
81-jarige Wim Zorge 
neemt na 21 jaar afscheid 
als elftalbegeleider bij 
voetbalclub DVVA.
“Ik onderhoud het  
contact met De Telegraaf.”

7 voor de Nuon 
Centrale. Van 

Erven Dorens 
staat euforisch op 

de dijk.
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7
wielerjournalist Gio Lippens 

won de theo koomen Award. Hij 
komt hier met ‘een blij verhaal’. 

“je moet je altijd verdedigen  
dat je op Ijburg woont. Dat is 

onterecht.”

9

Weesperzijde 42 | 1091 EE Amsterdam
020 665 0057

athene_restaurant@hotmail.com

GRIEKS RESTAURANT ATHENE

15% korting 
of een gratis 
karaf wijn* 

bij inlevering van deze bon*
Geldig tot en met 15 april 2016.

www.grieks-restaurant-athene.nl

Een zaterdagmiddag op de Middenweg. De winkeliers van deze straat hebben samen met die van de Linnaeus-
straat een vereniging opgericht. foto marti jn van den dobbelsteen

“Een bootcamp… een brand-
netelplantage… een krokodil-
lenfarm… zomaar drie dingen 
die knusser zijn dan winkel-
centrum Oostpoort,” schreef en 
illustreerde striptekenaar Merel 
Barends bij de opening van 
Oostpoort al in deze krant.

Krap twee jaar na de opening 
van het winkelcentrum is 
supermarkt Vomar al vertrok-
ken. De supermarktketen neemt 
het huurverlies (ze hadden een 
meerjarig contract) voor lief. Het 
was goedkoper om de zaak maar 
vroegtijdig te sluiten dan om 
door te zetten. Ze zijn niet de 
enige, ook andere winkels sloten 
hun deuren.
Ook veel andere winkelketens in 
de zijstraten van Oostpoort heb-
ben last van te weinig aanloop. 
De straten blijven leeg en daar-

mee ongezellig, al helpt het ook 
niet dat er geen sprietje groen is 
aangelegd en de wind altijd net 
een tikje harder door de nieuw-
bouw lijkt te waaien dan elders.
Maar dat is zeker niet in ieders 
nadeel.

De nabijgelegen Linnaeusstraat 

De loop lijkt maar niet  
in Oostpoort te komen. 
De clustering van  
sfeerloze ketens zou  
daar de boosdoener zijn. 
Maar de naburige  
Linnaeusstraat is van  
de ‘grote ketentrek’  
richting winkelcentrum 
juist enorm opgeknapt.
Door Rosanne Kropman 

Linnaeusstraat leeft op dankzij Oostpoort

draait juist lekker. Winkelruimte 
die eerst werd ingenomen door 
de grote, vaak sfeerloze ketens 
die verkasten naar Oostpoort, 
zijn nu ingenomen door kekke 
nieuwe winkels die meer aan-
sluiten op de markt van nu, in 
plaats van op die van tien jaar 
geleden.

Zo vinden we nu op de plek 
waar eerst de BCC zat, een 
hippe meubel- annex kof-
fiezaak. Kruidvat heeft na de 
verhuizing naar Oostpoort 
plaatsgemaakt voor een Marqt. 
Waar eerst de rommeligste 
Albert Heijn van heel Amster-
dam gevestigd was, huist na 

een grondige verbouwing de 
OBA.

Die beweging lijkt zijn aantrek-
kingskracht te hebben op de 
kleinere zaakjes van zelfstan-
dig ondernemers. In de hoek 
tegenover Kwekkeboom zit nu 
G’s, een populaire brunch- en 
lunchtent. Naast Marqt heeft 
een stel jonge Italianen een dure, 
maar goede delicatessenzaak 
geopend.

Honderd meter verderop in 
Oostpoort hebben sommige 
ruimtes nog nooit een huurder 
gehad.

Stadsdeel kan weinig doen
In een eerder interview met de 
Brug verklaarde Thijs Reuten, 
de verantwoordelijk stadsdeel-
bestuurder, zich geen zorgen 
te maken om Oostpoort. Op 
de vraag hoe het winkelgebied 
er over tien jaar uit zou zien 
antwoordde hij: “Oostpoort 
is over tien jaar nog zoals het 
is. Mensen die in Oost wonen, 
zeker met de nieuwe buurten, 
gaan niet meer naar de Kalver-
straat om hun boodschappen te 
doen. Er is een aantal subcentra 
ontstaan. Oost miste een winkel-
hart met grotere winkels.”

Verandering
’s Avonds laat wandelen jeetje 
(10) en ik nog naar de super-
markt.
‘Ik wil nooit gaan studeren,’ zegt 
ze, ‘en ik wil ook niet werken.’
‘o, wat wil je dan?’
‘Niets.’
‘Dat is weinig.’
‘jawel, ik wil dat het elke dag oud 
& nieuw is.’
‘Dat gaat op den duur ook verve-
len. Dan moeten we die tafel 

steeds opnieuw van boven naar 
beneden sjouwen en…’
‘Die tafel kunnen we dan gewoon 
laten staan,’ zegt ze. ‘Duh!’
‘toch gaat het vervelen.’
‘Ik wil gewoon niet ouder 
worden, ik wil kind blijven, pre-
cies zoals ik nu ben.’
‘tja.’
‘er mag nooit iets veranderen, 
nooit. jij moet zo blijven. jij en 
papa moeten zo blijven. mijn 
vriendinnen moeten zo blijven. 
Alles moet precies zo blijven als 
het nu is! Alleen Deetje mag wel 

iets minder irritant.’
Hand in hand lopen we door het 
donkere Diemerpark. De tiener 
en ik. Ik wil dat ook wat zij wil. 
Alleen Deetje hoeft niet minder 
irritant.

www.elkegeurts.nl
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Lees verder op pagina 5
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VERKEERSSCHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

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,-
let op! complete pakket 

openschoolgemeenschapbijlmer.nl

De Amsterdamse school van nu

Waar vind je een school met zoveel pluspunten?
OSB. Eén van de meest bijzondere scholen in Amsterdam. Met een bijzonder 
onderwijsconcept dat kansen biedt aan iedereen. Onderzoekend leren. Leren van 
en met elkaar. Persoonlijke begeleiding met focus op resultaat. Kom vooral zelf 
kijken op openschoolgemeenschapbijlmer.nl of op onze Open Dagen.

OPEN
DAGEN

30 januari / 10-14 uur
9 februari / 18-21 uur 

Extra kansen, 
niemand weg op 0,1 punt

Gegarandeerde 
plaatsing voor 

havo/vwo

Sportiefste vo-school
van Nederland

Extra Engels:
Cambridge-diploma’s

Veel persoonlijke 
begeleiding: 

sterk mentoraat

Onderzoekend leren: 
science samen

met AMC

niemand weg op 0,1 punt
Sportiefste vo-school

van Nederland

Extra Engels:Extra Engels:
Cambridge-diploma’s

550015003_OSB adv. 170x83mm.indd   1 15-09-15   11:25

De Brug wordt huis aan huis verspreid in alle wijken van Amsterdam Oost, en 
in Durgerdam, Schellingwoude, Diemen-Noord en ‘t Funen huis-aan-huis verspreid. 
Mocht je geen NEE-NEE sticker hebben en de krant toch niet hebben ontvangen 

stuur dan een mail met straat en huisnummer.
Heb je een NEE-NEE sticker en wil je ‘de Brug’ wel 

ontvangen, vraag dan de JA de Brug sticker aan. Wij 
plakken hem persoonlijk op uw brievenbus.

info@debrugkrant.nl

JA, de Brug
•  Betere match tussen vraag en 

aanbod van woningen.  
Doel ouderen en mensen met 
een beperking zo lang mogelijk 
zelfstandig laten wonen. 

•  Minder wateroverlast door het 
realiseren van waterberging en 
meer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. 

•  Beter onderhoud van de open-
bare ruimte.

•  Meer samenwerking met  
bewoners. 

•  Uitbreiding voorzieningen voor 
jongeren op Ijburg. 

•  IJburg en Zeeburgereiland verder 
ontwikkelen en afronden, reke-
ning houdend met de behoeften 
van bewoners en ondernemers. 

•  Creëren van meer en betere  
verbindingen van Ijburg en  
Zeeburgereiland met de  
omgeving.

•  Meer kansen voor jeugd in een 
achterstandspositie (meer stage-
plaatsen, beter pedagogisch klimaat 
en terugdringen overgewicht).

•  Minder inbraken, spanningen 
onderling en overlast door jeugd-
groepen om zo het veiligheidsge-
voel te vergroten. 

•  Meer en beter groen, onvei-
lige en verloederde openbare 
ruimte aanpakken, stimuleren van 
duurzaamheid bij bewoners en 
ondernemers. 

Wat kan beter in de vijf buurten  
van Oost?
Het stadsdeel heeft een 
overzicht gepubliceerd 
van de belangrijkste  
verbeterpunten die zij 
per deelgebied heeft 
onderscheiden. Hieron-
der zetten we – per wijk 
– enkele speerpunten op 
een rij. 

•  Meer speelplekken en activitei-
ten voor de jeugd in de dichtbe-
volkte en stenige omgeving. 

