
4 en 5 mei
‘Op KNSM-eiland is  
de herdenking waar ook  
Antillianen en Surinamers  
aan bod komen.’

AFC IJburg neemt  
het voortouw:  

‘Geef het  
jeugdvoetbal  

terug aan de 
kinderen’
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IEDER
SEIZOEN
 naar Intratuin Amsterdam

De opening van FabCity. Burgemeester Eberhard van der Laan was er voor de gelegenheid, samen met minister van VWS Jet Bussemaker, ereburger.

In de Kolenkitbuurt in Amster-
dam Oud-West gooien ze geen 
oud brood meer weg. Dat gaat 
allemaal in de biocontainer, 
waar bacteriën het brood om-
zetten in biogas. Daarvan wordt 
weer vers brood gebakken, 
verkocht via de buurtbakker.

De biocontainer staat op een 
van de meer dan vijftig pa-
viljoens en werkplaatsen van 
FabCity: een tijdelijk dorp op 
de kop van het Java-eiland, met 
de prettig rommelige sfeer van 
een stadscamping. Van 11 april 
tot 26 juni 2016 is dit deel van 
Amsterdam veranderd in een 
stedelijk laboratorium. Kunste-
naars, ontwerpers en studenten 
werken er samen aan ideeën om 
de stad van de toekomst pret-
tiger, leefbaarder en duurzamer 
te maken.

Zoals het Witkarproject van 
oud-provo Luud Schim-
melpennick, dat nieuw leven 
wordt ingeblazen. En zoals de 
werkplaats CycleSpace, waar de 
komende maanden volop wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe 
ideeën voor de fietsvriendelijke 
stad van de 21e eeuw. “De fiets 
is het wonder van Amsterdam”, 
vertelt Lee Feldman, mede-
initiatiefnemer van CycleSpace. 

“De komende tientallen jaren 
zullen miljarden mensen we-
reldwijd de fiets ontdekken als 
het beste transportmiddel om 
je door de stad te verplaatsen. 
We moeten dus onderzoeken 
hoe we onze miljoenensteden 
daarop aanpassen. Amsterdam 
is daarvoor ons laboratorium. 
Dat is de beste stad om dat te 
doen. Amsterdam is de wereld-
hoofdstad van de fiets.”

Ereburgers
11 April was de opening van 
FabCity, onderdeel van Europe 
by People, het culturele pro-
gramma naar aanleiding van 
het Nederlands voorzitterschap 
van de Europese Unie. Jet Bus-
semaker, minister van VWS, 
en Eberhard van der Laan, 
burgemeester van Amsterdam, 

Een plastic recycling 
fabriek, 3D-printers 
voor bruggen van staal, 
zelfvoorzienende klei-
ne huizen, de Koepel 
van de Democratie. De 
kop van het Java-eiland 
is dit voorjaar omge-
toverd in FabCity, een 
levend laboratorium 
voor de stad van de 
toekomst.

Door Michel van Dijk

Op zoek naar de ideale stad
FabCity op de Kop van Java-eiland

kregen voor de gelegenheid als 
ereburgers van FabCity ieder 
een burgemeestersketting 
omgehangen, gemaakt van 3D-
geprinte restmaterialen.

“De stad wordt de komende 
eeuw steeds belangrijker”, 
stelt Bussemaker. “Miljoenen 
mensen trekken van de dorpen 
naar de steden, ook in Amster-
dam gebeurt dat. Dat stelt ons 
voor enorme uitdagingen. Hoe 
zorgen we ervoor dat een stad 
die zoveel toeristen trekt, ook 
voor haar inwoners aantrek-
kelijk blijft? Hoe zorgen we 
ervoor dat in een stad waar zo 
hard wordt gewerkt, ook tijd 
overblijft voor rust en ontspan-
ning? Hoe zorgen we ervoor 
dat Amsterdam niet verdeeld 
raakt in van elkaar gescheiden 

bevolkingsgroepen, maar dat 
het een stad blijft waar iedereen 
thuishoort? En waar inwoners 
eerst en vooral Amsterdammer 
zijn, ongeacht status, opleiding 
en achtergrond?”

