
‘Betondorp is  
logistiek makkelijk’
Special Leef! over wonen  
in Oost. Naar binnen  
gluren en trends zien.

Willie Wartaal wil  
een Universele Dag Van 

De Boosdoener.
‘In 48 uur kunnen  

werelden vergaan.’
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Tuin
we zijn net afgebeuld door 
de man van 106 kilo. mijn drie 
buurvrouwen, ik en de vrouw 
die twee jaar geleden haar nek 
brak op een skateboard. Ik kijk 
steeds of ik de krak nog ergens 
kan zien, maar nee. we drinken 
thee in de sportschool.
‘jullie tuin gaat er mooi uitzien 
zeg,’ zegt de ene buurvrouw 
tegen de andere. ‘ja, we hebben 
de trampoline verplaatst.’
‘Ik had geen last van jullie tram-
poline hoor,’ zeg ik snel.
‘maar je man voelde het trillen 
als erop gesprongen werd.’

‘mijn man ja! Die voelt alles.’
we lachen om mijn man die 
alles voelt.
‘Hoe zit het eigenlijk met júllie 
tuin?’ vraagt de overbuurvrouw 
aan de ene.
‘O, die moeten we betegelen. 
Het gras is niet mooi.’
‘Zitten jullie er weleens?’
‘Nooit. Ik ga echt niet op een 
gewone stoel in de tuin zitten,’ 
zegt ze, ‘daarvoor moet je wel 
een fijne bank hebben.’
‘Als je een fijne bank hebt, ga 
je er ook niet zitten hoor,’ zegt 
de overbuurvrouw. ‘Dat doe 
ik ook niet. wat moet je op je 
fijne bank in je tuin?’

we blazen in onze thee.
‘Zit je weleens in joúw tuin?’ 
vraag ik aan de vrouw met de 
crack in haar nek.
Ze zit op haar balkon, of in haar 
tuin op Bali, in haar tuin op Blij-
burg, in haar tuin op Ibiza, of in 
die in frankrijk. Ze woont een 
paar maanden per jaar hier en 
daar. Haar kinderen zitten op 
internationale scholen. De hele 
wereld is haar tuin.

www.elkegeurts.nl. 
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Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Het Open Haven Festival vindt 
op 26 september toch plaats, 
met een verzameling markt-
kramen en livemuziek. Je kunt 
genieten van een uitgebreide 

braderie, coverband The Impos-
ters en zeemansliedjes, optre-
dens, activiteiten op het water 
en veel voor kinderen. De haven 
van IJburg is de plek waar het 
gebeurt, van 10.00–20.00 uur.

Vluchtelingen in de Wethouder Verheijhal in Oostpoort. Veel mannen alleen. “Ik wil hier blijven. In Nederland, 
geen ander land. Ik vind het een geweldig land.” foto marti jn van den dobbelsteen

Open Haven Festival 2013. foto marti jn van den dobbelsteen

Ahmed Al Agha trekt een 
donkergrijze kabeltrui over zijn 
hoofd. “Hoe staat het?” vraagt 
hij in het Engels aan vrijwil-
ligster Nikki. Mooi, antwoordt 
ze. “Beter dan wat je eerst had.” 
Zijn andere trui, een blauw 
fleecejack, heeft hij drie weken 
aan gehad. De andere kleding 
die hij bij zich had, ging in 
Griekenland de container in. 
“Ik hoorde dat hier de winters 
streng zijn.”

Normaal gesproken wordt in 
deze ruimte van de Verheijhal 
kickboksles gegeven, maar nu 
heet het voor even ‘de winkel’. 

Hier worden de kleren die 
buurtbewoners brengen uitge-
stald en verdeeld door vrijwilli-
gers. De vluchtelingen kunnen 
uitzoeken wat ze nodig hebben. 

De Wethouder  
Verheijhal biedt tijdelijk 
onderdak aan twee-
honderd vluchtelingen, 
voornamelijk afkom-
stig uit Syrië. Dat is een 
noodoplossing tot zij 
asiel aan kunnen vragen 
in Ter Apel. Daar is nu 
geen plek. 

Door Rosanne Kropman

Op doorreis naar Ter Apel

Vluchtelingen opgevangen in Verheijhal

Al Agha (43) komt uit Da-
mascus. Tot hij naar Libanon 
vertrok, werkte hij voor Nestlé. 
Zijn vrouw en kinderen van 
drie en vijf zijn daar nog. “Zijn 

ze veilig,” wil Nikki weten. 
“Nee, helemaal niet. In Damas-
cus zie je iedere dag moorde-
naars en bloed.”
In Turkije stapte hij op een 

bootje naar Griekenland.  
Van Griekenland ging het  
naar Macedonië en via Servië, 
Oostenrijk en Duitsland  
kwam hij uiteindelijk in Am-
sterdam terecht. “Ik wil hier 
blijven. In Nederland, geen 
ander land. Ik vind het een 
geweldig land.” En nee, hij is 
hier nog nooit eerder geweest, 
maar de mensen zijn aardig en 
er heerst vrede.

Hij had twee huizen in Syrië. 
Om zijn reis te kunnen beta-
len verkocht hij er een. Voor 
3500 euro. Of hij ooit nog 
terug kan, weet hij niet. “Ik 
zie de toekomst somber in.” 
Ahmed hoort bij de grootste 
groep vluchtelingen die wordt 
opgevangen in de sporthal: 
mannen uit Syrië die in hun 
eentje hiernaartoe gekomen 
zijn. Vrouwen en kinderen zijn 
in de minderheid. De andere 
grote groep komt uit Eritrea. Er 
bivakkeren in ieder geval voor 
een week tweehonderd mensen 
in de sporthal.

3

Cécile Koekkoek,
hoofdredacteur van de  

Varagids. ‘Ijburg is een plastic 
Vinex-wijk’. toch kan ze er  

niet tegen als anderen negatief  
doen over de wijk.

Lees verder op pagina 5
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Open Haven Festival 26 september
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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

wiLLiEs wArTAAL
Gefeliciteerd

i n 48 uur kunnen werelden vergaan, dus 
gebeurt dit ook. Soms is het niemands 
schuld als er ergens een wereldje vergaat 

maar meestal niet. De Boosdoener. Deze 
blijkt vaak niet meer dan een charlatan of een 
minkukel. echte Boosdoeners in hart en nieren 
zijn nagenoeg uitgestorven. toch kunnen 
deze made in China-Boosdoeners een hoop 
rommel veroorzaken en het meest angstwek-
kende aan deze nepperds is dat iedereen 
een Boosdoenertje kan zijn. Het is immers 
verre van moeilijk een domme fout te maken 
en daarmee wat dan ook voor wie dan ook 
voor altijd te verpesten. arme Boosdoener. 
tranen. Verontschuldigingen. Spijt. al dat soort 
heftige woorden. meestal op dat moment ook 
oprecht gemeend. 

tegenwoordig is bijna niemand nog oprecht 
gemeen. Daarom kom ik op voor de Boos-
doener. er zijn twee mogelijkheden als je de 
andere 33 voor het gemak even weglaat. De 
Boosdoener per abuis die sympathie verdient 
omdat het eigenlijk een ongelukkige stuntelaar 
is, en de echte Schurk-Boosdoener die sympa-
thie verdient om dat hij/zij zo lekker slecht is.
Ik kan niet met veel mensen door 1 deur om-
dat ik daar net iets te dik voor ben maar voor 
Boosdoeners zal ik altijd mijn buik inhouden. Ik 
zal altijd een kopje suiker in huis hebben voor 
mijn held. en een bordje eten zal nooit te veel 
gevraagd zijn. Daarom zal het vanaf vandaag 
elk jaar precies op deze dag, voor altijd, De 
Universele Dag Van De Boosdoener zijn. gaat 
heen en feliciteert iemand!

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

!

“Wij willen graag blijven,” 
vertelt Richard van Leeuwen, 
een van de eigenaren van The 
Harbour Club tijdens de druk-
bezochte informatieavond voor 
omwonenden, 14 september. 
“Het loopt goed, we hebben het 
hier naar ons zin, en we den-
ken dat we ook goed passen bij 
alle nieuwe plannen voor het 
Cruquiusgebied. Daar zit nu 
nog vooral bedrijvigheid, maar 
dat wordt de komende jaren een 
woon-werkgebied.”

Met ontwikkelaar Amvest, ei-
genaar van de locatie, heeft The 
Harbour Club een plan gemaakt 
dat onlangs bij de bestuurscom-
missie Oost is ingediend. De 
grote loods die aan het restau-
rant vastzit, wordt in het plan 
afgebroken om plaats te maken 
voor zeventig tot tachtig kleine 
starterswoningen. Onder de 
woningen komen nieuwe kan-
toor- en bevoorradingsruimtes 

van het restaurant. En onder de 
grond is een grote parkeerga-
rage voorzien. In oktober zal de 
bestuurscommissie de plannen 
bespreken.

Drie silo’s 
De voormalige wijnterminal 
van Roders, waar het restaurant-
gedeelte is, blijft bestaan. En 
dat is niet het enige industriële 
erfgoed dat behouden blijft. 
Want drie van de vijf wijnsilo’s 
van Roders, die vanwege bouw-
werkzaamheden in het Cru-

quiusgebied verloren dreigden 
te gaan, krijgen een nieuwe 
plek naast The Harbour Club. 
De tien meter hoge wijnsilo’s 
verloren hun functie toen begin 
deze eeuw de regelgeving rond 
het invoeren van wijn werd 
aangepast. Wijnopslag in de 
silo’s is sindsdien niet langer 
toegestaan. The Harbour Club 
wil de exploitatie van de silo’s 
graag op zich nemen, zegt Van 
Leeuwen. “We denken na over 
een definitieve bestemming. We 
kunnen er hotelkamers van ma-

The Harbour Club wil blijven

Hotel, starterswoningen en hergebruikte  
wijnterminal in het Cruquiusgebied

Het Cruquiusgebied komt 
tot leven. Restaurant The 
Harbour Club wil zich er 
na een tijdelijk verblijf 
definitief vestigen. Ook 
het Amsterdam City 
Harbour Hotel (Kopge-
bouw) komt eraan. Na 
jarenlange windstilte gaat 
begin 2016 de eerste paal 
de grond in.

ken, vergaderlocaties of exposi-
tieruimtes. Alles ligt open.”

