer, alles 
wit. Als aan het eind van het 
ontwerpproces blijkt dat alles 
wit is, wordt door de architecten 
uit armoede een felgekleurde 

Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt 

zijn oordeel. Kijk maar. 

gietvloer voorgesteld. Amateurs 
zijn het, vergeleken met Hertz-
berger. Al heel lang een fantas-
tische scholenbouwer. Dit ge-
bouw geef ik een 8+.

Reacties zijn welkom: 
jved@dorensarchitects.nl

Open dag  
scouting Oost
Met een hindernisbaan, 
een kampvuur, poppen-
kast, film en nog veel 
meer leuke activiteiten 
viert Scouting Oost op 
zondag 13 september de 
opening van het nieuwe 
scoutingseizoen. 
Momenteel heeft de 
vereniging ruim hon-
derd jeugdleden in de 
leeftijd van 4 tot 14 jaar. 
De club organiseert we-
kelijkse activiteiten en 
soms gaan de groepen 
met elkaar een weekend 
weg. Het zomerkamp is 
voor veel kinderen het 
hoogtepunt van het jaar. 
Lijkt het jou ook wel 
wat? De toegang is op 13 
september gratis, dus ga 
gerust een kijkje nemen! 
Scouting Oost, Kruis-
laan 224, naast de Jaap 
Edenhal, www.scou-
tingoost1.nl

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

Aukje (64) in SportsWorld. Ze kan geen twee dagen zonder sporten. 
‘Anders word ik gek van mezelf.’ foto laura te Hennepe

Een tenger vrouwtje, opvallend 
type, verzorgd tot in de puntjes 
(al is ze niet ijdel, zegt ze), knalt 
door de bodyshape-les heen, 
crossfit zich in de rondte en ein-
digt met een intensieve kracht-
training. Een kleine pitbull dus. 
Met een grote mond. Die grote 
mond heeft zo zijn effect op de 
omgeving. Zo is Sports World 
niet Aukjes eerste sportschool. 
Eerst trainde ze in Rivieren-
buurt, dichter bij huis. “Daar 
ben ik eruit gegooid. Ik had te 
veel kritiek, dat konden ze niet 
hebben.” 
Hier is dat anders. “Dit is een 

fantastische plek! Ik kom hier 
al jaren.” Tevens waardeert men 
feedback, hoewel niet elke 
trainer het doet zoals Aukje het 
wil. Vieze zweetplekken op de 
toestellen, dat kan toch niet? 
Gelukkig doen de meesten het 
goed, met een handdoekje.

Veeleisend hoor! Vooral voor 
zichzelf. De 64-jarige power-
house weet hoe ze haar eigen 
boontjes moet doppen. Ook toen 
haar zoon, die ze grotendeels 
alleen opvoedde, klein was stond 
ze om vijf uur ’s ochtends op om 
te fitnessen. De liefde voor fitness 
ontstond door de voorganger 
van Nederland in Beweging. “Ik 

“Ik heb nogal een grote mond.” Aan het woord  

is Aukje, die al een half uur moeiteloos gewich-

ten heft en niet onderdoet voor de gemiddelde 

fitnessbeuker in Sports World, Oostpoort. 

Aukje (64) 

Kom maar dichterbij,  
als je durft

Door Laura te Hennepe

nam het op en deed het drie keer 
achter elkaar.” Drie keer, Aukje? 
Niet gewoon één keer? 
“Nee, ik stop gewoon niet, ik 
weet niet wat het is. Sporten 
zorgt ervoor dat ik mijn stress 
kwijt raak. Ik kan geen twee 
dagen zonder, want anders word 
ik gek van mezelf.” 

Voor anderen is ze best lief. 
Gelukkig maar, want je wilt geen 
ruzie met haar krijgen. En dat 
gebeurt ook niet zo snel. Want 
achter die spieren en het fana-
tisme gaat een zachte, warme 
vrouw schuil. Je ziet het in haar 
ogen. Maar dan moet je wel 
dichtbij komen. Als je durft. 

natuursteenwijzer
mattenbiesstraat 42 | 1087 cc amsterdam
t 020 77 51 667  m 06 21 898 046 
e info@natuursteenwijzer.nl  i www.natuursteenwijzer.nl

fele
woonb i j l age  van    d e  brug

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 rond in dit 

diverse deel van Amsterdam. We kijken binnen bij je buren. Zien trends, tuinen en interieur. En 

onderzoeken de invloed van architectuur op levensgeluk.

 

Wil je laten zien hoe jij woont? Heb je een bijzondere tuin die je (voor deze ene keer) met de lezers 

wilt delen? Laat het ons weten via info@debrugkrant.nl.