•  Behoud van het evenwicht  
tussen het aantal sociale  
huurwoningen en andere  
woningen. 

•  Water en duurzaamheid.  
Het water benutten; meer 
initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid faciliteren.

•  Meer perspectief voor jongeren 
door scholing, stages, werk en 
betere aanpak van de armoede-
problematiek.

•  Verbeteren verkeersveiligheid. 
meer groen, betere luchtkwaliteit 
en meer hernieuwbare energie. 

•  Voldoende betaalbare woningen 
om mensen die daarop zijn aan-
gewezen in oud-oost te kunnen 
laten blijven wonen.

1 watergraafsmeer

5 oud oost

2 ijburg

2 zeeburgereiland

3 indische buurt

4 oostelijk havengebied

1 watergraafsmeer

2 ijburg/zeeburgereiland

4 oostelijk havengebied 5 oud oost

3 indische buurt

Zie voor het complete overzicht www.amsterdam.nl, zoekterm ‘gebiedsplannen Oost’.

Inkoop oud goud, zilver en  
edelmetalen munten. Reperaties, 
horloges, klokken en sieraden in 
eigen atelier.     

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl
Praktijk IJburg
Daguerrestraat 140
1087 DJ Amsterdam

De Melkweg
Tukseweg 87 A
8334 RS Tuk

praktijkvoorzwangerschap.nl 
acupunctuur-japans.nl

Pijnloze Japanse acupunctuur

Daguerrestraat 140 | 1087 DJ Amsterdam

‘Als u meer dan  
goede zorg verwacht!’

www . h e t d i e r e npun t . n l w w w. b i j s t o r m . n l

i j b u r g  |  d e s i g n  0 2 0
pedro de medinalaan 89-91

w w w. b e d a f f a i r . n l

Biolicious IJburg | Biolicious Oostpoort

www.biolicious.nl

o p e n i n g s d a g
v r i j dag  1  j a n ua r i

w w w . c a f e v r i j b u r c h t . n l

Italiaans leren in A’dam!

www.italiaitalia.nl
info@italiaitalia.nl
TEL 06 338 57 359 

Inschrijving voor januari 2016  
is open. 5% Korting voor starter

Jan Olphert  
Vaillantlaan 57
1086 XZ Amsterdam
020 673 1328
mail@rikithair.nl

w w w . r i k i t h a i r . n l

Café ED 
(H)eerlijk eten 
en drinken

Waardebon € 5,- op eten. 
Niet in combinatie met andere acties. www.ijburgcollege.nl

bijles • huiswerkbegeleiding
citotraining •faalangsttraining
06 31 91 57 21 | info@bijlesclub.nl

w w w. b i j l e s c l u b . n l

€35 per les!Als mantelzorger  
ondersteuning  
nodig? 

Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach! 
www.dynamo-amsterdam.nl  
of mail naar Martijn
MNije@dynamo-amsterdam.nl

Bart Verkerk weer in de prijzen 
gevallen met zijn Rookworst

BESTE ROOKWORST 
VAN AMSTERDAM

9,5
Ben van Meerendonkstraat 53

1087 LB Amsterdam-IJburg
020-4955669 / info@tptransparant.nl 

www.tptransparant.nl w w w. a f c i j b u r g . c o m

gezocht
• vrijwilligers 
• trainers 
• sponsoren 	  

Samsøe & Samsøe – mbyM – 
Second Female - Unisa 

/sevenlands020 - IJburglaan 1359 – Amsterdam  

ijburglaan 1491 | 020 - 416 16 49
www.restaurantmerza.nl

Reserveer Nu!
Voor de lekkerste 
gerechten uit de 
Turkse keuken komt 
u bij ons. 

w w w. b l a u w h o e d . n l Natuurlijk  | voor lichaam en geest
        www.beautysalonijburg.nl

Beautysalon 
IJburg

Trendy kleding en hippe accessoires
 Bij Beautysalon Cityspa op de IJburglaan

facebook.com/trendsbyeef

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

d e  v r i e n d e n  va n  d e  b r u g
Inkoop oud goud, zilver en  
edelmetalen munten. Reperaties, 
horloges, klokken en sieraden in 
eigen atelier.     

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

Senioren gezocht voor project 
Jong+Oud=Goud
Stichting SeniorenStudent stelt zich ten doel ouderen te 
helpen, van gezelschap te voorzien  en hun zelfredzaam-
heid te vergroten. Dit gebeurt door hen te koppelen aan 
een student, die gedurende een jaar enkele uren per maand 
langskomt om te helpen met kleine klusjes in huis of om 
samen ergens heen te gaan. Het project Jong+Oud=Goud 
was vorig jaar zo’n succes dat het in 2016 met vijftig nieuwe 
plekken wordt uitgebreid. Onlangs zijn er ook twee eetclubs 
gestart: vijftien senioren bereiden eens per maand met hulp 
van twee studenten een maaltijd die gezamenlijk genuttigd 
wordt. 

Kent u of bent u een oudere (65+) in Amsterdam die baat zou 
hebben bij persoonlijke hulp en gezelschap van een student 
uit de buurt? 

Bel voor meer info en aanmeldingen 020-3080916 of ga naar www.
stichtingseniorenstudent.nl. 

In september 2016 opent aan de 
Linnaeushof de Amsterdamse 
mavo, de eerste humanistische 
school in Nederland. Het huma-
nisme is een levensbeschouwing 
waarin de mens en de menselij-
ke ontwikkeling centraal staan. 
Onder het motto Zelf denken, 
samen leren worden leerlingen 
gestimuleerd de wereld met een 
open blik te bekijken en een 
actieve houding aan te nemen, 
zowel binnen als buiten de 
school. 

De oprichters: “Wij willen juist 
in deze tijd een school die ex-
pliciet en structureel aandacht 
besteedt aan moderne humanis-
tische thema’s zoals participatie, 

Nieuwe middelbare school  
in Watergraafsmeer

democratie en mensenrechten. 
En een school waar kinderen le-
ren echt naar elkaar te luisteren 
en op een normale manier met 
elkaar in debat te gaan.”

De school is een categorale 
mavo, met alleen vmbo-t. In 
september wordt er gestart met 
twee eerste klassen, daarna ko-
men er ieder jaar drie klassen bij. 
De definitieve vestiging zal naar 
verwachting in Amsterdam-Zuid 
zijn. 

Open dagen op 8, 10 en 13 februari, 
Linnaeushof 48, amsterdamsemavo.
nl.

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

Kom kijken, 
haal onze folder 

of glossy 
magazine of bestel deze per e-mail.

Middenweg 512
1097 VD Amsterdam

info@kernparketamsterdam.nl 
A10 afslag S113 richting 

Centrum/Watergraafsmeer

Middenweg 512 – 1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

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

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

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

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

020 - 693 18 49     

• Keuze uit bijna alle merken

• Tapis vloeren met originele sierbanden

• Planken vloeren, brede delen

• Verouderde lamel en massieve vloeren

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49    www.kernparketamsterdam.nl

kernparket st nov.indd   1 19-11-2014   1:00:58
ekodis de brug mrt 2015.indd   1 22-3-2015   23:25:40
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Sslechts faciliteren. De verhuur-
ders van de panden kiezen hun 

huurders uit. En juist de gro-
tere ketens kunnen hoge huren 
ophoesten voor de ruim aange-

Vervolg van pagina 1

Het stadsdeel kan slechts faciliteren

WiLLiES WArtAAL
C(h)ampagne

A ls dan eenmaal mijn carrière als 
grootste rapper van Nederland na 
verschijnen sie op de grachten. Altijd 

parkeerplek. en die ketting natuurlijk. bij elke 
meeting om. Zelfs mee naar ouderavond op 
de basisschool.
Alle feestjes van de stad langs. Ik word die 
gezellige doch rechtvaardige burgemeester. 
geen trams meer op de Dam. water overal 
gratis. en alleen nog maar verbouwingen in 
de stad wanneer niemand er iets van merkt. 
en twee à drie keer per jaar de stad afsluiten 
zodat ik in mijn ambtsbak naar hartenlust kan 
scheuren over die prachtige Amsterdamse 
grachten. kan niet wachten eigenlijk. Hoop 
dat de jeugd snel stopt. Als jullie nou met z’n 

allen dat nieuwe boek van pepijn kopen heeft 
hij ons misschien niet meer nodig. freddy z’n 
kledinglijn gaat binnenkort weer in productie 
dus neem dat ook ff bij die jongen af. bas doet 
fatima Yamaha door heel europa dus we zijn 
er bijna. maak me burgemeester, ik kan dit. 
Ik ben goedlachs, spreek goed en heb een 
duistere mr Hyde kant waardoor ik me in 
het politieke landschap durf te begeven maar 
ook zodat ik jullie nog eens goed kan voor-
liegen. leugens en politiek gaan hand in hand 
gelijk twee transgenders vers uit de kast. en u 
wordt toch ook liever door mij voorgelogen? 
Ik lieg zeer oprecht. Doe het nooit zomaar 
zonder reden. en ik zal ook niks beloven. Het 
wordt gewoon leuk.

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

!