Ontwikkelaar Amvest zet ook in 
op het behoud van het mari-
tieme karakter ervan, vertelt een 
woordvoerder. “Het vervallen 
huisje Insulinde, dat dienst-
deed als hoofdkantoor van de 
N.V. Oliefabrieken Insulinde, 
wordt afgebroken en vervolgens 
op het terrein in oude glorie 
opgebouwd. Ook het pompen-
gebouw en ketelhuis van Insu-
linde knappen we op. Daarnaast 

Voorlopige schets van een entreegebouw met woningen aan de Cruquiusweg.  
tekening the harbour Club , jan metz

Door Michel van Dijk

hopen we de kraan, die werd 
gebruikt om goederen over te 
laden van de schepen naar de 
goederentreinen op de kade, 
een nieuwe functie te kunnen 
geven.”

235 kamers
Ondertussen valt er na jaren-
lange windstilte ook nieuws te 
vermelden over het Amsterdam 
City Harbour Hotel (Kopge-
bouw). De bouw daarvan, pal 
naast The Harbour Club, staat al 
sinds 2008 gepland. “De bouw 
begint in het eerste kwartaal van 
2016,” vertelt Evelien Houwer, 
projectontwikkelaar van de 
HBB Groep, dat samen met 
FRIS Groep Amsterdam verant-
woordelijk is voor de hotel-
ontwikkeling. “De gesprekken 
met de exploitant verkeren in 
een afrondend stadium. Ook 
het overleg met de gemeente 
verloopt goed.”

In het Amsterdam City Harbour 
Hotel komen 235 kamers. Ver-
der komen er sanitaire voorzie-
ningen voor de gebruikers van 
de jachthaven vóór het hotel, 
en een parkeergarage voor de 
gasten van hotel en jachthaven. 
“Daarnaast komen er longstay-
voorzieningen – sfeervolle ka-
mers – voor mensen die langer 
in Amsterdam willen verblijven, 
zoals expats.”
Een restaurant en café zullen 
eveneens deel uitmaken van het 
hotel. 

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

DE LAATSTE POLDERSALSA VAN 2015:
26 SEPT: PAN CON TIMBA EN ¡ PARECE PICANTE ! (gratis toegang)

ELKE DAG: LEKKER IN DE KANO OF SUP NAAR IJBURG

OP AFSPRAAK: ONS CAFÉ IS TE HUUR

CAMPING ZEEBURG: ALTIJD WAT TE DOEN! 

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

                                       

‘Hart for her’, fitness voor dames  
in Oost
Begin dit jaar heeft het eerste filiaal van ‘Hart for her’ zich 
aan de Blasiusstraat 105 gevestigd. Sindsdien hebben veel 
vrouwen deze fitness voor dames gevonden, en met succes 
aan hun gezondheid gewerkt. Bij Hart for her trainen vrou-
wen onder elkaar in een vertrouwde, huiselijke omgeving, in 
een gezellige muzikale sfeer, op een afwisselend circuit van 
hydraulische fitness-apparaten. Het trainen zonder gewich-
ten heeft als bijkomend voordeel dat je geen spierpijn krijgt.
Op 10 en 17 oktober organiseert Hart for her open dagen 
waarop je je met veel voordeel in kunt schrijven. Facebook 
‘HartforherAmsterdamOost’.

Vrijmibo’s Tillylingeling en spiazzo
Op vrijdagmiddag 25 september kun je borrelen bij De 
Keuken van Tante Til, met een DJ (dansen op straat!) en het 
befaamde mediterrane buffet van topkok Bilal Yilmaz. Van 
17.00 tot 22.00 uur, buffet 10 euro p.p. (kinderen 5 euro), 
IJburglaan 1501.

Op vrijdagmiddag 9 oktober wordt er geborreld in het gaaf-
nieuwe café-restaurant Spiazzo op Steigereiland. Vanaf 18.00 
uur is er een welkomstdrankje en een coole DJ. Spiazzo, 
Pedro de Medinalaan 89, IJburg. 
Zie Facebook ‘Vrijmibo Tillylingeling’ en ‘Vrijmibo Spiazzo’ 
en neem je vrienden en buren mee.
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Een groep ervaren vogelaars telt 
al jaren de broedvogels van het 
Diemerpark. Zij zien in de sta-
tistieken duidelijk neerwaartse 
lijnen. Vogelaar Rob Baars: 
“Vanaf de sanering nam het 
aantal soorten eerst alleen maar 
toe. Toen het nog een kale vlakte 
was, zag je kieviten, steltlopers 
en tureluurs. Naarmate er meer 
begroeiing kwam, zagen we ook 
tjiftjaffen, groenlingen en zang-
lijsters. In 2011 waren de aantal-
len op een toppunt. Vanaf dat 
moment zien we een dalende 
lijn. De onrust in de ARK-zone, 
de sportvelden en loslopende 
honden zijn funest voor veel 
vogelsoorten.”

Door de sportvelden is het 
foerageergebied van sommige 
vogels ingeperkt. “De kneu 
zoekt zijn voedsel tussen het 
gras en de kruiden. Met kunst-

De vogelaars die syste-
matisch broedvogels 
tellen in het Diemerpark 
zien de aantallen elk jaar 
afnemen. Het Diemer-
park is niet meer het 
vogelreservaat dat het 
ooit was.

gras kan zo’n soort niks.” Ook 
in de ARK-zone, de strook langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal 
waar bedreigde vogels als koe-
koek en nachtegaal van oudsher 
rust vinden, nemen de aantal-
len af. In 2011 broedden er 
acht sprinkhaanzangers in het 
park, nu zijn dat er nog drie. De 
kneu is gezakt van vijftien naar 
zes, bosrietzangers van 21 naar 
dertien. Van de achthonderd 
broedparen in 2011 zijn er nog 
560 over. 
“Ik wil geen zuurpruim zijn, 
maar het is daar te onrustig 
geworden. Er wordt met tenten 
gekampeerd, honden nemen 
een bad in de paddenpoelen, 
ik kwam er zelfs al een scooter 
tegen! De roofvogels die er eer-
der broedden – havik, buizerd, 
bruine kiekendief – zijn al weg-
getrokken. Grondbroeders als 
wilde eend, fazant en sprink-
haanzanger hebben last van de 
loslopende honden.”

De soorten waar de Diemer-
zeedijk zo beroemd mee is 
geworden, zijn er nog wel. “Het 
Diemerpark is nog altijd dé plek 
in Amsterdam om blauwborsten 
te zien. Vorig jaar broedden er 
veertien paartjes. Dit jaar waren 
het er iets minder, tien.” IJsvo-
gels doen het beter dan ooit in 

het park. Er broeden nu drie 
paartjes, het maximale aantal 
dat het park kan hebben. “Het 
territorium van een ijsvogel be-
slaat één kilometer. Het Diemer-
park is 2,5 kilometer breed, dus 
drie paartjes past nét. Het derde 
ijsvogelpaartje vangt vis buiten 
het park.”

De vrijwilligers maken in het 
broedseizoen tweemaal per 
maand een ronde door het 
Diemerpark. Een ochtendtel-
ling begint een halfuur vóór 
zonsopgang, soms al om 4.30 
uur. De vogelaars tellen vooral 
op hun gehoor. “Mannetjesvo-
gels bakenen hun territorium 

af door te zingen. Bij spechten 
noteren we het geroffel op 
bomen.” Alle gegevens worden 
aangeleverd aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, dat 
er lijsten mee samenstelt met 
bedreigde soorten. 

De vogelaars die systematisch broedvogels tellen in het Diemerpark zien de aantallen afnemen. Door grote 
drukte, loslopende honden, scooters. Er zijn zorgen, en toch willen ze niet zuurpruimen. “Het is nog altijd dé 
plek in Amsterdam om blauwborsten te zien.” foto  marti jn van den dobbelsteen

In de Wethouder Verheijhal is plek voor 200 vluchtelingen. 
foto  marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

Bijzondere vogels trekken  
weg uit Diemerpark
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Bent u niet tevreden over uw gewicht, wilt u zich fitter 
voelen, heeft u medische klachten of heeft u vragen over 

uw eetpatroon? 

Diëtist op IJburg helpt u graag! 
 
 
 
 
 
 
 

www.dietistopijburg.nl 
0619013780 | 0202217537 

  

 Zorginstanties bundelen krachten in clubhuis Athena
Het multifunctionele clubhuis van hockeyclub athena biedt sinds 
deze maand plaats aan inloophuis De kraanvogel, het Cancer 
Care Center en ftSa. De kraanvogel is een ontmoetingsplaats 
voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. lotge-
noten kunnen elkaar hier in een ontspannen sfeer ontmoeten 
en ervaringen delen. Het Cancer Care Center biedt (na)zorg 
aan (voormalig) kankerpatiënten in de vorm van onder meer 
fysiotherapie, voedingsadvies en pilates. ftSa is een praktijk 

voor fysiotherapie en 
manuele therapie. 
Dankzij de gedeelde 
locatie kunnen deze 
instellingen optimale 
zorg bieden en mensen 
gemakkelijk doorver-
wijzen. persoonlijke 
aandacht staat hierbij 
centraal.  

 Supermarkt Deen op IJburg
wethouder laurens Ivens heeft de eerste paal geslagen op de 
plek waar een supermarkt en 58 appartementen gaan verrijzen 
op Ijburg, vlak bij het einde van de pampuslaan. Ivens noemde 
het “een belangrijke stap in de afronding van Ijburg 1”.
De supermarkt op de begane grond is verkocht aan Deen. Boven 
de winkel worden 58 appartementen gerealiseerd voor verhuur 
in de vrije sector. Naar verwachting worden woningen en super-
markt eind 2016 opgeleverd.