Adverteren in deze woonspecial? Martijn van den Dobbelsteen: martijn@debrugkrant.nl / 06-29040240.
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Recreatief zwemmen
Maandag  12.30 - 15.00 uur (diep)
 20.00 - 21.30 uur (diep)
Dinsdag 13.15 - 14.45 uur 
 20.00 - 21.30 uur
Woensdag 11.00 - 13.00 uur (diep)
Donderdag 12.30 - 15.30 uur (diep)
 20.00 - 21.30 uur (diep)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur  
(volwassenen) 12.30 - 14.15 uur
Zaterdag  11.00 - 12.00 uur
Zondag  11.00 - 15.00 uur

Senioren Fit
Maandag  14.00 - 14.30 uur
Vrijdag  09.30 - 11.30 uur

Duran Sportcentrum
Zwemmen is gezond, je verbrandt calorieën, verbetert de conditie en maakt spieren soepel!

Het Duran Sportcentrum heeft een zwembad met twee binnenbaden, bubbelbad, een turkse tuin, zonnebanken, 
een privé solarium, twee squashbanen en een sportzaal. Rond het zwembad staan verschillende fitnessapparaten 
die u gratis kunt gebruiken. Er is voor iedereen wel iets te doen in het sportcentrum: 

Zwemles voor volwassenen
Maandag     09.30 - 10.30 uur (vrouwen)
Donderdag 11.00 - 12.00 uur
Vrijdag 19.00 - 20.00 uur (ondiepe bad)
Vrijdag 20.00 - 21.00 uur  
 (diep bad en B m.u.v. discoavonden) 

Kijk op www.diemen.nl/sportcentrum • Telefoon: (020) 690 1551 • E-mail: infoduran@diemen.nl
Meer weten?

Turbocursus voor het A-diploma (zaterdag en donderdag)
De nieuwe turbo cursus, voor kinderen vanaf 5 jaar is op zaterdagmiddag en start 
op 29 augustus a.s. en duurt 13 weken tot 28 november, m.u.v. 17 oktober. 
Voor de Quick Start cursus, voor kinderen vanaf 4 jaar, zijn nog plaatsen beschikbaar.
De cursus vindt plaats op donderdag en vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur en zaterdag 
van 12.00 tot 13.30 uur en/of 14.00 tot 15.30 uur.

Nieuw
discozwemmen 
voor volwassenen 
vanaf 25 jaar
Vrijdagavond  
11 september vanaf  
21.30 uur tot 23.30 uur.

 

Discozwemmen 
voor kinderen tot 
14 jaar
Vrijdagavond vanaf 
19.30 uur, 28 augustus, 
25 september,  
30 oktober, 27 november 
en 18 december.

Vrouwenzwemmen  
Maandag van 09.30 tot 10.30 uur

Baby- en peuterzwemmen
Prenataal zwemmen Maandag 11.00 - 12.00 uur
Baby vrijzwemmen Maandag 12.30 - 13.30 uur
Peuterles Woensdag 09.00 - 10.00 uur
Babyles onder 1 jaar Woensdag 10.00 - 10.30 uur
Babyles boven 1jaar Woensdag 10.30 - 11.00 uur
Peuterles Donderdag  12.30 - 14.00 uur
Babyles onder 1 jaar Donderdag  14.00 - 14.30 uur
Babyles boven 1 jaar Donderdag  14.30 - 15.00 uur

Aqua Sportief
Werk in het zwembad aan lichaam en conditie:
Aqua-zumba Maandag 20.00 - 20.45 uur
Aqua-fit Maandag 19.00 - 19.45 uur
 Woensdag 11.00 - 11.45 uur
 Donderdag  20.00 - 20.45 uur
Aqua-jogging  Vrijdag 13.00-  13.45 uur
Actiekaart voor alle aqua sportief activiteiten 5 maal voor 
€ 35,00 

Conditiezwemmen en  
techniek verbeteren: Dinsdag 20.15 - 21.00 uur
 Vrijdag 20.15 - 21.00 uur  
 m.u.v. discoavonden

Banen zwemmen volwassenen
Maandag 10.30-12.00 uur
Dinsdag 07.00-09.00 uur
Donderdag 07.00-09.00 uur
 11.00-12.00 uur
Zondag 10.00-11.00 uur

  

5 Teerling
Ja, klotebanken. Het is toch zo? 
Ze durven niks en kosten node-
loos veel tijd. maar geld of niet, 
we gaan wél verder. dan maar 
stapje voor stapje. bovendien, alea 
jacta est. de teerling is geworpen. 
Er is geen weg meer terug..