De ideale stad bestaat niet, weet 
Bussemaker, maar FabCity kan 
een begin zijn. “Dit is een plek 
waar de verbeelding aan de 
macht is. Een plek om te dro-
men, te bouwen, te onderzoe-
ken. FabCity is een broedplaats 
voor de wereldstad van morgen. 
De stad van de toekomst begint 
hier.”

FabCity is dagelijks toegankelijk, t/m 
26 mei op weekdagen en daarna tot 
26 juni ook in de weekenden. www.
europebypeople.nl

diederik ebbinge (46),  
theatermaker, acteur en regisseur:

‘De Watergraafsmeer  
is een soort The Truman 

Show’

UiTnEEmBaar 
KaTErn

Kunstkrant 
Open ateliers Oost

Oostelijk Havengebied  
en Cruquiusgebied
21 en 22 mei

Catalogus en  
programma 
in het hart van  
de Brug.

editie 1

Over het moois van 
Oostpoort en de buurt

tulpenfestival, live muziek, 
portretten, agenda en 
aantrekkelijke kortingen

Speciale  bijlage in 
het hart van de Brug
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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 

CONCERT NA DE DAM 
KAARTEN VIA DE KASSA VAN 
MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 
020-788 20 00 (12-18 U, MA-ZA) 
EN WWW.ORKEST.NL

SJOSTA-
KOVITSJ

       Strijkkwartet nr. 8 
 Pianokwintet

WWW.ORKEST.NL

Vadim Tsibulevsky, viool/leiding
Channa Malkin, sopraan
Sergei Edelmann, piano

WO 4 MEI, 21.00 U
MUZIEKGEBOUW 
AAN ’T IJ

Malkin
     Zwarte 
   Bloemen

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

- Linoleum
- Laminaat
- Parket
- Pvc stroken
- Vinyl
-- Tapijt
- Gordijnen
- Vitrage
- Zonwering
- Behang
- Horren
- Karpetten
-- Traplopers
- Onderhouds-
  producten

•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

Oorlogsverhalen uit Oost
De stichting Oorlog in mijn 
Buurt is op zoek naar ouderen 
die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog woonden in het Oostelijk 
Havengebied, Indische Buurt, 
Dapperbuurt of de Czaar Pe-
terbuurt. Leerlingen uit groep 
8 van basisschool De Achthoek 
gaan voor een educatief project 
ouderen interviewen over Am-
sterdam in oorlogstijd. 

De stichting Oorlog in mijn 
Buurt brengt, onder begelei-
ding van studenten of vrijwil-
ligers, jongeren en ouderen met 
elkaar in contact. Door middel 
van de interviews wordt begrip 
gekweekt voor elkaar en de 
interactie bevordert actief bur-
gerschap, democratie, dialoog, 
vrede en veiligheid. Het project 
loopt sinds al 2012 in verschil-
lende stadsdelen. 
Wilt u uw oorlogsverhaal door-
geven aan kinderen, dan kunt u 
zich telefonisch aanmelden (06-
81683418) of via de website www.
oorloginmijnbuurt.nl.

Dodenherdenking IJburg 
De jaarlijkse dodenherdenking is op 4 mei in het Ed Pelsterpark. Vanaf 
19.15 uur speelt de IJburgfanfare bij de vaste herdenkingsplek. De 
plechtigheid begint om 19.30 uur. 
Na een toespraak door een lid van de bestuurscommissie Oost leest een 
tiener uit de wijk een gedicht voor. Er zijn op de herdenkingsplek foto’s 
te zien van Annemie Wolff, een naar Amsterdam gevluchte Duitse fo-
tografe die behoorde tot de ‘Ondergedoken Camera’. Dit was een groep 
mensen die de bezetting met gevaar voor eigen leven probeerde vast te 
leggen. Na afloop van de bijeenkomst is er in de Binnenwaai gelegen-
heid om iets te drinken. Zie ook: www.debinnenwaai.nl.