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

Het clubhuis van AthenA.  
foto marti jn van den dobbelsteen

Na een wat chaotisch begin 
komt er nu structuur in, zegt 
beheerder Adel Tissouladi. Het 
zweet staat hem op het voor-
hoofd, van het duwen van een 
grote kar vol met kinderspeel-
goed. “Het is aardig op de rails.” 
Overal zijn vrijwilligers druk 
met het sorteren van de vracht-
ladingen spullen die buurtbe-
woners zijn komen brengen. 
Minstens vijftig lopen er rond, 
zegt Tissouladi, bijgestaan 
door het Rode Kruis, de ge-
meente en Stichting Dynamo.

Het is de vraag of al die ruim-
hartig gedoneerde spullen 
nu wel nodig zijn. De vluch-
telingen zijn maar even in de 
sporthal, zo gauw als mogelijk 
zullen zij doorreizen naar Ter 
Apel, waar hun asielprocedure 
begint. Voor andere opvanglo-
caties riep de gemeente al 
op om geen spullen meer te 
doneren. Onder andere in 
Nieuw-West en in Zuidoost 
worden mensen opgevangen 
tot ze terecht kunnen in Ter 
Apel, het asielzoekerscentrum 
waar zij hun aanvraag kunnen 

doen. In de Wethouder Verhe-
ijhal wordt dan ook niemand 
geregistreerd.

Niet eerder meldden zich zo-
veel vluchtelingen in Amster-
dam. In de maand augustus 
meldden zich 1370 vluchtelin-
gen in de stad. In augustus 2014 
ging het nog om 517 mensen. 
Dit jaar was dus sprake van 
bijna een verdrievoudiging. In 
heel 2013 telde de vreemdelin-

genpolitie in Amsterdam 543 
mensen. In 2014 waren dat er 
3675.

Burgemeester Eberhard van 
der Laan is van plan om vijf-
tienhonderd vluchtelingen in 
Amsterdam tijdelijk onder-
dak te bieden. Hij heeft vast-
goedondernemers gevraagd 
om ruimte die geschikter is 
voor langere termijn beschik-
baar te stellen. 

Buurt brengt spullen voor  
vluchtelingen in sporthal
Vervolg van pagina 1
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De gemeente is op dit 
moment bezig met de  
grootste reorganisatie 
ooit. Het doel: meer  
efficiëntie, minder loket-
ten en meer aansturing 
vanuit de Stopera. Wat 
betekent deze reorgani-
satie voor stadsdeel Oost 
en haar bewoners? De 
Brug deed rondvraag.

Het ambtenarenapparaat van 
de gemeente krijgt de ene na de 
anderen reorganisatie te verwer-
ken. De ene gemeentelijke stoe-
lendans is nog niet afgelopen of 
de volgende begint, zo was de 
tendens de afgelopen jaren. In 
de jaren 2008–2013 telde de re-
kenkamer van de gemeente zo’n 
115 reorganisaties. Is het dan nog 
nieuws, vraag je je misschien af, 
maar 2015 is aangekondigd als 
het jaar van de grootste reorga-
nisatie tot nu toe. De gemeente 
wil hiermee op jaarbasis 120 
miljoen euro besparen. Ook 
het ambtenarenbestand moet 
kleiner. Eind 2013 waren er bij 
de gemeente ruim 13.500 amb-
tenaren in loondienst en in 2016 
moeten het er zo’n vijftienhon-
derd minder zijn. 

De gemeente wil met deze 
nieuwe ronde ‘beter, efficiënter 
en sneller’ gaan werken. Ook 
moet de organisatie ‘flexibeler’ 

worden door werknemers beter 
in te zetten. En dat moet gebeu-
ren met minder geld en minder 
bureaucratie. 

Het klinkt veelbelovend en ook 
wat cliché – wie wil het nou niet 
efficiënter en goedkoper – maar 
wat wil dit goede voornemen 
eigenlijk zeggen? 
“De bezuinigingsoperatie van 
de laatste jaren – want het is een 

Alles naar de stopera

serie bezuinigingen die elkaar 
opvolgen en overlappen – hangt 
in een soort ideologisch sausje 
van ‘anders werken’. In de prak-
tijk gaat het om geld besparen,” 
zegt IJburger Quint Meijer. Hij 
adviseert de gemeente en stads-

delen over de nieuwe rol van de 
stadsdelen. Begin jaren tachtig, 
aan het begin van zijn carrière, 
werkte Meijer als ‘kwartierma-
ker’ bij drie toen net nieuwe 
stadsdelen. In 2010 heeft hij vier 
stadsdelen in West gefuseerd.

Die andere manier van werken 
betekent vooral dat er steeds 
meer macht naar de Stopera gaat 
en dat de stadsdelen minder te 

zeggen krijgen. De bestuurs-
commissie heeft slechts een 
adviserende rol, terwijl het 
daadwerkelijke beleid (het 
budgetbeheer en de uitvoering) 
terug is naar de centrale stad. 
“Je zal het geen bestuurder 

hardop horen zeggen in de 
stadsdeelcommissie of tegen een 
journalist – daar doen ze alsof er 
voor de stadsdelen weinig ver-
anderd is – maar binnenskamers 
balen ze. Hun invloed is gewoon 
minder groot dan voorheen, de 
macht ligt meer en meer in de 
centrale stad.” 

Want heb je als ambitieus be-
stuurder in samenspraak met 
je bewoners net een mooi plan 
gemaakt, dan zul je toch uit-
eindelijk in de Stopera moeten 
zijn voor het geld. “Zo hangt het 
nieuwe systeem dus erg af van 
toevalligheden, bijvoorbeeld of 
een stadsdeelvoorzitter goed kan 
opschieten met een wethouder.”

Het is geen al te solide beginpo-
sitie, die gunfactor. Zeker omdat 
de stadsdeelvoorzitter niet per 
se van dezelfde politieke kleur 
of coalitie hoeft te zijn als de 
verantwoordelijk wethouder. 

In de loop van de tijd zal moe-
ten blijken of het werkt, denkt 
Meijer. “Het is de vraag of ze 
op centraal niveau voldoende 
rekening houden met wat er op 
lokaal niveau speelt. Amster-
dam staat niet bekend als een 
stad waar men graag de macht 
deelt. Toen de stadsdelen nog in 
volle glorie waren, waren er meer 
bevoegdheden en meer vormen 
van overleg.” Hier in Oost zal dat 
overigens meevallen. Stadsdeel-
voorzitter Ivar Manuel is, net als 
de meerderheid van de wethou-
ders, van D66. 

Een ander gevolg is dat het 
stadsdeel geen eigen ambte-
naren meer heeft. Dat merk je, 
zegt VVD-commissielid Marcel 
Mokveld. “Voorheen wist je bij 
wie je moest zijn voor bepaald 
beleid. Nu is bijna alles naar de 
centrale stad gegaan. Ik merk 
dat het ook voor burgers bij-
zonder verwarrend is. Vroeger 
kon je voor inspraak en ideeën 
bij de stadsdeelwethouder of de 
deelraad terecht, nu zie je dat 
mensen zich soms zowel bij ons 
als bij de centrale stad melden.”

Deze ontwikkeling signaleert 
ook Rick Vermin, commissielid 
van GroenLinks. “Je kunt je 
afvragen of er op deze manier 
werkelijk minder loketten ko-
men,” zegt de fractievoorzitter. 

“Ook denk ik dat burgers zullen 
merken dat daar waar ambte-
naren vroeger echt kenner van 
de buurt waren, ze nu minder 
direct betrokken zijn. Ik blijf 
voorstander van het oude stads-
deelstelsel waarbij de afstand 
tussen de burger en politiek 
kleiner was dan nu.”

Maar wordt er dan wel beter sa-
mengewerkt binnen de gemeen-
te? Dat is een wens die er al jaren 
is, weet Meijer. Het lukte steeds 
niet om diensten binnen de 
gemeente met elkaar samen te 
laten werken. De bezuinigings-
maatregelen dienen als stok 
achter de deur. “Toch zie ik nog 
steeds een verkokerde organi-
satie waarbij samenwerken niet 
op de eerste plaats komt. Neem 
bijvoorbeeld opdrachtgevers 
van de dienst Verkeer en Ver-
voer en het Ontwikkelingsbe-
drijf die nog altijd grotendeels 
gescheiden opereren. Binnen de 
stadsdelen zijn er weer andere 
opdrachtgevers die niet samen-
werken met de opdrachtgevers 
op centraal niveau.”

Oké, wordt er dan belasting-
geld bespaard? Ja, dat wel. Maar 
nog steeds niet genoeg. Om 
het bezuinigingsdoel te halen 
moeten er hoogstwaarschijnlijk 
nog meer ambtenaren uit dan 
aanvankelijk gepland.

Door Pieter-Bas van Wiechen 
en Rosanne Kropman

pOLiTiEK

‘Het nieuwe systeem hangt af van toevalligheden’

cafe-restaurant

cafe-restaurant

cafe-restaurant

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

Vrijdag 9 oktober va 1800 uur Vrijmibo bij 
SpiAzzo met een bubbel en hapjes van het huis

 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

Vernietigend geheim rapport
Vorig jaar lekte via De Telegraaf een geheim rapport uit, het zogenoemde 
gateway review, dat de voortgang van de bezuiniging onder de loep hield. 
Het oordeel was vernietigend: de kans van slagen van de bezuinigingsronde 
kreeg in het rapport code ‘oranjerood’. Dat houdt in dat het één stap 
verwijderd is van code rood: onhaalbaar.
gemeentesecretaris arjan van gils, de topambtenaar die de operatie moet 
leiden, wordt in het rapport gebrek aan leiderschap verweten. ambtenaren 
zouden niet weten waar ze aan toe zijn, de sfeer op hoofdkwartier de 
Stopera zou technocratisch zijn. In het rapport wordt gesproken van een 
‘massieve papierstroom’ die op gang zou zijn gekomen door de reorgani-
satie. leidinggevenden zouden zelf de voorgenomen veranderingen niet 
implementeren, maar dat wel van hun ondergeschikten verwachten.
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Museumkaart/
Vriendenpas gratis

TENTOONSTELLING 29-8 t/m 29-11 2015

De man, de prijs, de straat

29-8 t/m 29-11 2015

P.C. Hooft, 
Prins der Poëten

Minder bestuur vanuit de stadsdelen met minder ambtenaren en 
minder geld

illustratie merel barends



Actie
Bij inlevering van  

deze bon een gratis 
drankje bij een  

Tapasmenu!
Actie geldig tot en met 15 oktober 2015

IJburglaan 500 | 1087 BT  Amsterdam
020 - 23 33 118 | info@pinxo.nl

www.pinxo.nl
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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.