6 Rook
Omdat de financiering nog niet 
rond is, en wij niet vies van wer-
ken zijn, gaan we zelf het terras 
maar aanleggen. dat moet af. de 
man gaat op zoek naar geschikt 

hout en ik ga scheppen. Honderd 
vierkante meter grimmige zand-
grond moet worden afgegraven 
en geëgaliseerd. Een kwestie van 
gewoon beginnen, schop de grond 
in, snoeiende augustuszon of niet. 

maar eerst moet het wegge-
schoffelde, dorre riet worden 
opgeruimd, dat nog steeds in 
grote hopen op het erf ligt. te 
veel voor vuilniszakken, vinden 
we, dus dat wordt ritueel ver-
branden. Op een lome zomer-
avond, met vrienden, bubbels 
op de biertafel, vlak voor de 
duisternis invalt. Al snel laaien de 
vlammen op. genoeglijk kijken 
we de avond in.

Hé, gele rook. ‘Het vuur ziet nu 
ineens wat chemisch,’ piepen de 
vrienden benauwd. we ruiken 
niks, maar zien wel vette pluimen 

richting de nieuwe huizen op de 
dijk waaien. 

Zouden het toch restjes zijn van 
het stinkende piepschuim dat van 
de gemaalwand is afgebikt? Ik kijk 

naar de man, die net doet of hij 
dat niet ziet. Hij gooit nog wat 
riet op het vuur. ‘we moeten er 
vanaf,’ knikt hij kordaat richting 
het gezelschap aan de biertafel. 
Of zie ik toch wat beschaamd-
heid in zijn ogen? ‘nou proost 
hè,’ zeg ik dan maar, ‘het fikt wel 
lekker.’

Als nog maar de helft van het 
riet is weggebrand, komt de po-
litie. ‘dat vuur moet uit.’ de man 
probeert tijd te rekken door net 

te doen of hij die woorden niet 
begrijpt. maar discussie blijkt 
zinloos. ‘u mag wel vuur maken, 
maar geen rook veroorzaken.’ 

logisch. dan ga ik toch maar 
vuilniszakken kopen.

7 Terras
de deadline voor het terras is 
11 september. gaan we redden. 
En vieren. kom je ook?

linda

Voormalig slibvijzelgemaal wordt stamhuis de slibvijzel. Oud beton verbouwd tot nieuwe hangout. Belevenissen in een opmerkelijk project.

LEiPE
sLiB
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Feestje bij het Stamhuis, vrijmibo Magneet Festival
Op vrijdag 11 september openen we ons terras. dan geven we vroeg in de avond een feestje en zijn we het 
voorcafé van magneet festival. Er is een glas bubbels van het huis, een barbecue en de rauwe gezelligheid 
die je van ons gewend bent. Om 21.00 uur wandelen we – met wie zin heeft – naar de Oostpunt, waar Jesse 
limmen voor de vijfde keer het succesvolle magneet festival heeft opgetuigd. 
kaartjes voor het festival zijn te koop via magneetfestival.nl. Onder de voorcaféborrelaars kunnen wij en-
kele kaarten met korting verkopen. Zien we je dan?
Vrijdag 11 september, 18.00 uur, Roepie Kruizestraat, Zeeburgereiland, Facebook ‘vrijmibo Magneet Festival’.

Geroemd om de geweldige 
akoestiek en geliefd onder 
musici, dat is de zaal die met 
beweegbare plafonds en 
akoestische stoelen ook tijdens 
repetities zonder publiek even 
mooi klinkt als ‘s avonds met 
publiek. De afgelopen 10 jaar 
zijn steeds meer bezoekers 
en musici van deze nieuwe 
concertzaal gaan houden, zegt 
woordvoerder Hilde van Gurp.

“De grote kracht van het 
Muziekgebouw is het aanbod 
hedendaagse muziek. Daarin 
zijn we uniek in Nederland.” 
Als concertzaal van de nieuwe 
muziek zijn wij ook de thuis-
haven van de vooraanstaande 
Nederlandse ensembles. “Op 
zaterdag tijdens het jubileum-
weekend spelen daarom de 
acht allerbeste ensembles van 
ons land samen op één po-
dium. Dat is heel bijzonder, en 
nooit eerder gedaan.”