Ook de Middenweg  
profiteert mee
De winkeliers van de linnaeus-
straat en de middenweg hebben de 
handen ineen geslagen en zijn ver-
enigd in winkeliersvereniging mid-
denweg & linnaeusstraat. Voorzit-
ter bianca gravemaker heeft beide 
straten enorm zien opknappen van 
de komst van oostpoort: er zijn 
alleen maar meer ondernemers bij 
gekomen. Ze somt op: &klevering, 
Handmade Heaven, Sla, drankwin-
kel the pint waar eerst mitra zat. 
Ze hoopt op een bioscoop in het 
leeggekomen pand van m&S mode, 
maar naar verwachting trekt daar 
eerst een pop-up activiteitencen-
trum in. De winkeliers ambiëren 
een aaneengesloten strook leden 
te hebben die reikt van het tro-
penmuseum tot frankendael. 
Dat oostpoort daarbij zal aan-
sluiten is onwaarschijnlijk. De 
huurders van oostpoort hebben 
hun eigen winkeliersvereniging, 
de contributie is verwerkt in de 

legde winkels. Maar diezelfde 
winkels in het middensegment 
hebben het ook moeilijk. Kijk 
naar de V&D en de winkels van 
Macintosh (onder andere Dolcis, 
Invito en PRO Sport) die begin 
januari failliet werden verklaard. 
Om de concurrentie van andere 
ketens en de opkomst van het 
online winkelen voor te blijven, 
moet je juist onderscheidend 
zijn, zeggen retailkenners. En 
Oostpoort is dat bij uitstek niet. 
On-Amsterdams, schreef Het 
Parool daar 9 januari over. En 
dat was niet als compliment 
bedoeld. Oostpoort had net zo 
goed in Almere of Zoetermeer 
kunnen staan.

De prijsvechters (ook die zijn 
ruim vertegenwoordigd in 
Oostpoort) doen het landelijk 
juist nog wel goed. Maar hoe 
lang is het houdbaar dat er in 
drie straten een Action, een 
Xenos, een Kruidvat én een Big 
Bazar zitten? Functioneel, ja. 
Maar gezellig? De winkels die 
geopend zijn aan de Linnaeus-
straat hadden met hun uitstra-
ling en onderscheidend ver-
mogen wat tegenwicht kunnen 
bieden. Maar juist die gezellige 
zaakjes kiezen eieren voor hun 
geld en gaan voor de vrijgeko-
men ruimtes op de Linnaeus-
straat.

Oostpoort. foto marti jn van den dobbelsteen

foto marti jn van den dobbelsteen

Amstelkwartier. foto marti jn van den dobbelsteen

huurprijzen. bovendien zijn de 
winkelgebieden niet vergelijkbaar, 

aldus gravemaker: oostpoort 
voor de ketens, de linnaeusstraat 

en middenweg voor de unieke, 
kleinere winkels.

Jongeren  
organiseren  
expositie bij CBK 
Projectbureau Blend 
opent donderdag 28 janu-
ari bij CBK Amsterdam de 
kunstexpositie “De keuze 
van de jonge, straatwijze 
Amsterdammer”. 
Vijftien jonge stadgeno-
ten die in hun leven te 
maken hebben gehad 
met vormen van zorg en 
welzijn (zoals straatwerk, 
psychiatrie, vluchtelin-
genopvang) mochten uit 
het CBK-archief ieder 
twee werken uitkiezen die 
iets zeggen over henzelf 
of hun omstandigheden. 
De jongeren doen met 
de organisatie van deze 
tentoonstelling nuttige 
leer-werkervaring op. Ze 
werden hierbij onder-
steund door management-
bureau Boer & Croon, dat 
colleges verzorgde over 
projectmanagement en 
teambuilding. Kunstenaar 
Elke Bücheler maakte hen 
wegwijs in de collectie 
moderne kunst van CBK. 
De expositie wordt op 28 
januari feestelijk geopend 
met eten en drinken en 
livemuziek. Kaarten 
kosten €19,50 euro. Voor 
€35 euro koop je een kaart 
voor jezelf en voor ie-
mand die minder te beste-
den heeft. De expositie is 
tot 2 april te zien. Ga voor 
tickets of een donatie naar 
de website: voorjebuurt.
nl/campaigns/blendex-
positie. 

tot 2025 komen er 50.000 woningen bij in 
Amsterdam
Elk jaar verwelkomt Amsterdam gemiddeld 11.000 nieuwe inwoners. 
Het college probeert de druk op de woningmarkt te verlichten door 
bouwprojecten voldoende ruimte te geven. In het actieplan Woning-
bouw is de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 
woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Dit gebeurt 
grotendeels door nieuwbouw en deels door aanpassing van bestaan-
de gebouwen. 
Twaalf projecten in de stad maken grote kans op korte termijn gere-
aliseerd te worden. In Oost gaat het om gebied Bijlmerbajes, Amstel-
kwartier en nieuwe eilanden van IJburg 2. Alle bouwlocaties zijn 
beschreven in Koers 2025, een stadsbrede inventarisatie van plekken 
die ruimte bieden voor woningbouw. Met deze locaties wordt ruimte 
gecreëerd voor circa 12.000 woningen die vanaf 2020 te realiseren ijn. 

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam 
T 020- 416 4000  | info@napamsterdam.nl 
Maandag t/m zaterdag zijn wij vanaf 8:30 
uur open. Zondag vanaf 10 uur!

www.napamsterdam.nl 

14 FEBRUARI 2016

VALENTIJNS 4-GANGEN 
SURPRISE MENU �

€29,50 P.P.

Reserveren gewenst via 020 416 4000 of info@napamsterdam.nl
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xx  foto marti jn van den dobbelsteen

Welke rollen hebt u vervuld bij 
DVVA?
“In 1946 werd ik lid, als twaalf-
jarige. Sindsdien ben ik blijven 
hangen,” begint hij met gevoel 
voor understatement. “Ik heb in 

DVVA ziet toegewijd clubman na 21 jaar vertrekken

‘ Mijn drijfveer? ik ben een  
fanatieke liefhebber’

Komende zomer stapt Sjaak Tersteeg na zeven jaar op als trainer van voetbalclub DVVA. In zijn kielzog vertrekt 
ook Wim Zorge, de 81-jarige elftalbegeleider. Zorge is een veel voorkomend pareltje in het amateurvoetbal: zo’n 
toegewijde verenigingsman die voortdurend met zijn cluppie bezig is. Hij heeft liefst eenentwintig jaar als elf-
talbegeleider gefungeerd. In een kleine, rommelige maar knusse bestuurskamer spreek ik met Zorge over zijn 
leven bij DVVA. Zorgvuldig weegt hij zijn woorden, die allemaal in keurige volzinnen terechtkomen.

de jeugd en de senioren gevoet-
bald. Ik was een tijdje keeper in 
het eerste, destijds nog niet op 
heel hoog niveau. In 1973 ben 
ik gestopt omdat ik met mijn 
gezin naar Engeland verhuisde. 
Na terugkeer in 1984 werd ik 
vicevoorzitter en later raakte ik 

betrokken bij het eerste elftal. 
De trainer had allerlei extra 
klussen. Dat vond ik raar en on-
professioneel. Zodoende ben ik 
de begeleiding gaan verzorgen, 
zoals administratie, statistieken 
bijhouden en representatieve 
taken bij uitwedstrijden. En 

SpOrt

Door Gijs Lauret ik onderhoud contact met De 
Telegraaf, die dikwijls over ons 
schrijven. Ik was hele zaterdagen 
in touw.”

Wat was gedurende eenentwin-
tig jaar uw voornaamste drijf-
veer?

“Ik kom uit een voetbalfamilie 
en ben een fanatieke liefheb-
ber; dat laat me niet los. En ik 
wil onder de mensen blijven. 
Ik spreek hier mensen met wie 
ik ooit voetbalde. Dat heeft wel 
wat. Ik kan wel achter de gera-
niums wijn gaan zitten drinken, 
maar hier ben ik zinnig bezig. Ik 
ontlast de trainer, die anders aan 
de heidenen is overgeleverd. De 
promotie naar de eerste klasse 
was een hoogtepunt. Maar als 
bescheiden niet-betalende 
vereniging konden we het op 
een hoger niveau niet uithou-
den. We waren kampioen gelijke 
spelen, maar vlogen eruit.”

Welke karaktereigenschappen 
zijn voor een elftalbegeleider 
belangrijk?
“Je moet goed met mensen over-
weg kunnen en bereid zijn er 
veel tijd in te steken. Ik heb laatst 
uitgerekend dat ik zo’n 650 à 675 
wedstrijden bij het eerste elftal 
aanwezig ben geweest. Zonder 
onkostenvergoeding. Het komt 
aan op persoonlijke betrokken-
heid.”

Hoe kwam u tot de beslissing te 
stoppen?
“Na vertrek van de vorige trai-
ner wilde ik al stoppen. Maar ik 
raakte in gesprek met Sjaak en dat 
klikte. Toen heb ik afgesproken 
te blijven zolang hij blijft. Ik heb 
geen zin om met een nieuwe trai-
ner alles opnieuw op te bouwen. 
Ik zal nog regelmatig komen kij-
ken. Het wordt wennen om geen 
verplichtingen te hebben. En ik 
zal me niet meer met dingen kun-
nen bemoeien, dat is ook gek.”