Als roofdieren lagen de Duitse 
onderzeeërs tijdens de Tweede 
Wereldoorlog klaar bij de 
mondingen van de Suriname-
rivier en het Curaçaose Schot-
tegat. Hun prooien: volgeladen 
schepen die de zo broodnodige 
bauxiet en olie naar de Ver-
enigde Staten brachten. Direct 
na de capitulatie van Nederland 
lieten de geallieerden hun oog 
vallen op de olieraffinaderij op 
Curaçao en de bauxietvoor-
raad van Suriname, die een van 
de grootste buiten Afrika was. 
Bauxiet was nodig om vliegtui-
gen van te maken en olie was 
zo ongeveer overal voor nodig. 
Voor Suriname en de eilanden 
betekende de oorlog aanvanke-

4 mei op KNSM-eiland

‘De herdenking waar ook de Antillianen 
en Surinamers aan bod komen’
nederland staat op 4 en 5 mei weer massaal stil bij 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. naast 
algemene herdenkingen zijn er ook een groot aantal 
die specifieke gevallenen herdenken. Op KNSM-eiland 
worden de mannen omgekomen op de vaart herdacht, 
onder wie ook veel Surinamers en antillianen.

lijk vooral economische voor-
uitgang en werk zat.

Niet vreemd dat de eenentwin-
tigjarige Surinamer Reinier 
Rolador (1922), net als veel 
andere jongens daar, besloot 
aan te monsteren op een van 
de schepen van de Koninklijke 
Nederlandse Stoomvaart Maat-
schappij (KNSM). De Telamon, 
het schip waarop Rolador voer, 
werd op 24 juli 1942 voor de 
kust van Guyana geraakt door 
een torpedo van een Duitse 
U-boot. Het schip zonk en 
drieëntwintig opvarenden kwa-
men om het leven. Onder hen 
Reinier Rolador.

“Ze schijnen een paar keer te-
rug de haven in gevaren te zijn 

omdat het te gevaarlijk was op 
zee”, vertelt Roladors dochter 
Martha Fosch drieënzeven-
tig jaar later vanuit Zaandam. 
Fosch was nauwelijks een half 
jaar toen haar vader omkwam. 
Ze spendeerde jaren aan het 
zoeken naar schaarse infor-
matie over haar vader. “Mijn 
grootmoeder vertelde wel eens 
wat en iemand heeft mij een 
foto van hem gegeven. Je ziet 
daar dat het nog een hele jonge 
vent was.” Het is even stil aan de 
telefoon. “Maar heel veel weet 
ik niet van hem.”

Door Pieter-Bas van Wiechen

Rolador kreeg postuum een 
onderscheiding van de KNSM. 
Fosch hoorde niets van de 
Stoommaatschappij terwijl 
ze in Nederland wel eens wat 
organiseerde voor kinderen van 
overleden vaders. Of dat lag 
aan het feit dat zij in Suriname 
zat en de meesten van haar 
lotgenoten hier, durft ze niet 
te zeggen. “Het lag in die tijd in 
Suriname allemaal wat ingewik-
keld. Mijn ouder waren jong en 
ongetrouwd. Op mijn vaders 
overlijdensakte stond zelfs dat 
hij kinderloos was.”

Op KnSm-eiland in Loods 6 worden de mannen omgekomen op de vaart herdacht. 

Oorlogsmonument Jouberstraat, Transvaalbuurt. 

Toch liet het lot van haar va-
der Fosch nooit meer los. Ze 
noemde haar zoon naar hem. 
Samen met hem werkte ze mee 
aan een project dat verhalen uit 
de oorlog vertelt aan jongere 
generaties. Haar zoon schreef 
als rapper RFx het nummer Eis 
vrijheid. “En ieder jaar gaan we 
naar de herdenking in Loods 6 
op KNSM eiland. We vergrijzen 
wat, maar het is nog steeds de 
herdenking waar ook de Antil-
lianen en Surinamers aan bod 
komen.”