Van Gurp noemt in één adem 
het geplande rondvaartcon-

Muziekgebouw aan ’t IJ bestaat tien jaar. Van 11 tot 
en met 13 september is er daarom een jubileumweek-
end met concerten, een buurtpicknick, open huis in de 
Klankspeeltuin en schommelen op muziek aan het IJ. 
De buurt is van harte uitgenodigd.

cert over het IJ, op zaterdag 
en zondag. “Met het cultstuk 
Speech 1955 van John Cage, een 
muzikaal kunstwerk.” Op zon-
dag is er een muzikale picknick 
in de Entreehal. “Neem zelf 
een kleedje en wat lekkers mee, 
musici van onder andere het 
Concertgebouworkest en het 
Conservatorium spelen dan 
doorlopend stukken.” Wie 
zelf een instrument bespeelt, 
kan aan het einde ook nog 
samen spelen met de musici. 
Kinderen zijn de hele middag 
welkom in de Klankspeeltuin 
om muziekinstrumenten en 
klankinstallaties uit te probe-
ren.

Componist en dichter Rozalie 
Hirs heeft voor de gelegenheid 
een app ontwikkeld waarmee 
je rond het gebouw een muzi-
kale wandeling kunt maken. Er 
is ook muzikaal schommelen 
op de kop van Piet Heinkade 
en elke dag zijn er concerten, 
van klassiek hedendaags tot 
elektronisch en pop.
Een aantal activiteiten tijdens 
het feestweekend is gratis toe-

gankelijk, zoals de picknick. 
Het volledige programma vind 

Van de wijkredactie

Muziekgebouw aan ’t iJ bestaat 10 jaar

Jubileumweekend aftrap voor feestelijk 
seizoen

Het Muziekgebouw, door velen geroemd om de goede akoestiek. foto adam mork

je op muziekgebouw.nl/10jaar. 
Ook de rest van het seizoen 

vinden speciale jubileumcon-
certen plaats.



  x. foto marti jn van den dobbelsteen

Komend najaar gaan de geno-
mineerden de strijd met elkaar 
aan. De eerste selectieronde is 
inmiddels achter de rug en de 
jury, heeft de eerste kandidaten 
voor de titel reeds geselecteerd 
[zie kaders].

Maar er komt nog een tweede 
selectieronde, benadrukt Mol-
linger. Bands die willen mee-
dingen hebben tot 14 september 
2015 de tijd om hun opnames in 

Even voorstellen
Caveman and the Dinosaur
bandlid Hans beijnes: “Ik heb een 
eigen muziekstudio, en die ziet er-
uit als een grot. Zo is onze naam 
ontstaan. we zijn met z’n drieën, 
een powertrio. Ik ben zanger/gita-
rist, ko kantorowitz speelt bas en 
Jeroen van Zadelhof is drummer. 
we maken poprock met invloe-
den uit de blues, een mooie jaren 
60/70 sound, mooi gitaarwerk en 
mooie composities. En gewoon 
goed spelen.”

Zijn jullie de beste band van 
Oost?
“we zijn geroutineerde muzikan-
ten, met veel drive en ontzettend 
veel passie voor muziek. we gaan 
op het podium goede nummers 

brengen, vanuit ons eigen reper-
toire en maken er een goede 
show van. de rest gaat vanzelf.”

Wat hoop je dat de titel 
Beste Band van Oost jullie 
brengt?
“we willen zoveel mogelijk spelen, 
of dat nu in Oost, noord of Zuid 
is. dus lekker veel optreden, dat 
houdt me levend.”

Wat vind je van Oost?
“Ik ben opgegroeid in Oost, en 
woon er alweer vijftien jaar. Oost 
wordt alleen maar leuker, het 
bruist steeds meer. de mensen 
gaan ook op een leuke manier 
met elkaar om. Je woont in de 
grote stad, maar het voelt als een 
dorp.”

Even voorstellen
Saskia Schalekamp en band
saskia schalekamp: “we maken 
eigenzinnige luisterpop, neder-
landstalig. Vorig jaar heb ik een 
album uitgebracht, Eiland in de 
stad, met liedjes waarin fantasie 
en werkelijkheid door elkaar 
lopen. Ik word, naast vele andere 
inspiratiebronnen, geïnspireerd 

door susanne Vega en Eefje de 
Visser.”

Zijn jullie de beste band 
van Oost?
“wat we vaak terug horen, is dat 
men ons origineel vindt. we zijn 
een eerlijke band, met verrassen-
de teksten en melodieën. En we 
gaan goed spelen om het publiek 

de liedjes te laten voelen die we 
maken. dan moet het lukken.”
wat hoop je dat de titel beste 
band van Oost jullie brengt?
“dat het nieuwe deuren voor 
ons opent. Voor beginnende ar-
tiesten is het lastig om voet aan 
de grond te krijgen. Zo’n titel 
kan helpen om nieuwe speel-
plekken te ontdekken. Zodat 
we meer mensen onze muziek 
kunnen laten horen.”