Cécile Koekkoek (43) is hoofdredacteur van de  
VARAgids, auteur van het boek Mannen met lang 
haar en commissaris bij de Bredase profvoetbalclub 
NAC. Ze woont met haar man en drie kinderen in de 
Ben van Meerendonkstraat op IJburg.

‘ Afsluiting Nuonweg  
kleinburgerlijk’

Door Marcel van Roosmalen

Cécile Koekkoek

 jasin de

Cécile Koekkoek in haar tuin. “We wilden wat kopen. Iets met veel vierkante meters en een tuin. Dan heb je 
geen keus, dan moet je naar IJburg.” foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe lang al?
“Een jaar of zeven. Daarvoor 
woonden we op Sporenburg 
in het Oostelijk Havengebied. 
We hadden een heel klein huis 
– zestig vierkante meter – waar 
we met drie kinderen – 4, 5 en 6 
jaar – letterlijk uitgegroeid wa-
ren. Iedereen zat daar gewoon 
op straat met de kinderen. Ik 
weet nog dat ik vroeger zei: ‘dat 
gaan wij nooit doen’, maar uit-
eindelijk kropen onze kinderen 
ook gewoon op straat. Ik vond 
het daar wel leuk.”

Waarom IJburg?
“We wilden wat kopen. Iets met 
veel vierkante meters en een 
tuin. Dan heb je geen keus, dan 
moet je naar IJburg. Ik denk dat 
het van de meeste inwoners van 
IJburg geen grote wens was om 
ooit op IJburg te wonen.”

Wat zijn de nadelen?
“Het is buiten de ring, eigenlijk 
ligt het niet in Amsterdam. Als 
ik bijvoorbeeld ’s avonds een 
biertje wil drinken moet ik goed 
nadenken hoe of ik daar kom. 
Het is op zich prima te fietsen, 
maar bij slecht weer of als het 
donker is doe je dat liever niet. 

Voor we er naar toe verhuisden 
had ik last van vooroordelen, 
die overigens allemaal gewoon 
waar waren. IJburg is een plastic 
Vinex-wijk, er is weinig groen, 
alles is er nieuw. Een slaapstad.”

Vind je het er wel leuk?
“Het huis bevalt uitstekend. De 
vrijheid die de kinderen hebben 
is ongekend voor stadse begrip-
pen. Maar als ik geen kinde-
ren zou hebben zou ik er ook 
beslist niet wonen.”

Waar doe jij je boodschappen?
“Soms bij AH op IJburg , soms 
bij de Maxis. Dat winkelcen-
trum is echt de hel, de ergste 
plek van Nederland. Toch wil ik 
even zeggen dat het belachelijk 
is dat de Nuonweg is afgeslo-
ten. Er is een wethouder van 
Diemen die er alles aan heeft 
gedaan om te voorkomen dat 
IJburgers naar de Maxis kun-
nen. Dat is van een kleinburger-
lijkheid die ik niet kan begrij-
pen. Als ik niet een U-bocht 
zou maken die ik eigenlijk niet 
mag maken word ik door zo’n 
man dagelijks de file in gejaagd. 
Treurig.”

Zijn er restaurants of cafés die 
je kunt aanbevelen?
“Ik kom heel soms in de Espres-
sofabriek. Je zit er altijd tussen 
de andere moeders. 
Er zijn wel een paar restaurant-
jes die standhouden, maar de 
meeste bewoners zijn net als 
wij: als we uit eten gaan, gaan 

we naar de stad. Ik mis de stad 
echt sinds ik in IJburg woon. 
Ik heb tegenwoordig zelfs zo’n 
OV-fiets. Dan ga ik met de tram 
naar het CS en stap daar op de 
fiets. Dan voel ik me echt zo’n 

forens in plaats van inwoner van 
Amsterdam.”

Het winkelaanbod, hoe is dat?
“Er zit een fijne winkel op 
IJburg: Sevenlands. Daar heb-
ben ze leuke kleding en er 
werken twee ontzettend leuke 
vrouwen, Imke en Frederi-

que, die precies weten wat bij 
me past. Veel Scandinavische 
merken.”

IJburg heeft ook wel iets  
Scandinavisch?

“Vind je? Misschien omdat 
het er altijd waait? Toen we op 
vakantie waren, dacht ik ineens: 
‘waarom voelt het hier zo lek-
ker?’. Opeens wist ik het: geen 
wind.”

En geen spinnen.
“O ja, de spinnenplaag. Ik heb 
daar niet zo’n last van maar er 
zitten hier om raadselachtige re-
denen inderdaad veel spinnen. 
Als we logés hebben zeggen ze 
altijd dat ze nog nooit zo veel 
spinnen hebben gezien.”

Je gaat er, kortom, nooit meer 
weg?
“We hebben het wel regelmatig 
over verhuizen, maar er is geen 
alternatief. In de zomer, als 
het mooi weer is, is IJburg een 

vakantie-eiland, voor kinderen 
dan. Die kunnen overal zwem-
men. Die fietsen ergens heen 
en springen van een steiger. Ik 
woon er wel met plezier, maar 
dat komt omdat ik mijn huis 
heel mooi vind. 
Het gekke is dat als ik anderen 
negatief hoor doen over IJburg, 
dat ik daar niet zo goed tegen 
kan.”

Waarom niet?
“Ik vind dat alleen inwoners dat 
mogen doen. Bij mensen die er 
zelf niet wonen heb ik altijd de 
bijgedachte van ‘heb je het zelf 
zo goed voor elkaar dan?’ Die 
praten erover alsof je heel erg 
sneu bent met je huis op IJburg. 
Je wordt meteen gedegradeerd 
tot een mislukte vrouw.”

 ‘Met een huis op IJburg word je gedegradeerd tot een  
mislukte huisvrouw’
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Fashion en Food Festival in  
winkelcentrum Oostpoort
Op zaterdag 26 september vinden in Oostpoort de hele 
middag modeshows plaats. De modellen dragen spul-
len die in het winkelcentrum te koop zijn. Ook is er een 
foodmarkt en zijn er voor kinderen activiteiten. Het festival 
duurt van 12.00 tot 17.00 uur. www.beleefoostpoort.nl.

Op vrijdag 13 november wordt in Q-Factory de 
eerste ronde gehouden van De Beste Band van 
Oost. Die avond staan Caveman and the Dinosaur, 
The Sundown, The Specific Gravity of Rock, Saskia 
Schalekamp en Leave Home op het podium.

Eerste voorronde 

De Beste Band van Oost
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Elke band speelt een set van 
twintig minuten waarbij de jury 
vooral zal letten op instrument-
beheersing, samenspel en po-
diumpresentatie. Bijkomende 
en misschien doorslaggevende 

factor is het enthousiasme van 
de achterban. Zo wordt er onder 
meer gelet op speciaal gemaakte 
spandoeken en T-shirts.
Q-Factory zorgt voor een com-
plete backline en een profes-

Ook al kwam er toen met het 
gereedkomen van de Oostelijke 

Ontsluitingsweg een snelle ver-
binding met de A1, de IJburgers 
moesten voortaan een flink stuk 
omrijden om dit winkelcen-
trum te bezoeken. 
Naar aanleiding van vragen uit de 
Amsterdamse gemeenteraad is 
toen door het stadsbestuur beslo-
ten de haalbaarheid (en kosten) 
van heropenstelling van de Nu-
onweg te laten onderzoeken. 

Dit onderzoek zal begin no-
vember zijn afgerond. Afhan-

kelijk van de uitkomsten gaat 
de gemeente vervolgens in 
gesprek met Maxis, Nuon en de 
gemeente Diemen. De Amster-
damse wethouder Pieter Litjens 
(Verkeer en Vervoer) verwacht 
dat voor een eventueel voorstel 
ook nog een geluidsonderzoek 
nodig zal zijn. In het eerste 
kwartaal van 2016 zal er duide-
lijkheid zijn over de haalbaar-
heid, en in het positieve geval 
zal dan de besluitvormingspro-
cedure worden opgestart.

Onderzoek heropenstelling Nuonweg  
bijna klaar
De afsluiting van de ‘Nuonweg’ – het stukje Overdiemerweg dat IJburgers tussen 
2010 en 2014 een snelle verbinding bood naar winkelcentrum Maxis in Muiden – 
heeft alweer een jaar geleden tot felle protesten geleid. 

Van de wijkredactie

sionele licht- en geluidsman. 
De zaal is open om 19.30 uur, de 
voorronde begint om 20.30 uur. 
De entree is gratis. Q-Factory, 
Atlantisplein 1, Amsterdam. 

Het gewraakte kruispunt  
van de Overdiemerweg richting 
de Uyllanderbrug.  
foto marti jn van den dobbelsteen



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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Theatermaker Sandra Star  
lokt met muziek en gedichten  
ontmoetingen uit.  

Alice in Wonderland loopt met 
een Engelse babbeljurk vol 
spreekwoorden en gedichten de 
woonkamer in, Twee Wasvrou-
wen doen samen met de bewo-
ners de was, Postbodes schrij-
ven samen met hen kaartjes 

voor familie. Het is slechts een 
greep van wat Station Tijdloos te 
bieden heeft.

Dans, muziek, theater. 
De kunstenaars van 
Station Tijdloos zetten 
dit najaar alle kunstvor-
men in om bewoners 
plezierige uren te laten 
beleven. Tot Kerstmis 
komen de kunstenaars 
wekelijks langs in het 
Flevohuis. En ze zijn van 
harte welkom, want de 
ouderen met demen-
tie én ook familieleden 
stappen graag in de 
fantasiewereld van de 
kunstenaars.

station Tijdloos in Flevohuis: ‘Je moet alle  
zintuigen inzetten.’