Dan moet Zorge ervandoor. 
DVVA speelt een oefenwedstrijd 
in Ouderkerk, maar de fysiothe-
rapeut heeft geen vervoer. Zo 
vliegen de zaterdagen voorbij.

Wim Zorge (81), hier met het achtste elftal van DVVA, was 21 jaar elftalbegeleider. “Hier ben ik zinnig bezig.” foto marti jn van den dobbelsteen

Wie al een paar kilometer hard 
kan lopen maar wel eens iets 
bijzonders wil beleven, kan zijn 
hart ophalen Bij Motion3 kun 
je onder specialistische begelei-
ding van een fysiotherapeut van 
FTSA toewerken naar de halve 
marathon van Amsterdam in 
oktober. De cursus omvat onder 
meer negen inspirerende bijeen-
komsten en een groepstraining, 
op maat gemaakte trainingssche-
ma’s, een trainer die meeloopt 
tijdens de halve marathon en 
speciale korting op hardloop-
schoenen en –kleding. De eerste 

Halve marathoncursus bij Motion3ring-ring: fietsen voor een goed doel
Amsterdammers die de app van Ring-Ring hebben gedown-
load, sparen met elke verplaatsing per fiets voor kortingen 
bij aangesloten winkels. IJburgers steunen nu met hun Fkm’s 
(gefietste kilometers) ook een goed doel. 
Stichting Omega, een dagopvang voor meervoudig gehandicap-
te kinderen op IJburg, zou regelmatig met een groepje kinderen 
naar de pony’s van Boerderij op IJburg willen gaan. Ring-Ring 
wil graag helpen dit mogelijk te maken. Hebben de Ring-Rin-
gers gezamenlijk 30.000 Fkm’s bij elkaar gefietst, dan ontvangt 
de boerderij 1000 euro. Met dit geld kan de boerderij materiaal 
aanschaffen om gehandicapte kinderen op een goede en veilige 
manier in contact te laten komen met de paarden en pony’s. 
Alle fietskilometers van, naar en op IJburg tellen mee voor dit 
bijzondere, lokale doel. Je kunt de Fkm’s ook nog inwisselen 
voor voordelen bij aangesloten winkeliers. Welke dat zijn kun 
je zien in de app. Zie ook: ring-ring.nu. 

bijeenkomst op 7 februari om 
9.00 uur is vrijblijvend. Kom 

gewoon. Info en aanmelden via 
info@motion3.nl / motion3.nl.
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Peter en Edo van KansenNet. foto marti jn van den dobbelsteen

Peter en Edo zitten aan tafel 
in Post Oost aan de Wijtten-
bachstraat. Een keer per twee 
weken houden ze hier spreek-
uur, maar veel vaker vinden 
afspraken op locatie plaats. De 
twee mannen nemen een leven 
aan ervaring met zich mee. Erva-
ring die ze kunnen inzetten bij 
hun eerlijke advies.

Vrijwilligersnetwerk KansenNet 
huist in Oost, maar is er voor alle 
Amsterdammers. Edo is pen-
ningmeester en lid van het drie-
koppige bestuur. Hij richt zich 
vooral op organisatieadvies. En 
kijkt meteen even ernstig: “Wij 
doen geen uitvoerende dingen 
voor mensen, we helpen ze om 
het zélf te doen.”

Ook Peter is coördinator van de 
organisatieadviesgroep. Mensen 
komen bij ons met allerlei vra-
gen, zegt hij. “Wij proberen dan 
vraag en aanbod goed op elkaar 
af te stemmen. We hebben een 
heel netwerk aan vrijwillige 

‘Mensen willen werken, nuttig zijn, meedoen’
Wie van plan is een bedrijf of stichting te starten, een 
idee heeft voor de buurt, loopbaanadvies nodig heeft 
of beter Nederlands wil leren, kan zich wenden tot 
KansenNet. Hun team van deskundigen helpt je –  
kosteloos – op weg.

coaches, met ervaring op allerlei 
gebied.” Zo zijn er onder meer 
een notaris, jurist, manager, 
makelaar en accountant. “Dat is 
onze kracht.”

Peter noemt een recente aan-
vraag van iemand die een 
workshop beeldende kunst voor 
kinderen wilde opzetten. “Vaak 
zie je dat mensen zo enthousiast 
gefocust zijn op de inhoudelijke 
kant, dat ze met twee linker-
handen aan de zakelijke kant 
beginnen. Wij attenderen ze 
op een goede organisatie en het 
financiële plaatje.”

Trots zijn de mannen ook op het 
onderdeel Nederlands spreken. 
Edo: “Dan heeft een vrijwilliger 
wekelijks een gesprek met de 
aanvrager. Over interesses, het 
nieuws van de dag en bijvoor-
beeld de post. We helpen op 
dit moment mensen van 51 
nationaliteiten, van Oekraïners 
tot Syriërs, van Japanners tot 
Marokkanen.” Een cliënt: “De 
conversaties over allerlei onder-
werpen hebben mijn woorden-

schat en kennis van grammatica 
verbeterd.”

Onlangs ook klopte een secre-
taresse aan. Ze was niet happy 
in haar beroep. Peter: “Door 
gesprekken – wat wil je nu 
uiteindelijk echt? – is ze na een 
opleiding lasser geworden. 
Werken met haar handen paste 
haar beter. Als je dat eruit weet 
te krijgen, geeft dat veel voldoe-
ning.”

KansenNet gaat over participa-
tie, zegt Edo. “Mensen willen 
zich bewegen in de Neder-
landse samenleving. Ze willen 
werken, nuttig zijn, iets bete-
kenen, meedoen. Dat is ook de 
reden waarom vrijwilligers zich 
aanmelden. Ook het doen van 
vrijwilligerswerk heeft maat-
schappelijke waarde.”

Onze kracht is dat we kosteloos 
zijn, benadrukt Peter. “We zijn 
niet financieel afhankelijk en 
dus onafhankelijk. Of zoals een 
cliënt het eens verwoordde: “De 
hulp was vrijblijvend en flexibel, 
maar ging gepaard met een grote 
hoeveelheid kennis en exper-
tise.”

Info en aanvragen: www.kansennet.nl.

Door Linda van den Dobbelsteen

 Advertorial

 
Daarom zijn we op zoek naar 
loopbaancoaches die ‘goed 
zijn met mensen’.  

Ervaring in HRM blijkt vaak een 
goede basis.

Je hebt jaren lang ervaring in 
het helpen van mensen die 
met vragen over hun toekomst 
zaten. Veel onzekerheid, beslui- 
teloosheid etc. Goed luisteren 
is je tweede natuur geworden.

KansenNet groeit en steeds meer 
mensen weten ons te vinden voor 
coaching en advies bij vragen  
over loopbaan, organisatie, het 
beginnen van een onderneming en 
spreekvaardigheid Nederlands

Meld je aan op onze website en we nodigen je uit 
voor een kennismakingsgesprek.www.KansenNet.nl

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
terras te laten maken!
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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.

Gio Lippens (57) is verslaggever bij Langs de Lijn en 
vooral bekend als stem van Radio Tour de France. Hij 
is verzot op IJburg. “Dit wordt wel een heel vrolijk 
verhaal hè?”

‘ Als ik het eiland op 
rij, kom ik thuis’

Door Iwan Tol

Gio Lippens

 jasin de

Gio Lippens op het balkon van zijn penthouse. Elke ochtend kijkt hij er steevast even naar het uitzicht over het 
IJmeer. “Dat verveelt nooit. Elke dag is weer anders.” foto marti jn van den dobbelsteen

De lift komt direct uit op de 
woonkamer van zijn penthouse 
aan de Bert Haanstrakade. Dit 
is nog eens een entree! “Wel-
kom,” zegt Gio Lippens, de man 
die onlangs de Theo Koomen 
Award won, de prijs voor het 
beste sportverslag. Sinds 2014 
woont hij op IJburg, samen 
met zijn vrouw Barbera, in een 
appartement van 200 vierkante 
meter. 

Elke ochtend verzorgt Lippens 
het sportnieuws voor Radio 1. 
Daarvoor hoeft hij niet naar 
Hilversum. In zijn werkkamer 
heeft hij apparatuur staan 
waarmee hij live op de zender 
kan. Zijn werkdag begint ’s och-
tends om half zes. Eerst haalt 
hij de kranten op (“Ik heb het 
geluk dat we hier een bezorger 
hebben die er al heel vroeg bij 
is”), vervolgens zet hij koffie en 
daarna kijkt hij steevast even 
naar buiten, naar het uitzicht 
over het IJmeer. “Echt waar: dat 
verveelt nooit. Elke dag is weer 
anders.”

Viel je voor het uitzicht toen je 
dit penthouse voor het eerst 
bezocht? 
“Ja, helemaal. Wat grappig is: 
vorig jaar heb ik de wieler-
klassieker Milaan–San Remo 
vanuit de studio in Hilversum 
verslagen. ’s Ochtends, voor 
het vertrek naar Hilversum, 
dronk ik een kopje koffie op het 
terras van mijn appartement. 
Op social media postte ik een 
foto van het uitzicht. Allemaal 
jaloerse reacties, zo van: vuile 
mazzelaar, zit je daar lekker aan 

Middellandse Zee? Niet dus. 
Dat was gewoon IJburg.”