Wat vind je van Oost?
“superleuk. de mix van mensen, 
het vele groen, de parken, je bent 
zo buiten de stad. En er worden 
leuke dingen georganiseerd. Het 
is een superfijn stadsdeel om te 
wonen. Ik zou er niet meer weg 
willen.”

jury worden uitgekozen strijden 
tegen elkaar, tot aan de finale 
in de Grote Zaal van Q-Factory. 

De beste Band van Oost!
Q-Factory en de Brug presenteren

Pop- en rockbands, 
singer-songwriters, 
wereldmuzikanten, 
rappers, hiphop-
pers, opgelet! Dit 
najaar organiseren 
Q-Factory en de 
Brug de wedstrijd 
De Beste Band van 
Oost. De hoofdprijs 
is een optreden in 
de Grote Zaal van 
Q-Factory.

“Het worden fantastische avon-
den, met veel publiek. Ik kijk 
ernaar uit!”

Caveman and The Dinosaur, v.l.n.r. Co, Hans en Dennis. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Michel van Dijk

Je kunt je muziekopnames 
sturen naar: Q-Factory, Atlantis-
plein 1, 1093 NE Amsterdam.
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Even voorstellen
Specific Gravity of Rocks
bandlid Orpheus roovers: “Onze 
band bestaat uit een drummer, 
een bassist, een slag-sologitarist 
en een sologitaar-zanger. we spe-
len rock, funk, blues, en we heb-
ben verder een brede muzieks-
maak. Onze drummer houdt van 
rock, maar mijn broer, de bassist 
en ik komen meer uit de new 
wave. maar tom waits en James 
brown vinden we ook prachtig.”

Zijn jullie de beste band van 
Oost?

“we zijn een strakke band met 
een goede ritmesessie. Voor de 
opnames van onze songs zijn we 
intensief bezig om elk slagje en 
elke noot op de juiste plek te 
krijgen. dat tekent ons. beter een 
goede amateur dan een slechte 
professional, daar herken ik me 
wel in.”

Wat hoop je dat de titel 
Beste Band van Oost jullie 
brengt?
“Ik hoop dat we dan meer in 
Oost kunnen spelen. de afge-
lopen jaren zijn er veel goede 

podia verdwenen, dus het is 
niet makkelijk om optredens te 
regelen.”

Wat vind je van Oost?
“In woon naast Oostpoort, dat 
vind ik niet zo’n succes. maar 

Oost als stadsdeel vind ik prachtig. 
de winkeltjes, de turkse slager, de 
groenteboer, heerlijk. Ik zou niet 
meer weg willen.”

De jury
max mollinger (directeur 
Q-factory), linda van den 
dobbelsteen (de Brug), Jan 
’t Hoen (drummer the wild 
romance) en Alan luring 
(the thightropes).

te sturen. Dat is de sluitingsda-
tum voor de tweede én laatste 
ronde. De bands die door de 

inzet van de strijd  
een spectaculair  

optreden

Spiazzo is open van dinsdag t/m zondag van 10:00-0:00 uur
Pedro de Medinalaan 91 | 1086 XP Amsterdam

Nu open op Steigereiland

De Vrijmibo strijkt neer midden op het Zeeburgereiland. We starten met de opening 
van het voorterras om 1800 uur met een bubbel van het huis, dan lekker borrelen en 
vanaf 1900 huisgemaakte surinaamse kipsate direct van de grill met Mike Delicious. 
Speciaal voor alle Vrijmibo-ers en ‘Vrienden van Stamhuis de Slibvijzel’ is er de 
mogelijkheid tegen gereduceerd tarief een entreekaartje voor het Magneet Festival 
te bemachtigen. 15 euro in plaats van 20 euro. 

vrijdag 11 september 1800 uur

vrijmibo  
magneet Festival

Buikspierkwartier
Bodybalance
Omnia circuit
Fit kidz
Function by Mara
Kettlebell
Spinning
Bodypump
Bodycombat
Buikspierkwartier
Omnia circuit
Pumping iron

09:00 - 09:15
09:15 - 10:15
10:30 - 11:00
16:00 - 17:00
18:40 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:30
19:30 - 20:30
20:30 - 21:30
20:45 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 21:50

09:00 - 09:15 
09:30 - 10:00 
10:00 - 11:00 
10:30 - 11:00 
18:40 - 19:00 
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 
20:00 - 20:30 
20:30 - 21:30 
20:45 - 21:00 
21:00 - 21:30 
21:30 - 21:50 