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

Door Michel van Dijk

Station Tijdloos is een groep 
kunstenaars die ouderen in 
verzorgings- en verpleeghuizen 

deel 17

bezoekt, legt projectleider en 
videokunstenares Vera Broos 
uit. Komend najaar bezoeken 
ze het Flevohuis, onderdeel van 
de Zorggroep Amsterdam Oost 
(ZGAO). “Verbeelding, dat is 
de kracht die we inzetten om 
deze ouderen te bereiken. Juist 
verbeelding is belangrijk. Een 
gewoon gesprek voeren lukt 
vaak niet meer, maar met dans, 
liedjes, theater, maar ook met 
verhalen of aanrakingen, kun je 
ze nog wel bereiken. Als je con-
tact wilt maken met ouderen met 
dementie, moet je alle zintuigen 
inzetten.”

Dan zijn de resultaten soms ver-
bluffend, weet Broos, die vanuit 
haar bedrijf Zona’s Kiosk al vijf 
jaar kunstactiviteiten bedenkt 
voor ouderen met dementie. 
“Het leuke van deze doelgroep 
is dat ze heel makkelijk meegaan 
in de fantasie. Er is geen rem 
die hen tegenhoudt. Kom je als 
kunstenaar binnen met een witte 
bruidsjurk aan, omdat je van-
daag zogenaamd gaat trouwen, 
dan word je oprecht bedankt 
voor de mooie bruiloft. Dat 
maakt het contact persoonlijk, 
zelfs intiem. Je moet je daar wel 
voor durven openstellen, maar 
dan krijg je er veel voor terug.”

Wakker worden
Broos heeft de afgelopen jaren 
geleerd dat er ontzettend veel 
in mensen zit. “Dat sluimert 
wel, maar je ziet het niet. Soms 
lijkt het alsof iemand hele-
maal in haar eigen wereld is 
verzonken. Maar als je dan een 
liedje begint te zingen, gaat die 
mevrouw plotseling meezin-
gen. Of ze herkent het rijmpje 
dat je voorleest, en reageert 
daarop door de juiste rijm-
woorden te roepen. Je hebt 
dan iemand kunnen bereiken 
die ver weg leek. Dat is voor 
iedere kunstenaar een bijzon-
dere ervaring.”

De ouderen genieten van de 
verhalen van de Verhalen 
Speelman of van het dansen 
en knuffelen met de Knuffel-
kleindochter. En ze vinden het 
heerlijk om samen met andere 
ouderen op te gaan in het spel 
van de kunstenaars. Want dat 
sociale contact is fijn voor men-
sen die door hun ziekte vaak 
zitten opgesloten in hun eigen 
leefwereld. “Maar ook de fami-
lie doet graag mee. Zij zien dat 
hun partner, of vader of moe-
der, erdoor opleeft. Als ik een 
lach zie, als ik zie dat mensen 
dansen, zingen, dat ze wakker 
worden, dan weet ik dat we het 
goed hebben gedaan.”

 Advertorial

Onderzoek
ZgaO werkt vaker samen met 
kunstenaars en deze serie activi-
teiten is vast niet de laatste. De 
zorg voor mensen met dementie 
is volop in ontwikkeling en er 
wordt veel onderzoek gedaan. Het 
is goed dat kunstenaars meeden-
ken en meewerken.

 Advertorial

Naast een roodfluwelen gordijn 
hangt een waarschuwings-
bordje: ‘alleen 18 jaar en ouder’. 
Als het gordijn opengaat en een 
bezoeker uit de kleine ruimte 
tevoorschijn komt, wordt ze 
nieuwsgierig door de wachten-
den bekeken. Hoe was het? “Ik 
heb het er warm van gekregen,” 
lacht de vrouw verlegen. Ze 
komt net uit de darkroom van 
het Muiderslot, onderdeel van 
een expositie over de belang-
rijkste bewoner van dit kasteel: 
dichter en historicus P.C. Hooft. 

De ondertitel van de tentoon-
stelling, ‘De man, de prijs, de 
straat’, speelt handig in op de 
associaties die de naam bij de 
meeste mensen oproept. Alle 
drie de aspecten van het icoon 
komen aan bod. Er is ruime 

De tentoonstelling ‘De 
man, de prijs, de staat’ 
brengt dichter P.C. 
Hooft tot leven als een 
hartstochtelijk vrou-
wenliefhebber. 

aandacht voor Hoofts historische 
werk en zijn erotische poëzie. 
‘De man’ komt hieruit tot leven 
als een hardwerkende geschied-

schrijver met oprechte interesse 
in de wereld om zich heen, maar 
ook als een hartstochtelijke 
vrouwenliefhebber, die harten 

veroverde met zijn speelse en 
sprankelende poëzie. Voorgedra-
gen door Huub van der Lubbe en 
Ramsey Nasr blijken zijn gedich-

In het Muiderslot is tot en met 29 november een expositie over de belangrijkste bewoner van dit kasteel  
te bewonderen: dichter en historicus P.C. Hooft. Er is ruime aandacht voor Hoofts historische werk en zijn 
erotische poëzie. foto  marti jn van den dobbelsteen

p.C. Hooft, minnaar van het Muiderslot

Door Floor Schrijvers

ten niets aan kracht en sensuali-
teit te hebben ingeboet.

Op de expositie wordt de 
beroemde P.C. Hooftstraat in 
haar context geplaatst: wat is de 
overeenkomst tussen deze luxe 
en de rijkdom van de Gouden 
Eeuw? En hoe is het schoon-
heidsideaal de afgelopen eeu-
wen veranderd? 

In de Slotkapel toont een spe-
ciaal voor deze tentoonstelling 
geschilderd paneel alle win-
naars van de prestigieuze P.C. 
Hooft-prijs. Ook is het werk te 
lezen van de winnaar van een 
junioreditie van de prijs: het 
Hooftjuweel. Het Muiderslot 
riep deze prijs voor jong poë-
zietalent dit jaar in het leven. 

Wie Hoofts ‘minnedorst’ zelf 
wil ervaren, is van harte uit-
genodigd een kijkje te nemen 
achter het gordijn.

Tentoonstelling: t/m 29 novem-
ber 2015. Zie muiderslot.nl.

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

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

25 september | Vanaf 17.00 uur

De Keuken van Tante Til
Restaurant | catering | afhalen 
IJburglaan 1501 | 1087 KM Amsterdam 
020 416 6609 | info@dekeukenvantantetil.nl

Mediterraans Restaurant 

De Keuken van Tante Til

Vrijmibo 
Tillylingeling

De Keuken van Tante Til

Gezocht voor de Brug 
Advertentieverkoper die van wanten weet.

Reageren via martijn@debrugkrant.nl



Frank Armoh (rechts) en zijn voetbalvrienden Tya (midden) en Diamond kunnen bij AFC IJburg niet terecht 
voor seniorenvoetbal. Misschien gaan ze nu zelf een club oprichten .  foto marti jn van den dobbelsteen

Het nieuwe clubhuis. foto marti jn van den dobbelsteen

Zo klagen vele bezoekers van 
Sportpark IJburg over het gigan-
tische gebrek aan parkeergele-
genheid. Verder is tegenover het 
grote aantal jeugdleden slechts 
een minimale hoeveelheid vol-
wassen voetballers actief. Er zijn 
enkele 35+ veteranenelftallen, 
maar geen teams voor senioren 
vanaf achttien jaar. Desondanks 
bleek het aanmelden van een 
nieuw seniorenteam niet een-
voudig.

IJburger Frank Armoh vertelde 
aan stadszender AT5 dat hij dol-
graag een eerste elftal wilde op-
richten in zijn eigen woonwijk. 
Hij scharrelde de benodigde vijf-
tien spelers bij elkaar en meldde 
zich bij het bestuur, waar hij nul 
op het rekest kreeg. De club gaf 
aan organisatorisch niet klaar te 
zijn voor het oprichten van een 
eerste elftal. Men wil zich eerst 
richten op een gedegen orga-
nisatie van jeugdvoetbal, wat al 
ingewikkeld genoeg zou zijn. De 
voetbalvelden zijn echter eigen-
dom van de gemeente, die via 
Thijs Reuten (lid Dagelijks Be-
stuur, stadsdeel Oost) aangaf de 
situatie te betreuren en graag te 
zien dat zoveel mogelijk IJbur-

Clubhuis voor  
Kanovereniging Zeeburg
Eerder deze maand opende Kanovereniging Zeeburg haar nieuwe 
clubhuis. Na vijftien jaar bivakkeren in tweedehands zeecontainers 
heeft de vereniging nu eindelijk de beschikking over een goed ge-
outilleerde accommodatie met douches, toiletten, een werkplaats en 
een clubruimte. De kanovereniging biedt cursussen en clinics aan, 
zie de site voor agenda en actuele informatie. Veemarkt 76A, aan de 
Nieuwe Vaart, kvzeeburg.nl, facebook.com/kvzeeburg

Nog geen eerste elftal bij AFC iJburg
Voetbalclub AFC IJburg floreert. Bij de jonge  
vereniging in het Diemerpark is net een derde  
kunstgrasveld aangelegd. Er zijn ondertussen zo’n 
duizend jeugdvoetballers die tezamen tientallen 
teams vormen. Met de aanwas van jeugdig talent zit 
het wel snor. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten 
voor de in 2008 opgerichte club.

gers kunnen voetballen. Armoh 
zocht in overleg met gemeente 
en club naar een oplossing. Die 
kwam er niet, en zodoende is er 
vooralsnog geen eerste standaar-
delftal bij AFC IJburg. Opmer-
kelijk voor een vereniging met 
een dergelijk ledenaantal, die op 
de website aangeeft voetbal aan 
jong en oud te willen bieden.

Telefonisch sprak ik hierover 
met Fred Coesel, voorzitter van 
AFC IJburg.