Vertel eens, hoe komt een Lim-
burger op IJburg terecht?
“Via heel veel omwegen. Ik ben 
geboren in Hoensbroek, daarna 
heb ik in Assen, Nijmegen, 
Den Bosch, Arnhem, Veendam, 
Woerden, Gouda, Roden en 
Vledder gewoond. Negen jaar 
geleden ben ik gescheiden. Acht 
jaar geleden werd ik hopeloos 
verliefd op mijn huidige vrouw 
na een afspraakje bij het toen-
malige restaurant Blok 4. Ik heb 
alles achtergelaten in Drenthe 
en ben naar Diemen verhuisd. 
Vanuit daar hebben we IJburg 
zien opkomen. In 2014 kwam 
dit appartement vrij. Na de 
bezichtiging hebben we op een 
terras de voors en tegens tegen 
elkaar afgestreept. Dat was 
vooral voor de vorm. In ons hart 
wisten we al lang: hier gaan we 
wonen!”
 
Terwijl het imago van IJburg 
toch vrij saai is... 
“Dat hoor ik vaker, vooral van 
collega’s. ‘Ik zou er nog niet 
dood gevonden willen wor-
den’, roepen ze dan. Terwijl 
ze hier nog nooit zijn geweest 
natuurlijk. Kijk uit het raam, 
naar het uitzicht. Aan de ene 
kant het water, aan de andere 
kant de skyline van de stad. Ik 
zal niet zeggen dat het New 
York is, maar voor mij is het stad 
genoeg, al is het maar omdat de 
tram hier rijdt. Theater, bio-
scoop, je bent er zo. Tegelijk 
heb je hier alles: het winkel-
aanbod is prima, restaurants 
zijn uitstekend. Bij de Pinxobar 
komen we graag, de haven is 

levendig, Vrijburcht is gelukkig 
weer open en laat ik vooral het 
nieuwe Blijburg niet vergeten. 
Op de dag van de opening zijn 
we daar geweest. We kregen er 
helemaal het Ibiza-gevoel. En 
toch, op de een of andere ma-
nier moet je je altijd verdedigen 
dat je op IJburg woont. Dat is 
onterecht.”

Hoe is IJburg fietstechnisch?
“Nou, dan moeten we eigen-
lijk naar een kamer verderop 
gaan, want daar heb ik mijn 
fiets op de rollerbank gezet, 
haha. Maar serieus: je kunt hier 
geweldig fietsen. Óf je gaat de 
Enneüs Heermabrug over en 
je zit in Waterland, of je gaat de 
Nesciobrug over en je bent al 
bijna in Muiden, keuze genoeg 
dus. Hardlooptechnisch is het 
trouwens nóg beter. Die kade 

voor de deur… daar kun je drie 
kilometer lang lopen zonder 
dat je hoeft op te passen voor 
andere weggebruikers.”

Hoeveel dagen per jaar ben je 
níet op IJburg?
“Oei, dat heb ik nooit echt 
uitgerekend, maar dat zullen 
toch snel een paar maanden per 
jaar zijn, vrees ik. Als ik alleen 
al kijk naar dit jaar: ik versla 
sowieso de wielerklassiekers, 
de Ronde van Zwitserland en 
de Tour de France. Zes dagen 
na de Tour ga ik door naar Rio 
de Janeiro voor de Olympische 
Spelen. Daarna heb je nog het 
WK wielrennen in Qatar. Dus 
maak je geen zorgen: ik kom 
mijn tijd wel door.”
 
Waar verheug je je het meeste 
op, dit wielerseizoen?

“Op de Olympische Spelen, 
en dan vooral de wegwed-
strijd. Voorgaande keren was 
dat altijd een bijnummer voor 
veel renners. Nu hebben zo 
ongeveer alle klimmers, van 
Robert Gesink tot Wout Poels, 
al geroepen dat ze hun zinnen 
op olympisch goud hebben 
gezet. En waar ik me ook op 
verheug: er begint dit jaar weer 
een grote ronde in Nederland. 
De Giro d’Italia start in Apel-
doorn. Zal ik ook bij zijn. Lek-
ker om de hoek, in Apeldoorn. 
Dat is ook zo fijn aan IJburg: in 
twee minuten zit je op de ring.” 
Lachend: “Tjonge, dit wordt wel 
een heel vrolijk verhaal over 
IJburg hè? Maar goed, het is 
echt zoals ik het ervaar. Als ik 
het eiland op rij, kom ik thuis.”

www.ijburgcollege.nl

 OPEN DAGEN
Pampuslaan 1 IJburg

Woensdag 3 februari 2016 
van 18.30 tot 21.30 uur 
Voor leerlingen met een  

vmbo advies.

Woensdag 10 februari 2016  
van 18.30 tot 21.30 uur  

Voor leerlingen met een havo, 
havo/vwo en vwo advies.

‘Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren, in een  
leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen’.

IJburG COllEGE 1

www.ijburgcollege.nl

 OPEN DAGEN
Foekje Dillemastraat 1 Zeeburgereiland

Woensdag 3 februari 2016 
van 18.30 tot 21.30 uur 
Voor leerlingen met een  

havo/vwo advies.

Woensdag 10 februari 2016  
van 18.30 tot 21.30 uur  

Voor leerlingen met een vmbo t  
of vmbo t/havo advies.

‘Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren, in een  
leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen’.

IJburG COllEGE 2
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Karin Roosemalen (41) is case-
manager dementie. Ze begeleidt 
mensen die thuis wonen en 
ondersteunt daarbij ook hun 
huisgenoten, de mantelzorger 
en eventuele kinderen. “Ik geef 
veel informatie en tips, vanaf de 
eerste diagnose tot na de opna-
me in een verpleeghuis.”

Annemarie Bolder (39) is als 
ergotherapeut meer gericht op 
‘handelen’, op alles wat je op een 
dag doet, van aankleden en tan-
denpoetsen tot koffiezetten. Bij 
dementie zijn ook die alledaagse 
dingen ineens niet meer vanzelf-
sprekend. Net als Roosemalen 
constateert ze: “De situatie rond 
iemand met dementie verandert 
constant. Je moet steeds bijstel-
len wat nog mogelijk is.”

Beide specialisten merken dat 
het voor mantelzorgers lastig 
is alle informatie in praktijk 
te brengen. Bolder: “Er zijn al 
zoveel zorgen, het beklijft niet 
allemaal. Wat natuurlijk heel 
begrijpelijk is.”

In maart is er daarom de cursus 
‘De kracht van anders commu-
niceren’. Met uitleg, oefenen 
en praktische tips leer je aan 

Wie dicht bij iemand 
met dementie staat, 
weet dat een gesprek 
voeren niet meer van-
zelfsprekend is. Zomaar 
een vraag stellen kan 
onbedoeld pijnlijk zijn. 
Maar wat zeg je dán? 
Samen met Civic organi-
seert ZGAO  voor man-
telzorgers en andere 
betrokkenen een cursus 
‘De kracht van anders 
communiceren’.

‘Even samen lachten geeft veel energie’
Cursus ‘anders communiceren’ met mensen met dementie

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

Door Linda van den Dobbelsteen

de hand van thema’s op andere 
manieren communiceren met 
iemand die lijdt aan dementie.

Bolder: “Er is bijvoorbeeld een 
thema non-verbale communica-
tie. Hoe benader je iemand met 
dementie? De zintuigen werken 
anders, langzamer. Daar kun 
je mee oefenen. Het zijn vaak 
kleine dingen die samenleven 
aangenamer kunnen maken.”

deel 21

De cursus is interactief, je 
ontmoet ook anderen in jouw 
situatie. “De wereld waarin 
een iemand met dementie leeft 
wordt steeds meer de wereld 
van vroeger,” zegt Roosemalen. 
Je gaat daarom ook aan de slag 
met de kracht van herinnerin-
gen. “Je kunt misschien niet 
meer praten over wat gisteren is 
gebeurd, maar wel over vroeger. 
Het kan heel leuk zijn om in 

die herinneringen mee te gaan. 
Als je even samen kunt lachen, 
geeft dat veel energie.”

Tips voor mantelzorgers heb-
ben de twee in overvloed. Voor-
al belangrijk is het om te weten 
dat vragen stellen – vragen om 
feiten – door mensen met ge-
heugenproblemen als een test 
kan worden ervaren. Bolder: 
“Je kunt beter iets vertellen. 
Als iemand het antwoord op 
een vraag steeds schuldig moet 
blijven, voelt dat als falen. Dat 
is een rotgevoel.” 

Terwijl de intentie van de 
mantelzorger juist goed is. 
Roosemalen: “We snappen 
dat het soms lastig is voor de 
mantelzorger. Je herkent elkaar 
niet meer, letterlijk en figuur-
lijk. Daar kan de cursus ook bij 
helpen. Zodat je wat er nog wél 
is ook echt opmerkt.”