Buikspierkwartier
Kettlebell
Bodycombat
Omnia circuit
Function by Mara
Kettlebell
Core training
Gritt Strenght
Pilates
Buikspierkwartier
Omnia circuit
Pumping iron

09:00 - 09:15
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
19:15 - 20:00
19:30 - 20:30
20:30 - 21:30
20:45 - 21:00
21:00 - 21:30

Buikspierkwartier
Gritt Strenght
Omnia circuit
Hoelahoop
Spinning
Bodypump
Buikspierkwartier
Omnia circuit

09:00 - 09:15
09:15 - 10:00
10:30 - 11:00
19:30 - 20:30
20:45 - 21:00
21:00 - 21:30

Buikspierkwartier
Peuterdans
Omnia circuit
Zumba
Buikspierkwartier
Omnia circuit

09:30 - 10:30
10:30 - 12:00
10:45 - 11:15
11:30 - 11:45
12:00 - 12:30

Bodyboxx
Kundalini Yoga
Gritt Strenght
Buikspierkwartier
Omnia circuit

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:15 - 12:15
11:30 - 11:45
12:00 - 12:30

Bodybalance
Bodypump
Spinning
Buikspierkwartier
Omnia circuit

09:00 - 09:15
09:30 - 10:30
10:30 - 11:00
15:30 - 16:30
19:00 - 19:30
19:30 - 20:30
20:30 - 21:30
20:45 - 21:00
21:00 - 21:30

Buikspierkwartier
Bodypump
Omnia circuit
Kinderballet
Kettlebell
Zumba
Bodybalance
Buikspierkwartier
Omnia Circuit

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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Puzzel jij mee voor pinxo’s?
stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
16j september 2015 naar info@debrugkrant.
nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 68-2015 

is: streamingmedia. Uit 410 inzenders is mevrouw 
Van Kampen als winnaar uit de bus gekomen. Ze 
heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
Pinxobar IJburg, IJburglaan 500, 020-
2333118, pinxobar.nl.

Poef! Pinxo’s winnen.
De nieuwe Pinxobar IJburg geeft gewoon onbeperkt pinxo’s eten voor twee 
personen weg. 

PuZZEL PriJsVrAAG
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Ons aller Oosterpark slaat de zomer van 2015 domweg over. 
geen fatsoenlijk grasveld, geen pierenbadje, geen speeltuin. 
Verdrietig voor alle springerige buurtkindertjes, maar mijn 
oudste treurt niet; wij testen namelijk onze nieuwe speelgoed-
frisbee. Op kakelvers asfalt, bij gebrek aan een normale onder-
grond. lotte werpt nog onwennig en het plastic klapt voortdu-
rend tegen het gitzwarte plaveisel. Een zwerverig type zit vijf 
meter achter haar te genieten van een alcoholrijke zondagoch-
tend. dromerig zuipt hij hoofdpijnbier op een nieuwbakken 
bankje. Het is goed volk; hij glimlacht zachtmoedig naar ons.

dapper poogt mijn vrolijke kleuter mijn krampachtige frisbee-
worpen te vangen, als we plotseling een diep doorrookte stem 
indringend horen schreeuwen: “Zeg, blijf je wel daar staan? 
fucking lijpo! Anders ga je het kanaal in!” 
Het is onze nieuwe biervriend vanaf het bankje. Even verderop 
staat een kleine vrouw met baseballcap geagiteerd te ratelen 
tegen twee onderuitgezakte figuren. Haar paardenstaart danst 
ritmisch mee op haar levendige armgebaren. de onderuitge-
zakte figuren drinken hoofdpijnbier. Onze biervriend kijkt het 
hoofdschuddend aan en spuugt tussen zijn magere benen op 
de grond.

Het opgewonden geratel houdt aan, terwijl lotte en ik hard-
nekkig proberen elkaars prutsworpen te verwerken. 
“Johan! kom lekker hier zitten! laat dat rare wijf!” brult 
biervriend richting de onderuitgezakte figuren. Johan grijnst en 
maakt een wegwerpgebaar. 
biervriend mompelt hardop: “Ik hang haar op in de hoogste 
boom. Aan haar clitoris.” Hij zegt het alsof hij er werkelijk in 
gelooft, en zucht diep. lotte loopt een vervroegde kennisma-
king met de clitoris mis; zij gaat geheel op in het frisbeeën.