Hoe is het gesprek met Frank 
Armoh en gemeente verlopen?
“Behalve Frank en ik was er 
iemand namens het stadsdeel 
en iemand van de KNVB. We 
hebben de bekende standpun-
ten uitgewisseld. Stadsdeel en 
KNVB konden ons standpunt 
goed begrijpen, Frank helaas 
wat minder. Daarna hebben 
we geen contact meer gehad. 
Van het stadsdeel hoorde ik dat 
Frank mogelijk interesse heeft 
om bij ons te trainen zolang er 
geen eerste elftal is. Het trai-
ningsschema is bekend, dus hij 
weet wanneer dat zou kunnen. 
Mocht hij zijn interesse ken-
baar maken bij het stadsdeel, 
dan gaan we daarover met alle 
partijen in gesprek.”

Hoe zien jullie de toekomst van 
het seniorenvoetbal?
“We willen graag seniorenvoet-
bal, maar door natuurlijk ver-
loop vanuit onze eigen jeugd-
teams. We willen een elftal met 
jongens die hier zijn opgegroeid 
en bekend zijn met de club. We 
hebben nu een B-jeugdelftal, 
dus over een jaar of drie kunnen 
we een seniorenelftal vormen. 
Natuurlijk zijn jongens van 
buiten, zoals Frank, dan ook 
welkom. Kortom: een eerste elf-
tal is ook onze droom, maar op 
onze manier en op ons tijdpad, 
met door ons aangestelde staf.”

Ook Frank Armoh reageerde 

spOrT
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Door Gijs Lauret

telefonisch op de eerste-elftal-
soap. 

Hoe kijk je terug op het gesprek 
met AFC IJburg en gemeente?
“Teleurgesteld. Ik wilde eruit 
komen, maar de voorzitter bleef 
bij zijn standpunt. Wij hebben 
op hoog niveau gevoetbald. We 
wilden graag kampioen worden 
en IJburg op de kaart zetten. De 
club vroeg om vijftien namen. 
Kom ik daarmee, zeggen ze 
alsnog nee. Waarom vraag je het 
dan? Ik begrijp dat niet. Ik heb 
het woord discriminatie laten 
vallen. Dat viel niet goed bij de 
club. Ik heb excuses daarvoor 
gemaakt want ik wilde hen niet 

in diskrediet brengen. En ik heb 
het uitgelegd. Jeugd en vetera-
nen kunnen lekker voetballen, 
maar senioren zijn niet welkom. 
Daarom voelden wij ons gedis-
crimineerd, omdat we als groep 
werden uitgesloten.”

Wat ga je nu doen?
“Ik wil niet drie jaar wachten, 
zoals werd voorgesteld. Ik 
probeer contact te krijgen met 
AHC IJburg, de hockeyclub 
op hetzelfde sportpark. Als we 
hun kantine mogen gebruiken, 
kunnen we een eigen voet-
balclub oprichten. Misschien 
moet ik gewoon een keer 
langsgaan.”

“Heroïsche vormen, hero-
ische vormen...,” mompel 
ik in mijzelf. Het zelfbou-
wen begint heroïsche vor-
men aan te nemen. Ik ben 
op de terugweg van een 
excursie naar het Amstel-
kwartier. 

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

Een van de mooie aspecten van 
mijn aanstelling als architec-
tuurcriticus van de Brug is dat ik 
de stad tot in de verste uithoe-
ken leer kennen. Zaterdagoch-
tend vroeg, de zon net op, ben 
ik met de auto op pad gegaan 
naar het Amstelkwartier. Ik ben 
nieuwsgierig naar deze nieuw-
bouwlocatie sinds een bevrien-
de architect mij vertelde over 
zijn plan om zijn huis aan de 
goudkust in IJburg te verruilen 
voor een huis in het Amstel-
kwartier. Mij is verteld dat het 
ergens tussen De Omval en de 
Bijlmerbajes moet zijn, in de 
buurt van het Waternetgebouw. 
Het iconische Waternetgebouw 
zie je van een afstand staan, 
een kaart of navigatie heb ik 
dus niet nodig. Na het Pieter 
Nieuwland College drie keer 
uit verschillende richtingen ge-
passeerd te zijn vind ik mijzelf 
terug op een doodlopende weg 
langs een spoorlijn in Duivend-

8

recht. Aan de andere kant van 
het spoor zie ik in de verte het 
Waternetgebouw. Dankzij mijn 
doorzettingsvermogen, en de 
aanwijzingen van een verkeers-
regelaar bij een van de vele 
wegwerkzaamheden (“je moet 
achter de Kwik-Fit zijn”) sta ik 
eindelijk voor een rijtje huizen 
in het Amstelkwartier. 
Het Waternetgebouw vult de 
skyline. Drie huizen zijn be-
woond, andere staan in de stei-
gers. Onmiskenbaar zelfbouw: 
kavels van zes meter breed en 
twaalf meter diep met een ach-
tertuintje, elk huis compleet 
verschillend. Een van de hui-
zen is twee keer zo hoog als zijn 
buurman. Ik tel zeven bouwla-
gen van meer dan gemiddelde 
hoogte. Dit huis moet bijna 
25 meter hoog zijn! Het huis 
ernaast met vier bescheiden 
bouwlagen lijkt een dreumes. 
Fantastisch! Belgische toestan-
den!
Ik ben nieuwsgierig naar dit to-
renhuis. Een fiets met een kin-
derzitje hangt tegen een bouw-
hek. Twee scooters en een oude 
zwarte Jaguar staan pal voor 
het huis geparkeerd. Nadere 
inspectie van de gevel leert mij 
dat er smalle strookjes natuur-
steen op gezet zijn. Een subtiel 
detail dat ik ooit gezien heb op 
een gebouw uit de jaren dertig 

van de Italiaanse architect Ter-
ragni. Ik kijk bij de voordeur 
naar binnen en zie achter in het 
huis een kind aan een tafeltje 
zitten met een potlood in de 
aanslag. 
Zo te zien wordt het huis door 
één familie bewoond. Op de 
bovenste twee etages is een 
penthouse gemaakt. Door een 

‘Fantastisch! Belgische toestanden!’

zelfbouwkavels amstelkwartier

Het Amstelkwartier. ‘Het zelfbouwen begint heroïsche vormen aan te nemen.’
foto marti jn van den dobbelsteen

gigantisch raam zie ik een sier-
lijke wenteltrap naar de boven-
ste verdieping en het dakterras. 
In het penthouse vermoedelijk 
een kantoor aan huis. Of een 
gymzaal met jacuzzi. Veel glas, 
veel uitzicht. Uitzicht op de 
Bijlmerbajes, maar wat maakt 
het uit. Het zelfbouwen be-
gint heroïsche vormen aan te 

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. 

nemen. Dit huis, en de lef om 
het neer te zetten in deze uit-
hoek, vind ik minstens een acht 
waard.

Reacties zijn welkom: jved@do-
rensarchitects.nl.

pontje of brug
D66 pleit voor snellere fiets-
verbinding IJburg–stad
Om IJburg en de nieuwe 
wijk op Zeeburgereiland 
beter te verbinden met de 
stad is een goede fiets-
route onontbeerlijk, vindt 
Jan-Bert Vroege (D66). Nu 
moeten bewoners en be-
zoekers een grote omweg 
maken via de Indische 
Buurt. Vroege heeft het 
college van B&W dan ook 
gevraagd te onderzoeken 
of het mogelijk is een 
brug of pontverbinding te 
realiseren tussen Zeebur-
gereiland, Cruquius en 
Borneo-eiland. Wethou-
der Litjens van Verkeer 
heeft toegezegd de 
mogelijkheden hiervoor 
te onderzoeken. 
Vroege: “Amsterdam is een 
echte fietsstad. We moe-
ten ervoor zorgen dat ook 
de hele stad goed bereik-
baar is per fiets. Ik ben blij 
dat de wethouder Verkeer 
heeft toegezegd dat hij 
een nieuwe fietsroute gaat 
onderzoeken.”

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

Sameer en Lore, wereldreizigers. foto laura te hennepe

Deze vragen beantwoorden 
Sameer en Lore. Ze kennen 
elkaar net. Al lijkt dat niet zo. Ze 
ontmoetten elkaar tijdens een 
vlucht van Tanzania naar Ethio-
pië. Een toeristische route. 
“Zo dacht de piloot erover, die 
ons enthousiast vroeg naar 
rechts te kijken toen we over de 
Kilimanjaro vlogen.” Ze lachen 
erom. Het is dagelijkse kost voor 
de twee reizigers. 
“Zo’n paar uur wachten op je 
volgende vlucht schept toch een 
band. En we hadden een klik,” 
aldus Lore. 
De reizigersmindset. Gewoon 

een praatje maken met een 
vreemde. Wauw. Sameer is niet 
anders gewend. Hij groeide op in 
India, verhuisde naar San Fran-
cisco en begon daar een start-up 
met vestigingen in San Fran en 
Tanzania. Lore komt uit Brugge 
en is net terug in Europa na een 
tijdje backpacken in Afrika. 
Waarom ook niet. 
“Maar zondag vertrek ik naar 
Tsjechië, want daar start ik met 
mijn master orthopedagogiek.” 
Hoe zijn die twee dan in gods-
naam hier terechtgekomen, op 
de stoelen van Rumbaba, die 
knusse koffietent in Oost? 
“Mijn Tinder-date tipte mij er-
over,” babbelt Sameer vrolijk ver-

Over grenzen gaat het deze dagen genoeg.  
Grenzeloosheid mag ook wel eens de aandacht  
krijgen. Hoe voelt het om echt grenzeloos te zijn?  
En als wereldburger te leven?

Sameer (33), Lore (23) 

‘Mijn Tinder-date tipte mij’

Door Laura te Hennepe

der. “Oost is zoveel leuker dan 
het centrum. Mensen moeten 
hun blik meer openen en naar 
nieuwe plekken gaan. Momen-
teel heb ik niet eens een huis.” 
Couchsurfen is zijn credo. En 
hij vertelt mij over initiatieven 
en eettentjes in mijn bloedeigen 

buurt die ik nog niet eens ken… 
Die kleur op mijn wangen, is dat 
schaamrood of opwinding? Wat 
een praatje met een vreemdeling 
niet al kan doen voor een mens. 
Internationaal Oost. Ik hou van 
je. 
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W I N K E L C E N T R U M

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN 
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!