De cursus ‘De kracht van anders 
communiceren’ is op vijf woens-
dagavonden vanaf 16 maart, van 
19.30–21.30 uur in Wijkservice-
punt Flevopoort aan het Kra-
matplantsoen 101. Deelname is 
kosteloos, maar je moet je wel even 
vooraf aanmelden via a.bolder@
zgao.nl / 06-12600165. Bij vragen 
over dementie: Karin: 06-53771926 
of Marit: 06-53772089.

 Advertorial

Karin Roosemalen en Annemarie Bolder ondersteunen mantelzorgers van mensen met dementie. In maart is er 
een cursus. “Het zijn vaak kleine dingen die samenleven aangenamer kunnen maken.” 
foto  marti jn van den dobbelsteen

Flevopark, 23 januari 2016. foto  marti jn van den dobbelsteen

Besluit over grote evenementen in parken Oost
De bestuurscommissie Oost 
heeft op 13 januari de burge-
meester geadviseerd geen grote, 
besloten evenementen meer te 
laten plaatsvinden in het Oos-

Gratis training mantelzorgcoach
Mensen die langdurig een hulpbehoevend familielid of 
andere naaste verzorgen, hebben het vaak zwaar. De bezui-
nigingen in de zorg maken hun taak er niet makkelijker op. 
Een mantelzorgcoach kan deze mensen een steuntje in de 
rug bieden. De coach kent de weg in de zorg en kan mantel-
zorgers met raad en daad bijstaan. Binnenkort start Dynamo 
in Oost een gratis opleiding tot mantelzorgcoach. In zes 
ochtenden worden de coaches wegwijs gemaakt in de man-
telzorgvoorzieningen en zelfzorg. De basistraining wordt 
afgesloten met een certificaat, waarna de mantelzorgcoach 
meteen aan de slag kan. Is dit iets voor jou? Op 4 februari is 
er een introductiebijeenkomst in Post Oost. Hier kun je de 
trainers ontmoeten en kijken of de opleiding bij je past. De 
training start op 11 februari. 

Post Oost, van 17.30 tot 19.00 uur, Wijttenbachstraat 36-huis, 
dynamo-amsterdam.nl.

terpark. In het Flevopark mag 
jaarlijks één zo’n evenement 
plaatsvinden, zoals Appelsap. In 
Sportpark Voorland/Midden-
meer mag dat voortaan jaarlijks 

tweemaal. Voor elke locatie geldt 
bij grote evenementen voortaan 
een maximaal bezoekersaantal. 
De zwaarste bassen moeten 
worden weggefilterd.

Wil jij ook graag strak & 
slank zijn?

Maak dan nu een afspraak voor 
een proefbehandeling en intake.

Normale prijs € 59,- 

NU € 45,-
Megastudio Almere: 

06-46098961 
www.easyslim.nu

Tip: 
Lees de positieve recensies op de Facebookpagina van easyslim.nu

Ook geldig in onze vestigingen in Amsterdam, Hilversum, Lemmer

Actievoorwaarden:
- Noem deze actie bij het maken van de afpraak

- Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

HERFSTACTIE
GELDIG TOT EN MET 15 OKTOBER 2015
nieuwjaarsactie
GeldiG tot en met 15 februari 2016

easyslim.nu amsterdam

0621168480

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

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

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

•  Een team van (medische) specialisten 
achter de hand

•  Een spil in een groot netwerk van 
andere zorgverleners

www.zgao.nl

Bindweefselmassage
 Kennismakingsaanbieding € 45,-

  Informatie: www.beautysalonijburg.nl
  Voor afspraak: 020-354 65 63 

Natuurlijk  |  voor lichaam en geest

Beautysalon IJburg

Geen werk of niet  
tevreden met de baan die 
je nu hebt? Wat kun je 
daaraan doen?  

Welk soort werk past bij mij en 
wat zijn mijn kansen? Hoe zien 
een goede sollicitatiebrief en CV  

er uit?  Presenteer ik mezelf wel 
goed? Dat zijn vragen die beant-
woord moeten worden.
Een ervaren coach van Kansen-
Net kan je helpen. Onze coaching 
is altijd individueel. Jouw vragen 
staan centraal. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden.

Je kunt bij KansenNet terecht voor  
vragen over loopbaan, organisatie,
het starten van een onderneming en 
spreekvaardigheid Nederlands.

Meld je aan op onze website en wij nodigen je uit  
voor een kennismakingsgesprek.www.KansenNet.nl
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Maar hoe zit het eigenlijk met 
al die lege plekken op IJburg 
die al lang bebouwd hadden 
moeten zijn, de grasbegroeide 

iJburg fase 1 wordt eindelijk afgebouwd

Dat er binnen enkele jaren op Centrumeiland gewoond gaat worden is inmiddels bekend. Het concept 
Stedenbouwkundig Plan nadert zijn voltooiing. Als het plan – na nog een derde bijeenkomst 18 febru-
ari – door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, gaat volgend jaar op Centrumeiland de eerste paal de 
grond in.

lege kavels op de eilanden van 
fase 1? 
De economische crisis heeft 
de laatste jaren weliswaar 
vertraging opgeleverd, maar 
de bouwactiviteit is inmid-
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dels weer op gang gekomen. 
Overal wordt geheid en nieuwe 
woningen lijken de grond uit te 
vliegen.

Wat er allemaal gebeurt en 

Door Carla M. Peddemors wat er nog komen gaat? De 
gemeente liet het zien, afge-
lopen zaterdag 23 januari in 
The Lighthouse in de haven. 
Details van de gepresenteerde 
plannen en de locatie van de 

betreffende kavels zijn te vin-
den op de site van de gemeen-
te Amsterdam. Hieronder een 
samenvatting van wat – onder 
voorbehoud – voor 2016 op 
stapel staat. 

Op deze kaart van IJburg fase 1 zijn de kavelnummers terug te vinden. In geel de projecten die nu in aanbouw zijn. In oranje de plannen 
voor 2016. Het zal nog zeker tot 2018 duren voordat fase 1 helemaal af is. kaart gemeente amsterdam

13 JAAr NA OpLEVErEN EErStE WONiNG

Haveneiland West en Oost
•  De bebouwing van de lege kavels 

langs de bert Haanstrakade wordt 
voortgezet. er zijn verscheidene 
woonblokken gepland met zowel 
appartementen als eengezinswo-
ningen. 

•  Op kavel 43B, vlak bij de haven, aan 
het water, komt een duurzaam hotel. 
Start bouw verwacht komende 
zomer. 

•  Op kavel 42C, de lege kavel voor 
the lighthouse, komt H2Ij, het 
clubhuis van watersportvereniging 
Ijburg. De bouw start komende 
zomer, oplevering verwacht eind dit 
jaar.

•  De bebouwing aan de Pampuslaan 
met blok 49 B (appartementen 
met een supermarkt van Deen in de 
plint) en blok 54 (12 appartemen-
ten en 5 woonwerkwoningen) schiet 
al aardig op. oplevering eind dit jaar.

•  Kavel 42A (tegenover N.A.p.) blijft 
vooralsnog een speelveld voor de 
jeugd. De gemeente gaat over de 
nadere bestemming nadenken.
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tot slot wordt ook begonnen met de aanleg van de gracht langs 
de wim Noordhoekkade, die Haveneiland en Centrumeiland van 
elkaar scheidt. De gracht en de waterkering aan de kant van de 
Noordhoekkade worden grotendeels aangelegd. grotendeels, 
omdat er ruimte moet worden gehouden voor de bouwwerk-
zaamheden van de twee bruggen die naar Centrumeiland gaan 
leiden. De eerste brug tussen de peter martensstraat en de 
muiderlaan (brug 2030) komt volgend jaar aan de beurt, samen 
met de waterkering Centrumeiland. ook de waterkering aan de 
kant van Haveneiland oost wordt dan afgemaakt, inclusief de 
rest van de gracht.

Rieteiland-Oost
•  Kavel 70 de particuliere kavels op dit eiland zijn vrijwel allemaal 

bebouwd. komend jaar verrijst op kavel 70 een tennishal en een 
onderkomen voor de kanovereniging.
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Noordbuurt 
Steigereiland
•  Het Sluishuis in 

het ontwerp voor 
Ijburg fase 1 al ge-
projecteerd aan de 
noordelijke buiten-
zijde van Steiger-
eiland. komt naar 
verwachting in de 
loop van 2016 op 
de markt. Dit moet een markant gebouw worden met 70% 
woonfuncties en 30% speciale functies in de plinten. er komt 
een steiger voor varende woonschepen.

•  Kavel 125 een achttal zelfbouwkavels op Steigereiland. op 
10 oktober 2015, tijdens de jaarlijkse zelfbouwmarkt van de 
gemeente, zijn alle acht kavels in blok 125 in erfpacht geno-
men. Start bouw in de loop van 2016.

•  Kavel 126 drie blokken waarvan twee voor bouwgroepen. 
Inschrijven tot 5 februari. 

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

Voorlichtingsavond

Open dag

wereldschool!

www.hetmml.nl

wo 3 feb 2016 19.00 - 21.30
voorlichtingsavond voor ouders  
en kennismakingslessen voor  
leerlingen groep 8 

za 13 feb 2016 11.00 - 14.00

havo-ath-gym

mavo-havo

Mauritskade 58

Voormalige Stadstimmertuin 2

ook voor Technasium

Jij? 
Jij? Jij? 