Na tien minuten verflauwt het opgefokte geroezemoes. “Ze is 
eindelijk een beetje gekalmeerd hè?” zeg ik tegen biervriend. 
Hij kijkt verwonderd op van het shagrollen en murmelt nau-
welijks verstaanbaar, met drankdoorlopen ogen: “Ze kalmeert 
maar hoor, haar probleem.” 
Hij neemt nog een flinke hijs richting zijn zondagavondkater. 
lotte juicht. Ze heeft de frisbee gevangen. Het Oosterpark 
mag de zomer overslaan, de biervrienden en wij doen dat niet.

Hoofdpijnbier op  
zondagochtend

GiJs  
LAurEt

Literair transvaal 
In de Transvaalbuurt wonen van oudsher veel schrijvers. Door-
dat zij vaak schreven over hun buurt, is door de jaren heen een 
mooi tijdsbeeld van dit deel van de stad ontstaan. Het Museum 
zonder Muren heeft een nieuwe audiotour gemaakt, waarin de 
luisteraar tijdens een wandeling kennismaakt met het werk van 
achttien auteurs. Buurtbewoners hebben geadviseerd bij de 
selectie van de tekstfragmenten en hebben deze ook ingespro-
ken. Op die manier is een boeiende interactie ontstaan tussen 
de oorspronkelijke tekst en de hedendaagse buurt.
Literair Transvaal is een audio-app voor smartphone of tablet. 
Er zijn fragmenten te horen van onder meer Nescio, Maarten 
Spanjer, Herman Heijermans, Theo Thijssen en Oek de Jong. 
De app kan gratis worden gedownload via izitravel.nl of mu-
seumzondermuren.com. 

Op safari in Amsterdam
Dat duiven zich thuis voelen in de stad weet iedere Am-
sterdammer zo ook wel. Maar dat er ook ringslangen en 
roodwangschildpadden voorkomen is veel minder bekend. 
Welke diersoorten kun je hier – als je goed oplet – waarne-
men, en waarom vinden ze het in de stad zo fijn? 
De stadsecologen weten het en delen hun kennis in Het 
Amsterdamse beestenboek. Ze beschrijven in hun boek zestig 
Amsterdamse dieren, compleet met foto’s en kaartjes waarop 
de leefgebieden zijn aangegeven. Lees alles over de mol en de 
egel, maar ook over de ijsvogel, de boommarter en beerdier-
tjes. Het Amsterdamse beestenboek, uitg. Bas Lubberhuizen, €19,99. 
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16 september
De verdwenen parels van de koning 
(4-8), met schminken, limo, koffie 
en koek. poppentheater koos 
kneus, 14.00 uur, kooskneus.
nl (elke wo. diverse voorst. op 
diverse tijden).

Films

3 september
Mr. Holmes (drama, 9+). de Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl.

10 september
Valley of Love (drama). de Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl.

18 september
Bloed, Zweet en Tranen (bio/mu-
ziek). Over het bewogen leven van 
André Hazes. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

20 september
Trois souvenirs de ma jeunesse 
(drama, 9+). de Omval, 11.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

12 september
Zaterdagmarkt reuring. Eten, 
drinken, accessoires, snuisterijen. 
krijn taconiskade, 9.00-16.00 uur, 
reuringmarkt.nl (elke za.).

19 september
Open dag Jaap Eden IJsbaan. 
spelletjes voor kinderen, demo’s, 
bootcamp, freerunning. Jaap Eden 
IJsbaan, 14.00-17.00 uur. jaapeden.
nl. 

Club

4 september
Club Salsa, dansfeest. badhuisthea-
ter, badhuistheater.nl.

11 september
Vrijmibo magneet festival. Ope-
ning terras, borrels, barbecue, 
muziek en als het donker valt in 
optocht naar de Oostpunt. face-
book ‘slibvijzel’ / magneetfestival.
nl.

19 september
Alive and kicking, dansen op latin, 
blues, rock ’n roll, afrikaans en 
meer. badhuistheater, 20.00 uur, 
badhuistheater.nl.

25 september
live muziek onder Amsterdam-
mers in een bont en internationaal 
gezelschap. Camping Zeeburg, 
Zuider IJdijk20, campingzeeburg.nl.

AllegAAr

29 en 30 augustus
Open dagen roeicentrum berla-
gebrug en watersportcentra slo-
terplas en Jeugdland maak kennis 
met zeilen en roeien voor jeugd 
en volwassenen. 10.00-17.00 uur, 
roeicentrumberlagebrug.nl.

30 augustus
rock books met Jaap boots, live 
‘rock-talkshow’. met elke maand 
spraakmakende rock- en pop-
auteurs, gasten en live muziek. 
Vanavond:  marc stakenburg en Jp 
mesker. Q-factory, Atlantisplein 1, 
16.00 uur, q-factory-amsterdam.
nl.