4 en 5 mei activiteiten in Oost
Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten in Oost. Verdeeld over het stads-
deel zijn er op 4 mei zeven herdenkingen. die in loods 6 op KNSM-eiland 
begint om 15.00 uur. Verder zijn er verhalen te horen in huizen waar voor 
de oorlog Joden woonden en zijn er verschillende verzetsverhalen op 
locatie. Op 5 mei zijn op v erschillende plekken vrijheidsdiners. Kijk voor 
het volledige programma op: www.4en5meiamsterdam.nl/

Maandag  09.00 - 19.00

Dinsdag  09.00 - 21.00

Woensdag  09.00 - 18.00

Donderdag  11.00 - 21.00

Vrijdag   10.00 - 18.00

Zaterdag  09.00 - 18.00

Zondag   Gesloten

Jan Olphert Vaillantlaan 57

1086 XZ Amsterdam

020 673 1328

mail@rikithair.nl

rikithair.nl

Openingstijden Contact

Boek nu online

Wij zijn sinds 2003 actief in de verkoop 
van woningen op IJburg (aan of nabij 
het water) en kennen elk plekje op 
het eiland. Deze maand hebben we 
weer vijf huizen verkocht (o.v.) voor de 

vraagprijs of boven de vraagprijs! 
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak? 
Bel gerust, dan komen we langs voor 
een vrijblijvende en kosteloze waarde-
bepaling en uitleg van onze diensten. 

We hopen u spoedig te ontmoeten! 

Bart Bastiaansen  
beëdigd makelaar-taxateur  
lid NVM MVA NRVT 

Bezichtig uw woning vanaf het water.

t  020 57 333 57   e bart@voogd.nl

Opstapplaats open huis
18902 Varende Makelaar bord 01.pdf   19-07-2013   10:17:36

Voogd Makelaardij – Varende Makelaar  | info@voogd.nl | 020 – 57 333 57
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willieS wArtAAl
Ondernemen, de bouwsteen

i k ga een winkel openen. Ik weet alleen nog 
niet wat ik ga verkopen. Abonnementen 
denk ik. Maandelijkse monnie. de ruimte is 

al gehuurd, het is een mooi pandje in de pieter 
Cornelis. de huur is wel gek hoog dus ik moet 
snel iets verzinnen om te verkopen aan die zwer-
vers die door deze straat lopen. geblondeerde 
oude takken en ratten van mannen in veel te dure 
koekblikken van meestal duitse makelij. wat heb-
ben zulke wezens maandelijks nodig? Schaamte 
misschien maar dat zouden ze nooit kopen. Smaak 
valt ook niet te verkopen. wacht ik pas mijn 
opdracht aan. wat kopen rijke mensen zonder 
smaak of schaamte? Slaven natuurlijk! Kindslaven 
zijn misschien nog beter. Nou moet ik nog even 
uitzoeken welke formulieren van de gemeente ik 
hier voor nodig heb. en hoe noem ik de winkel? 
Slavenboer kan niet echt. Ik moet het anders ver-

pakken. Semi-adoptie ofzo. Au pair kantoor. Hier 
moet ik nog even over nadenken. 
Oké, dat is soort van geregeld. waar haal ik 
mijn handel vandaan? Afrika springt meteen in 
mijn hoofd maar er zijn hier nu wel een hoop 
vluchtelingen die hun kindjes op pad willen 
sturen voor wat geld. dit zou kunnen werken. 
Heerlijk wanneer mijn plannen goud blijken. de 
winkel moet trouwens meer zijn dan alleen dat. 
De trend is nu dat je koffiezaak ook een kap-
perszaak is, dus misschien kan ik de slavenhandel 
combineren met iets van consultancy. deze 
maatschappij staat te springen om mijn kunde en 
wetenschap. en natuurlijk mijn wijsheid. Consul-
tancybureau en Help een Vluchteling kantoor 
wartaal. Zoiets. Snel ff pen en papier pakken om 
dit geniale idee op te schrijven, anders vergeet ik 
het weer.

Vliegen met uilen

Samen met valkenier Martin van 
Birdlive organiseert Bij Storm op 

Het kunstfestival Open Ateliers 
is een jaarlijks terugkerende 
atelierroute, dit jaar met werk 
van negentig professionele beel-
dend kunstenaars. Elke editie 
vindt plaats in een andere wijk 
in Oost, vorig jaar was dat de 
Oosterparkbuurt. Salman: “Zo 
laten we steeds ander stuk van 
dit mooie stadsdeel zien.”