IEDERE 1E ZONDAG VAN DE MAAND!

KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 UUR

4 OKTOBER
KOOPZONDAG

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

KINDER KNUTSELTERRAS
DIERENMASKERS MAKEN EN 
SCHMINKSTAND 12.30-16.30 UUR

IEDERE 1E ZONDAG VAN DE MAAND! ZONDAG VAN DE MAAND! ZONDAG VAN DE MAAND!

Voetballen in de 
herfstvakantie bij  
AFC iJburg

De Copa Libertadores 
is de Zuid-Amerikaanse 
versie van de Champions 
League. Strijd, passie, 
duels en ongekend veel 
emoties zijn de ingrediën-
ten voor deze wedstrijden 
in bijvoorbeeld Argenti-
nië, Brazilië, Colombia en 
Peru. Het voetballen met 
je hart wordt tijdens de 
herfstvakantie van maan-
dag 19 tot en met vrijdag 
23 oktober nagebootst. 
Campo Copa Libertadores 
is bedoeld voor jongens 
en meisjes van 5 tot en 
met 14 jaar en wordt ge-
houden op de velden van 
AFC IJburg. Je hoeft geen 
lid van die club te zijn om 
mee te kunnen doen. De 
trainingen zijn van 9.30 
tot 16.00 uur. Zie www.
elfvoetbalkampen.nl.
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Puzzel jij mee voor verrukkelijke 
houtovenpizza’s?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
16 oktober 2015 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 69-2015 
is: bougiesleutel. Uit 306 inzenders is mevrouw 
Vogelpoel als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door Michel-Inn, Steve Bikoplein 12, 
www.michel-inn.nl.

Ploink! Pizza’s winnen
Twee pizza’s naar keuze mét een karafje wijn bij Michel-Inn,  
Steve Bikoplein

pUZZEL priJsVrAAG
sTrip 

DO
O
r M

ErEL BArEN
Ds

In luttele jaartjes heeft het Beukenplein een machtige gedaan-
teverwisseling ondergaan. Het verloederde stinkboeltje werd 
drastisch omgegooid. Zo werd broodnodig afscheid genomen 
van die bloedirritante ventweg. er kwam meer ruimte voor 
leefbaarheid en überhippe terrassen, hoewel het groengehalte 
treurig achterblijft. tijd is het toverwoord; er zijn kinderboom-
pjes geplant.

kortgeleden keken we nog tegen een superwazige semi-
pornovideotheek aan en tegen schimmige eettentjes die 
zonder woorden uitstraalden dat het geenszins de bedoeling 
was om er te dineren. Vervolgens kwam de invasie door de 
Drie wijzen uit het Oosten met hun geheide cafésuccesnum-
mers. maxwell, Smokin’ Barrels. Dat werk. Behalve door deze 
welbekende ondernemers werd er ook door andere horeca-
tijgers bedrijvig aan het plein getimmerd. ’t Ijsboefje, Bidou en 
Coffee Bru werden al vlug een begrip. pizza- en dönerbakker 
turks fruit is gezellig gebleven, alsook de fysiotherapiepraktijk 
waar ik opnieuw leerde lopen na een driedubbele beenbreuk 
(blinde tackle van achteren).

Coffee Bru is een hevig relaxt koffiebarretje, maar huist tijde-
lijk in een kleine koffiecontainerkeet op het stoepterras. De 
eigenlijke tent is dicht vanwege verbouwing, want verbouwing 
is vooruitgang. Ik bestel een latte bij het vrolijk gebekte meisje 
dat mij vertelt over de wilde bouwplannetjes. De leegstaande 
lijstenmakerij, verhuisd naar de overkant, wordt in ieder geval 
niet ingelijfd. een grotere Coffee Bru zou maar charmeverlies 
betekenen, denkt ze. Bovendien: “thai Coon neemt het over. 
Die gaat echt keihard.” Het thaise restaurant gaat inderdaad 
keihard. Het hele Beukenplein gaat fakking hard. Van de pau-
zerende klusjongen met witte verfvegen tot de popiejopie ge-
klede intellectueel met hipsterbaardje: ze komen hier allemaal. 
Dan vergeet ik nog het uitgebluste studentenmeisje dat net 
anderhalve kilometer heeft gejogd. en natuurlijk de ouwehoe-
rende heren bij theetent marmaris.

Ondertussen worden we geplaagd door woeste windvlagen; 
menig stadsfiets klettert luidruchtig om. We beginnen snel en 
gegarandeerd te verdrinken in een genadeloze moessonregen. 
Paniekerige koffiedrinkers zoeken een droog heenkomen, 
terwijl de bus richting amsterdam-Noord langsscheurt. Ik 
ben ongekend blij dat ik daar niet in zit, al verzuip ik nog zo 
gruwelijk.

Beukenplein gaat  
fakking hard

GiJs  
LAUrET

Longfonds lanceert Longpunt in Oost
Mensen met een chronische longziekte hebben baat bij het 
uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen met an-
dere patiënten. Daarom organiseert het Longfonds, voorheen 
Astma Fonds, met ingang van september ontmoetingen tussen 
lotgenoten en zorgverleners in het pasgeopende Longpunt 
Amsterdam Oost. De bijeenkomsten in het Longpunt zijn gra-
tis. Ook mantelzorgers en familieleden van patiënten zijn van 
harte welkom. Middenweg 67F, elke tweede maandag van de 
maand, 14.00–16.00 uur, http://amsterdam.longfonds.nl.

weesperzijde Filmfestival 
De vierde editie van het Weesperzijde Filmfestival wordt 
gehouden in het weekend van 9 tot en met 11 oktober. Tijdens 
het festival kan het publiek kennismaken met de vele filmma-
kers die wonen en werken in de Weesperzijdestrook (de buurt 
tussen de Wibautstraat en de Amstel). Nieuwe speelfilms, 
documentaires, tv-films, korte films en work in progress van 
vele gerenommeerde filmproductiehuizen worden vertoond. 
Een aantal filmmakers en productiehuizen houdt op zondag 
11 oktober open huis, waarbij recent werk wordt getoond. 
De kick-off van het filmfestival is op vrijdagmiddag 9 oktober 
bij de Hogeschool Amsterdam aan de Wibautstraat. weesper-
zijdefestival.nl/filmfestival

  

Regelzucht
Daar stond ’ie. Zijn handboeien stevig 
zichtbaar op zijn heup vastgezet. De hand-
haver. ‘wat zijn jullie precies van plan?’ Het 
was een levels up handhaver, hij doet denk 
ik nooit het vuilnis. Zijn collega stond er 
bleekjes naast.

Het terras was net af. Op een klein trap-
petje na dan, maar dat zou de genodigden 
vast niet opvallen. De terrasjongens – hel-
den – zaten in het laatste septemberzon-

netje nog na te hijgen, biertje in de hand. 
wat wás het mooi geworden, jubelden 
we. wat een schitterend hout in subliem 
contrast met het kille gemaalbeton. Hier 
gingen we mooie dingen beleven, te begin-
nen vanavond, met de feestelijke vrijmibo.

De band was nog aan het opbouwen. De 
instrumenten gingen van de auto over 
het zand naar het provisorisch door de 
man gebouwde podium. De muziek kon 
versterkt, maar het mocht ook akoestisch. 
Dat zouden we van het volume laten 
afhangen. er was geen plan voor overlast. 
Om 21.00 uur zou het klaar zijn, dan gin-
gen we naar buurfestival magneet.

alles mocht rechtstreeks terug de auto 
in. met afhangende schouders ruimde 
Caveman en the Dinosaur de instrumen-
ten weer op. Iedereen zat er lamgeslagen 
bij. De man nog het meest. De handhaver 
vond dat een wc ontbrak, had angst voor 
geluid en was benauwd voor samenscho-
ling. Het feest dat nog begonnen moest, 
mocht van hem beslist niet doorgaan. 

Dit is een ramp, rilde de man. Hij had hier 

een hele week keihard aan gewerkt. al die 
inkoop, al die mensen al onderweg. 

De actie van de handhaver staat in schril 
contrast met de mooie plannen voor 
de buurt. Zeeburgereiland moest juist 
rauwer worden, vrijer, minder regelachtig. 
Daarmee koketteert men althans tijdens 
de maandelijkse #meetups voor bewo-
ners, ondernemers en andere betrok-
kenen. Het zijn samenkomsten voor de 
onvermijdelijke participatie en positieve 
energie. 

maar daar organiseert de man dus juist 
zoveel dingen voor, door heel veel mensen 
in de buurt gewaardeerd. participatie in de 
praktijk. Hij heeft er al vaak over moeten 
vertellen tijdens zo’n #meetup. telkens 
met een ruimhartig applaus tot besluit.

maar wij willen niet alleen maar dromen 

en praten. we willen juist graag doen. en 
dan komt de handhaver.

Drank
Opgeven is geen optie. De schouders 
hingen even, maar nu staan ze weer recht. 
we gaan gesprekken voeren, afspraken 
maken. Bevriende buurtbewoners met 
verstand van zaken helpen op ons weg. 
Onbetaalbaar. 

en we bouwen verder. Stalen deuren en 
kozijnen staan op de rol. en, jazeker, we 
hebben nu een echte website: www.stam-
huisdeslibvijzel.nl. Stay tuned, wil ik maar 
zeggen. want we zitten met een enorme 
drankvoorraad… 

lees wat eerder gebeurde rond Stamhuis 
de Slibvijzel op debrugkrant.nl ‘leipe slib’.

linda

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

LEipE
sLiB

Het was liefde op het eerste 
gezicht voor de uitbaters van 
café-restaurant Haddock. Ze 
kwamen kijken, ervoeren de 
ruimte. En het licht. “Het gevoel 
dat alles kan.” Dat is doorge-
voerd op de menukaart.