 Advertorial

Ouderen bezitten een schat aan informa-
tie over Amsterdam. Als ouderen thuisbe-
zoeker word je getrakteerd op bijzondere 
verhalen. Het stadse leven of Amsterdam 
in oorlogstijd; ouderen delen gebeurtenis-
sen uit de eerste hand. “Het is altijd weer 
een verrassing bij welke ouderen ik op 
visite mag,” vertelt een actieve thuisbe-
zoeker. “Ik ontmoet zoveel bijzondere 
mensen, het is een verrijking om dit werk 
te mogen doen!”

Als thuisbezoeker voorkom je proble-

Gezocht: Amsterdammers met  
een groot hart voor ouderen
Dynamo zoekt collega’s die zogenoemde ‘preventieve huisbezoeken’ 
willen afleggen bij 75+ers. Vind jij het leuk om bij ouderen op de kof-
fie te gaan en wil jij iets voor deze mensen betekenen? Geef je dan op 
als Ouderen thuisbezoeker in Amsterdam Oost.

men en draag je bij aan het welzijn van 
Amsterdamse ouderen. Je gaat wekelijks 
bij ouderen op bezoek. Hebben ze hulp 
nodig bij het aanvragen van een traplift 
of zoeken ze ondersteuning bij klusjes in 
huis? Jij kan deze hulp mogelijk maken, 
want er zijn enorm veel mogelijkheden 
waar buurtbewoners niet van op de 
hoogte zijn. Heb je interesse? Neem dan 
contact op met Martijn Nije via mnije@
dynamo-amsterdam.nl of 06-44139852.
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17 januari
Argeloze woorden

Het is plotseling een zonnige 
januarizondag en wij gaan weer 
klussen. Hout versjouwen. want 
precies daar waar de planken 
liggen die later het achterterras 
moeten vormen, willen de man-
nen van de stroom ondergronds 
elektriciteit doortrekken. Dus 
daar ga je, met je man. Het lijkt 
wel water naar de zee dragen. 
plankje voor plankje stapelen we 
alles 7 meter naast de oorspron-
kelijke plek weer netjes op. 

liander wil ook alvast een deur 
voor de meterkast. Voorschriftje. 
Dus dan maak je die op je 
zonnige zondag, want je wilt 
elektriciteit. ook al ben je nog 
helemaal niet aan een deur toe. 
Zelf heb je een heel andere 
prioriteit, namelijk een dak. Van 
glas. Dat zit er nog steeds niet 
op en de situatie wordt lang-

zaam nijpend. De offertes lopen. 
mannen met verstand van zaken 
komen kijken en vellen hun 
oordeel. wrijvend over hun kin 
lopen ze het oude gemaal rond. 
Soms een zucht slakend. Het ligt 
ruim onder maaiveld hè, spreken 
ze bedachtzaam. wij knikken. 
Ze zien dat goed. Als dat maar 
geen blijvende lekkage betekent 
door het oude beton, klinkt het 
argeloos. we willen ze schoppen, 
maar we doen het niet. want 
we willen een dak. Het dak dat 
het pronkstuk moet worden van 
dit mooie gebouwtje dat we zo 
graag willen behouden.

we weten soms niet meer zeker 
of het slim is, of haalbaar. maar 
we geven niet op.

Lees wat eerder gebeurde rond 
Stamhuis de Slibvijzel op debrug-
krant.nl ‘leipe slib’.
En zie www.stamhuisdeslibvijzel.nl.

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

LEipE
SLiB

Het is een pisnatte namiddag. Ik ben zojuist uit een benauwde 
streekbus gestapt en stiefel door langzaam neerdalende regendrek 
naar mijn lelijke fiets. Bus 322 richting Almere Parkwijk raast langs 
de bushalte aan de Hugo de Vrieslaan. een vitale vijftiger trekt een 
dappere sprint. Hij wil mee. energiek gebarend rent hij het rode 
gevaarte tegemoet, maar hij wordt opzichtig genegeerd. De rücksi-
chtsloze bus stuift door een opspattende regenplas.
roerloos kijkt een verdwaasde man zijn bus na. Hij hijgt niet eens. 
Zijn hele lichaam ademt verbijstering. Die lulchauffeur is gewoon 
doorgereden. Die asociale malloot laat hem in dit stinkende 
hondenweer creperen! blinde razernij verdringt de verbijstering. 
woest zwaait de nijdige man met zijn rechter middelvinger. Ik sta 
tien meter verderop met een onwillig fietsslot te kloten en ben 
de enige getuige van dit klassieke staaltje non-verbale agressie. Hij 
spreidt zijn wanhopige armen grotesk ten hemel, waarvandaan 
natte sneeuw van het ranzigste soort ritmisch op zijn kale knikker 
valt. en op zijn rood aangelopen hoofdhuid smelt. Hij kijkt naar mij. 
Zijn ziedende ogen spuwen ongeloof. Ik maak een verontschul-
digend gebaar.
“Zo leuk is Almere ook weer niet om heen te gaan, toch?” ontglipt 
me voor ik het weet. mijn ondoordachte opmerking troost niet, 
maar vreemd genoeg lijkt hij toch te bedaren.
“jawel hoor…” antwoordt hij, nauwelijks hoorbaar. Verslagen tuurt 
hij naar De bron, het protestantse kerkgebouw aan de overkant. 
Alsof God dit gaat oplossen. Langzaam ontspant hij. Zijn schoud-
ers zakken. Berustend neemt hij zijn verlies. Zonder mij nog aan te 
kijken, waarom zou hij ook, wandelt hij naar het bijkans wegges-
poelde bushokje. Deze man is niet te benijden. eenzaam in de reg-
enderrie wachten op een bus naar Almere. Als bedorven slagroom 
op zijn smerige taart draagt hij zo’n milieubewuste stoffen bood-
schappentas. Sinds 1 januari moet je voor ieder onbenullig tasje in 
de supermarkt ordinair dokken. ook dat nog.

Middelvinger naar Almere
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Puzzel jij mee voor deze bazenprijs?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
15 februari 2016 naar info@debrugkrant.nl. 
oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 73-2015 

is: kerstboodschappen. Uit 448 inzenders is mevr. 
S. Visser als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
Maslow Café, Science Park, Carolina 
MacGillavrylaan 3198, maslowcafe.nl. 

Bazenprijs: brunch voor  
twee bij Maslow!
Exquise in het Science Park bij Maslow Café. Met ook nog een fles 
prosecco voor thuis. 

puzzEL priJSVrAAG

Naarmate de ontwikkeling van 
Zeeburgereiland vordert, neemt 
ook de verkeersdrukte rond het 
gebied toe. Bewoners, omwonen-
den en schoolgaande jeugd zou-
den baat hebben bij de aanleg 
van voetgangerstrappen met een 
fietsgeul aan de zuidzijde van de 
Schellingwouderbrug. Aan de 
noordzijde van de brug, aan de 
kant van Landmarkt, bestaat zo’n 
korte en veilige route al. 
Voordelen van de trap: (jeug-
dige) fietsers en voetgangers zijn 
korter op de brug en hoeven 
geen snelverkeer te kruisen. Ook 
ontstaat er een betere verbin-
ding met Noord: bewoners van 
Zeeburgereiland kunnen lopend 
naar Landmarkt en bereiken heel 
landelijk Noord als recreatieve 
groenlocatie. 

Het stadsdeel heeft begrip voor 
het voorstel, maar formeel is 
Rijkswaterstaat verantwoordelijk 
voor de brug. Een bezorgde ou-
der uit Schellingwoude is een pe-

titie gestart. Ben je ook voorstan-
der van de aanleg van trappen 
bij de brug, onderteken dan de 
petitie via https://trappenschel-
lingwouderbrug.petities.nl

Fietstrap aan zuidzijde Schellingwouderbrug

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

Ik moet dit verhaal met een 
lange inleiding vertellen. Ik wil 
namelijk niet alleen schrijven 
over dit gebouw, maar ook over 
de verrassende ontmoeting er-
mee. Enfin. De tennisbaan bleek 
gesloten vanwege sneeuw op de 
baan. Een ernstige tegenvaller. 
Ter compensatie gingen we een 
stukje joggen over de Diemer-
zeedijk, richting de Diemervijf-
hoek. Dit is de mooiste route die 
ik kan bedenken en in de lage 
winterzon lag de dijk er prachtig 
bij. Mijn humeur werd al snel 
beter en tegen de tijd dat we in de 
Diemervijfhoek door de modder 
ploegden was ik bijna euforisch. 
Aan het eind van de ronde door 
de Vijfhoek klom ik de dijk op, 
hing voorover uit te blazen van 
de zware inspanning, kwam 
overeind en stond opeens oog in 
oog met dit gebouw. Indrukwek-
kend! 