5 en 6 september
groot brei- en haakfeest. met op 
beide dagen een spectaculaire 
loterij. Vanaf 12.00 uur, de Vlotte 
knot, schellingwouderdijk 251.

6 september
suprise shopper diemerplein. 
soms betaalt hij (gedeeltelijk) je 
boodschappen. 12.00-17.00 uur, 
diemerplein.nl 

FestivAl 

11-13 september
magneet festival. Op de mooiste 
Oostpunt van Amsterdam, in het 
zand van Zeeburgereiland met luie 
biertjes en dito wijn genieten van 
theater, knutsel, lekker eten en 
veel optredens van bands en dj’s. 
Oostpunt IJdijk, 13.00-00.30 uur, 
magneetfestival.nl.

11-13 september
Jubileumweekend muziekgebouw 
aan ‘t IJ. Concerten, buurtpicknick, 
muzikale rondvaart, schommelen 
op muziek, poëziewandeling en 
meer. programma: muziekgebouw.
nl.

13 september
Jazz & de walvis. grote en kleine 
namen uit de nederlandse jazz-
scene spelen op acht bijzondere 
locaties, zoals het ventilatiehuis 
van de piet Hein tunnel. 13.00-
17.00 uur, jazzendewalvis.nl.

mArkt

29 augustus
IJburg Culinair. Het beste eten en 
drinken gepresenteerd door alle 
culinaire ondernemers uit de wijk. 
Joris Ivensplein, 13.30-22.00 uur, 
ijburgculinair.nl.

rommelmarkt met (kinder)kleding 
en spulletjes. Eltheto, Javastraat 
118, 12.00-15.00 uur.

30 augustus
kofferbakmarkt trek je klep 
Open. kopen en verkopen, spullen 
voor weinig. parkeerplaats bij blij-
burg, 08.00-16.00 uur, facebook 
‘kofferbakmarkt’.

pure markt watergraafsmeer, met 
optreden kinderkoor watergraaf-
smeer. park frankendael, 11.00-
18.00 uur. 

5 september
Oldtimer festival met boeren-
markt. Veertig oldtimers, zoals 
een spartan Cabrio en een 
Chevvy uit de jaren ’40. En een 
markt met verse producten, 
demo’s en proeverij. winkel-
centrum IJburg, Joris Ivensplein, 
10.00-17.00 uur.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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13 september
rock books met Constant meijers 
(forever Young) en Henk koorn 
(Hello Venray). Q-factory, Atlan-
tisplein 1, 16.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl .

t/m 22 november
tentoonstelling Russian House. 
werk van vijf bijzondere fotogra-
fen. schilt gallery, peter martens-
straat, do. 10.00-20.00 uur, vr. 
10.00-18.00 uur.

theAter

13 september
Uurtje Literatuurtje, Joost prinsen 
(entertainment, try-out). de Om-
val, 14.00 uur, theaterdeomval.nl.

17 september
Draai het eens om, NUHR (cabaret, 
leesvoorst.). de Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

19 september
IJsbeer in de Tropen. Vrijburcht, 
11.00 uur, theatervrijburcht.nl.

Johnny ontmoet Shaffy (muziekthea-
ter). Vrijburcht, 20.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

Heilloos, kirsten van teijn (cabaret). 
de Omval, 20.30 uur, theater-
deomval.nl.

Jeugd

6 september
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).

516
 winkels

in Oost, met 94.000 m2 vloeroppervlak. 66% van 
de inwoners is tevreden over het winkelaanbod. 
de middenweg krijgt een het hoogste cijfer: een 
7,1. de Eerste Oosterparkstraat wordt met een 
6,1 het slechtst beoordeeld. 

ACHTER de Brug

24 september
While We’re Young (drama/komedie, 
12+). de Omval, 20.00 uur, thea-
terdeomval.nl.

muziek

27 augustus
Jonge muzikanten op het podium: 
Anna sylvia en the buccaneers. Q-
factory, Atlantisplein 1, 17.30 uur, 
q-factory-amsterdam.nl.

28 augustus
live muziek onder Amsterdam-
mers in een bont en internationaal 
gezelschap. Camping Zeeburg, 
Zuider IJdijk20, campingzeeburg.nl.

19 september
tax and the Outsiders, legendari-
sche nederbeatgroep uit de jaren 
zestig. Q-factory, Atlantisplein 1, 
20.30 uur, q-factory-amsterdam.nl.

20 september
Damp. levensliederen van de Am-
sterdamse band dAmp. Vrijburcht, 
16.00 uur, theatervrijburcht.nl.
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