Sinds maart 2015 zijn Trea Koo-
pal (31), Jasper Goedhart (35), 
Benita Croeze (41) en Els van de 
Mierop (34) de gezichten van 
Haddock. Ze kenden elkaar al 
uit de horeca. Samen stapten ze 
in dit nieuwe avontuur. Koo-
pal en Croeze bestieren samen 
ook Eetcafé De Brakke Grond, 
Goedhart is een van de eigena-
ren van restaurant de IJ-kantine. 
Hij is de zakelijke ‘haan in 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.

hok’. Croeze, lachend: “Anders 
verliezen de vrouwen zich in 
leuke plannen.” Van de Mierop 
is bedrijfsleider, het gezicht van 
Haddock. 

Goedhart: “Dit is een stoere 
plek, rauw én zacht. Je komt 
hier aanwaaien en ervaart 
meteen vrijheid.” Erg veel is 
er niet veranderd sinds ze de 
zaak overnamen en Magnetico 
Haddock werd, de loods is mooi 
rood gebleven. “We hebben het 
vooral weer licht gemaakt. Dit 
eiland is licht, hier binnen is het 
licht.”

Haddock – de naam komt 
inderdaad van de kapitein uit 

Kuifje, “een stoere zeebonk, 
herkenbaar voor kinderen én 
hun ouders, die past bij de om-
geving” – is een café-restaurant, 
dagelijks geopend vanaf 10.00 
uur, voor zakenmensen en 
gezinnen. Een spannende com-
binatie. Van de Mierop: “Maar 
het bijt elkaar niet, hebben we 
gemerkt. Het kan hier vanwege 
de ruimte.”

Het gaat goed, we zijn heel blij, 
zegt Croeze dan. “Het contact 
met de buurt is goed. We delen 
de liefde voor dit eiland. We 
willen ook graag lokale mensen 
aantrekken. Ach, we hebben 
nog zoveel plannen, allemaal 
geïnspireerd op deze plek.” 
Zo komt er op woensdag een 
kinderkapper, worden er dingen 
voor kinderen georganiseerd en 
zijn alle pijlen gericht op een 
ijsbaantje op het grasveld in 
de winter. Ook willen ze graag 
ruimte bieden aan een jaarlijks 
timmerdorp, een huttenbouw-
feest.

Koopal: “Ons motto is: alles 
kan. Juist hier.” Daarom ook 
kun je binnen de kaart van al-
les met elkaar combineren. In 
oktober verschijnt de nieuwe 
herfstkaart. Dan wordt er een 

proeverij georganiseerd, op 5 en 
6 oktober. 

Het is ook een officiële trouw-
locatie. “Als mensen bij ons ko-
men zeggen ze: wat een prach-

tige plek. En dat is het. Het voelt 
als buiten de stad, maar het is 
uitwaaien binnen de ring.”

Voor evenementen en de proeverij: 
www.haddockamsterdam.nl.

De gezichten van café-restaurant Haddock

Sportheldenbuurt
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 op Zeeburgerei-
land. Huizen komen er in alle soorten en maten, koop en (sociale) huur. 
Zie www.zeeburgereiland.nl.

Op www.debrugkrant.nl/zeeburgereiland vind je alle artikelen over deze 
nieuwe wijk bij elkaar. 

Deel 6

De nieuwe gezichten van café-restaurant Haddock. 
 foto marti jn van den dobbelsteen

‘ Uitwaaien bínnen de  
ring van Amsterdam’
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25 oktober
Wat is het geheim van de viool (8+), 
concert. muziekgebouw aan het Ij, 
15.00 uur, muziekgebouw.nl.

Films

24 september
flexbieb Boek & film: 84 Charing 
Cross Road. flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

1 oktober
Irrational Man (komedie). De Om-
val, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

2 oktober
Birdman. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

3 oktober
Boy 7 (12+). Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

8 oktober
AMY (docu, 12+). De Omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

16 oktober
The Imitation game. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

het gaafnieuwe Spiazzo op Steiger-
eiland. welkomstdrankje, hapjes 
en een coole Dj. Café-restaurant 
Spiazzo, pedro de medinalaan 89, 
18.00 uur, facebook ‘Vrijmibo 
Spiazzo’.

10 en 17 oktober
Open Dag Hart for Her. fitness 
voor vrouwen, kijken, inschrijven, 
meedoen. Blasiusstraat 105.

16 oktober
aDe: tronic. een van de eerste 
labels dat zowel house als techno 
omarmde. q-factory-amsterdam.nl.

17 oktober
alive and kicking. Dansfeest met 
latin, blues, rock & roll, afrikaans, 
voor onder en boven de 40. 
Badhuistheater, 20.00 uur, badhuis-
theater.nl. 

TheaTer

26 september
arto lokalo. Open Stage voor 
stand up comedy, dichten en story 
telling. gratis, met hapjes. De mee-
vaart, Balistraat 48a, 19.30 uur. 

Jabroer, ton kas (cabaret, try-out). 
De Omval, 20.30 uur, theater-
deomval.nl.

30 september
Sinterklaasconference 2015 - Lief 
& Laf, javier guzman (cabaret, 
try-out). De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

2 oktober
Het nieuwe nu, Vincent Bijlo 
(try-out). De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.Cabaret

3 oktober
De 100 jarige man die uit het raam 
klom en verdween, eric Borrias. De 
Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

7 oktober
Soeur Sourire, theater Zeelandia 
(toneel). De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

9 oktober
Zonder Voorbehoud, louise korthals 
(cabaret). De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

17 oktober
Scherven brengen geluk, marc de 
Hond (entertainment). De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

21 oktober
Koning van de lach, martijn koning 

FesTival 

26 september
Open Haven festival. Coverband, 
markt, eten, dingen voor kinderen, 
drinken, alles. Haven Ijburg, 10.00-
20.00 uur.

fashion & food festival Oost-
poort. modeshows, eten en activi-
teiten voor kinderen. Oostpoort, 
10.00-17.00 uur, www.oostpoort.
nl.

4 oktober
BaDht plein festival. Dansen, 
voetbal voor kinderen, muziek, 
theater, hapjes en drankjes. 
Boerhaaveplein, 14.00-20.00 uur, 
badhuistheater.nl.

9-11 oktober
weesperzijde filmfestival. Nieuwe 
films en hoogtepunten uit de 
afgelopen twee jaar, talkshow en 
fragmenten van work in progress. 
Volkshotel, weesperzijdefestival.nl.

allegaar

26 september
Vintage markt. kramen met retro 
spullen: meubels, kleding, schoe-
nen, platen, servies en lampen. 
javaplein, 12.00-17.00 uur.

27 september
trek je klep Open-kofferbak-
markt. tweedehands en nieuw. 
parkeerplaats Blijburg, 10.00-16.00 
uur 

29 september
pubquiz, mét quizmaster en toffe 
vragen. Nap aan de haven, 20.00 
uur, iedere laatste dinsdag van de 
maand.

9 oktober
flex Night live: p.f. thomése. Over 
zijn nieuwste boek, de bestseller 
De onderwaterzwemmer. flex-
bieb, 20.30 uur, flexbieb.nl.

Club

25 september
tillylingeling, de vrijdagborrel. 
Begenadigde Dj, dansen op straat. 
Om 19.00 uur opent het mediter-
raan buffet van topkok Bilal Yilmaz 
(€10 pp, kinderen €5). Om 22.00 
uur gaat het licht uit. keuken van 
tante til, Ijburglaan 1501, 17.00 uur, 
facebook ‘Vrijmibo tillylingeling’.

26 september
rock ‘n roll Danceparty, the 
Satellites. the Cruise Inn, Zuider-
zeeweg 29. 

2 oktober
Copacabana xl. latin, kizomba & 
Zouk beats gedraaid door top Dj’s 
in de kleine zaal en op het foyer-
deck. q-factory-amsterdam.nl.

3 oktober
Halloween party, little roman & 
the Dirty Cats / ghostriders. the 
Cruise Inn, Zuiderzeeweg 29. 

9 oktober
Vrijmibo Spiazzo. Uitpufborrelen 
aan het einde van je werkweek in 

AGendA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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(cabaret, try-out). De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

Jeugd

27 september
Lekker weertje Dikkie Dik (2+), Dirk 
Scheele. De Omval, 11.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

3 oktober
Meneer B. en de Smikkelsmakma-
chine, martijn Donders. Vanwege 
kinderboekenweek raar maar 
waar!, over natuur, techniek en 
wetenschap. OBa Diemen, wilhel-
minaplantsoen 126, reserveren via 
diemen@oba.nl.

7 oktober
Buurman, plan D (muzikale dans-
voorstelling, 4+). OBa javaplein, 
javaplein 2, reserveren via java-
plein@obal.nl.

11 oktober
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).

18 oktober
Het verloren vriendje en andere 
verhaaltjes (4+). Vrijburcht, 13.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

Big Hero 6 (6+). Vrijburcht, 15.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

21 oktober
flexbieb Boek & film: Het  
Zakmes. flexbieb, 15.00 uur, 
flexbieb.nl.

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).

1500
vluchtelingen vangt  
Amsterdam de komende  
weken op, die aankomen op 
Centraal Station.

ACHTER de Brug

muziek

24 september
Case Mayfield & support.  
the lighthouse, 20.00 uur,  
thelighthouse.nl.

1 oktober
the lighthouse live jam. topmu-
zikanten met bijzondere en lokale 
gasten. the lighthouse, 20.00 uur. 
thelighthouse.nl.

pique!: a Balladeer. Singer-song-
writers in het café van Q-factory. 
q-factory-amsterdam.nl.

3 oktober
Oostpoort Sinfonietta o.l.v. Cat jary 
(concert). muiderkerk, linnaeus-
straat 37, 14.15 uur.

4 oktober
Jong en veelbelovend, jan rot (thea-
terconcert). De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

10 oktober
Voort!, alex roeka (theatercon-
cert). De Omval, 20.30 uur, thea-
terdeomval.nl.

Biters (USa) & Shock Hazard 
(Uk). Oldskool rock. q-factory-
amsterdam.nl.

21 oktober
jedi mind tricks & Non phixion. 
met het album The Thief And The 
Fallen is de band terug van weg-
geweest. q-factory-amsterdam.nl.
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