Ruim 50 meter hoog, rond, ab-
stract, intrigerend. Een zeppelin 
rechtop gezet. Toen ik een jaar 
geleden precies op deze plek 
stond was er nog niets. Het blijkt 
een warmtebuffer van de Nuon 
Centrale te zijn, een opslagtank 

7

voor het water van de stadsver-
warming. 
Er was een tijd dat energiecen-
trales niet door architecten 
ontworpen werden, of althans 
niet zichtbaar. Een energiecen-
trale was een doos, bekleed met 

golfplaat, met een schoorsteen 
erop. Zie de centrale bij de Coen-
tunnel en de oudere gebouwen 
van de Diemer Centrale. Dan is 
dit een grote vooruitgang. Een 7 
kan ik hier makkelijk voor geven. 
De architect blijft vooralsnog 

uitbreiding nuon centrale

Zelfbouwhuizen aan de Kea Boumanstraat foto marti jn van den dobbelsteen

anoniem, want ook na lang 
speuren kan ik geen naam 
vinden. Ik denk dat het ontwerp 
ontstaan is in de tekenkamer 
van een ingenieursbureau. De 
werktuigbouwkundigen die 
zich normaal gesproken bezig-

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. 

‘Rond, abstract,  
intrigerend’

houden met het ontwerpen van 
scheepsrompen en opslagtanks 
zijn hier met plezier aan het werk 
gegaan, en met resultaat.

Reacties zijn welkom: jved@
dorensarchitects.nl

De gemeenteraad onderzoekt de 
mogelijkheden voor de aanleg 
van twee bruggen voor langzaam 
verkeer over het IJ. De groei van 
het aantal woningen en de toene-
mende werkgelegenheid in Noord 
zorgt voor steeds meer drukte op 
de veren. De gemeente is daarom 
een onderzoek gestart naar betere 
IJ-oeververbindingen. 

Burgemeester Van der Laan bezoekt Oost
Zou jij de burgemeester graag eens willen ontmoeten, heb je een prangende vraag voor hem of wil 
je hem vertellen wat er speelt in jouw buurt? Kom dan op vrijdag 29 januari vanaf 15.30 uur naar de 
bijeenkomst Praat met de burgemeester bij Blijburg, het paviljoen aan het IJburgse stadsstrand. 
Burgemeester Van der Laan bezoekt die dag verschillende locaties in Oost. Ter afsluiting komt hij 
naar Blijburg om met Amsterdammers te praten. Er is geen agenda, de aanwezigen bepalen zelf waar 
zij het over willen hebben. Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje 
verder te praten.
De burgemeester komt naar Oost, vrijdag 29 januari 2016, 16.00 uur, restaurant Blijburg, Pampuslaan 501.

Er zijn talloze ideeën ingezonden 
en debatavonden gehouden. De 
betrokken wethouders Litjens 
en Van der Burg waarderen de 
positieve energie die het onder-
werp heeft losgemaakt. “De inzet 
en creativiteit van inwoners en 
ondernemers heeft ons geholpen 
snel grote stappen te maken.” De 
beste oplossingen worden in het 

Bruggen over het iJ?
najaar van 2016 ter goedkeuring 
aan het college voorgelegd. 
Het meest kansrijk lijken de Ste-
nen Hoofdbrug en de Javabrug. 
Op korte termijn wordt de drukte 
opgevangen door het verensys-
teem te optimaliseren. 
Zie amsterdam.nl, zoekterm ‘sprong 
over het IJ’. 

Het IJ.  foto marti jn van den dobbelsteen

De Schellingwouderbrug aan de zijde Zeeburgereiland, zonder trap. 
foto marti jn van den dobbelsteen
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24 februari
boek & film: Mees Kees. flexbieb, 
15.00 uur, Talbotstraat 46, flexbieb.nl.

Films

28 januari
Publieke Werken (drama, 16+). omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl.

4 februari
Carol (drama, 12+). omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl (ook op 9 feb.).

4 februari
boek & film: Morfine. flexbieb, 20.00 
uur, Talbotstraat 46, flexbieb.nl.

23 februari
Our Little Sister (drama, 12+). omval, 
14.00 uur, theaterdeomval.nl.

muziek

31 januari
kamermuziek. Schuilkerk De Hoop, 

Club

30 januari
Discokaraoke, met groovy bege-
leiding door Discokaraokeband. 
Q-factory, 21.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

Alive and Kicking, dansfeest voor 
onder en boven de 40. met live band 
Call me blondie (the Dutch blondie 
tribute band) en Dj. badhuistheater, 
20.00 uur, boerhaaveplein 28, bad-
huistheater.nl.

4 februari
Hardrockkaraoke, met live band. 
Q-factory, 21.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

13 februari
Poptrash. Alternative dansavond met 
alles wat luid is, van the prodigy en 
Nirvana tot Queens of the Stone 
Age. Q-factory, 23.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

19 februari
Vrijmibo Amsterdamse Avond. 
jordanees sjiek, mokum op z’n best. 
lekkere muziek, vrolijke mensen, 
lekker drinken, bitterballen van het 
huis, artiesten glenn palm en Dj 
rick. kom uit je stoel en sjees mee. 
Café-restaurant Dok48, 21.00 uur, 
facebook ‘Vrijmibo Amsterdamse 
avond’, dok48.nl.

TheaTer

2 februari
Op het laatste moment / De man die 

allegaar

29 januari
Countdown Café, live radio pro-
gramma met optreden van Dewolff. 
Q-factory, 19.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

flex Night live: jan brokken. 
flexbieb, 20.30 uur, talbotstraat 46, 
flexbieb.nl.

29 januari en 5 februari
make-upavond. basisprincipes voor 
een mooie make-up. Zie Faceboook 
‘beautysalon Cityspa Ijburg’, 20.00 
uur, Ijburglaan 618, beautysalonij-
burg.nl.

30 januari
rommelmarkt en muziek. eltheto, 
javastraat 118, 12.00-15.00 uur.

2 februari
rommelmarkt. recreatieruimte 
flevopoort, kramatplantsoen 101, 
10.00–15.00 uur.

6 februari
paneldiscussie. wat is spiritualiteit, 
wat betekent het nu? tweede oos-
terparkstraat 322, 14.00-16.00 uur, 
sharenl.org (gratis).

12 februari
Café Vrijbucht is alweer een tijdje 
open. Nieuwe sfeer, nieuwe kaart. 
komt dat zien. jan olphert Vaillant-
laan 159, cafevrijbucht.nl.

18 februari
De pannen voor Centrumeiland, 
derde consultatiebijeenkomst. 
blijburg, 19.30 uur, amsterdam.nl/
gebiedsontwikkeling/ijburg2.

19 februari
Zaterdagmarkt Reuring. Eten, drin-
ken, accessoires. krijn taconiskade, 
9.00-16.00 uur, reuringmarkt.nl (elke 
za.).

23 februari
pubquiz, mét quizmaster en toffe 
vragen. NAp aan de haven, 20.00 uur 
(elke laatste di. van de maand).

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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ik niet wilde worden, roué Verveer en 
kees van Amstel (cabaret, try-out). 
De omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

10 februari
Snowden, Cas jansen (toneel, try-out). 
De omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

13 februari
Met de moed der wanhoop, Aron el-
stak (cabaret). De omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

19 februari
Suus zingt Annie MG, Suzan Seegers. 
De omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

Jeugd

5 februari
De klokkenluider van de Notre Dame, 
opusone (familiemusical 6+, try-
out). De omval, 14.00 uur, theater-
deomval.nl.

7 februari
Kale Opa gaat op reis (2-4), met 
schminken, limo, koffie en koek. Pop-
pentheater koos kneus, 12.00 uur, 
kooskneus.nl (elke wo. en zo. diverse 
voorst. diverse tijden).

14 februari
Couscous & Kaas (6+). muziekge-
bouw aan het Ij, 13.30 uur, muziek-
gebouw.nl.

Wonderzoekers (2-4). muziekgebouw 
aan het Ij, kleine zaal, 13.30 en 15.30 
uur, muziekgebouw.nl.

lilian Vieira (10+). muziekgebouw 
aan het Ij, 14.30 uur, muziekgebouw.
nl.

Zevenslapers, koomans poppenthea-
ter (jeugd 4+). De omval, 14.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

832.084 AMStErDAMMErS
een groei van 1,19 procent ten opzichte van begin 2015. 
Zij staan ingeschreven op 400.901 adressen. Gemiddeld 
wonen er 2,08 Amsterdammer op één adres. 

ACHTER de Brug

15.00 uur, Hartveldseweg 23, schuil-
kerkdehoop.nl.

3 februari
Leven in de tijd van keizer Leopold I 
(1640-1705). College en muziek. 
muziekgebouw aan het Ij, 19.00 uur, 
muziekgebouw.nl.

7 februari
Best of Hollywood, het Nederlands 
filmorkest. muziekgebouw aan het Ij, 
15.00 uur, muziekgebouw.nl.

11 februari
Singer-songwriters max meser & 
Yzabel maar ook smartlappenkara-
oke. Q-factory, 17.00 en 21.00 uur, 
q-factory-amsterdam.nl.

12 februari
Rhythm Changes, jazz orchestra of 
the Concertgebouw invites fuse. 
muziekgebouw aan het Ij, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

19 februari
Memento Mori, Ned. kamerorkest + 
Ned. kamerkoor. muziekgebouw aan 
het Ij, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

20 februari
rammstein & red Hot Chili peppers 
door tribute bands. Q-factory, 19.30 
uur, q-factory-amsterdam.nl.
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