In de wijk waar het festival 
plaatsvindt, stellen tiental-
len kunstenaars hun ateliers, 
broedplaatsen of soms zelfs 
hun bijzondere woning open 
voor publiek, “om bezoekers 
een unieke, laagdrempelige 
inkijk te geven”. Kunstenaars 

Voor de tiende keer organiseert Frans Salman de Open ateliers Oost. Plaats van 
handeling: het Oostelijk Havengebied en het Cruquiusgebied, waar vernieuwende 
architectuur en oude broedplaatsen nog aan de orde van de dag zijn. “Dat is nu al 
schitterend.”

Oostelijk Havengebied het  
toneel van beeldende kunst

Open Ateliers Oost 21 en 22 mei 2016

die niet in de festivalwijk wonen 
kunnen hun werk exposeren 
in bijzondere gebouwen, voor 
de gelegenheid omgedoopt tot 
Kunstknooppunt.

Voor deze zogenoemde knoop-
punten is Salman al druk aan 
het lobbyen. “Ik heb weten 
te regelen dat het nog te ope-
nen Ramses Shaffy Huis” – hij 
struikelt over zijn tong van en-
thousiasme – “de begane grond 
openstelt voor onze kunstenaars 
en publiek”. Dit huis wordt een 
kleinschalige, kunstzinnige 
woon- en zorggroep die in offi-
cieel pas in juli de deuren opent. 
“Zulke dingen, alles en iedereen 

met elkaar verbinden, dát vind 
ik het allerleukste.”

Ook onder meer het Borneo Ar-
chitectuur Centrum, AO8 Events 
Amsterdam, De Eester Buurtco-
operatie en De Oceaan hebben 
een rol als Kunstknooppunt. 

Ten slotte is er nog de centrale 
expositie, waar van alle deelne-
mende kunstenaars één werk te 
bewonderen is. Deze expositie 
wordt gehouden in de histori-
sche bagagehal van Loods 6 aan 
de Surinamekade. 

Enthousiast en bevlogen is 
Salman, zelf ook beeldend kun-

Frans Salman, organisator Open ateliers Oost. Op de achtergrond Oostelijk Havengebied en Cruquiusgebied.

stenaar. Zijn adagium: voor en 
door kunstenaars. Deelnemen is 
meedoen, vindt hij. Via diverse 
werkgroepen waarvoor deelne-
mende kunstenaars zich kunnen 
aanmelden – zoals publiciteit en 
financiën – betrekt hij hen actief 
bij de organisatie. Dat er jaarlijks 
meer dan achtduizend mensen 
naar de Open Ateliers komen, 
vervult hem met trots. “We ma-
ken dit samen tot een succes.”

Het thema dit jaar is ‘bruggen’. 
“Het is mijn ideaal een brug te 
slaan tussen bezoeker en kun-
stenaar.” Maar het reikt verder 
dan dat, Oost is verbonden door 
bruggen. Salman lacht. “Dan is 
er nog de samenwerking met de 
Brug. Haha. Dat mag je als citaat 
noteren. Dat is het derde brug-
motief. Alles klopt weer.”

Kunst is belangrijk, benadrukt 
hij, weer serieus. “Bij de Open 
Ateliers kun je overal zó binnen 
lopen, alles is gratis, inclusief de 
catalogus met plattegrond. Met als 
extra attractie natuurlijk de plek, 
waar vernieuwende architectuur 
van het Oostelijk Havengebied 
mooi gek contrasteert met het 
oude van het Cruquiusgebied.” 
Salman knikt tevreden, zijn 
blik gaat over het water, waar de 
festivallocatie al ligt te schitteren 
in de lentezon. 

Open Ateliers Oost, editie Oostelijk 
Havengebied en Cruquiusgebied, 
zaterdag 21 en zondag 22 mei, 12.00 
tot 18.00 uur. Centrale expositie in 
de bagagehal van Loods 6. Info en 
programma www.openateliersoost.
nl. Zie ook de festivalkrant in het hart 
van deze editie van de Brug.

Op initiatief van bewoners en 
studenten van de Academie van 
de Stad is een deel van het plant-
soen op het Zuivelplein officieel 
aan de omwonenden overgedra-
gen. Buurtbewoners vormen het 
stuk grond om tot een pluktuin 
en een ontmoetingsplaats. Sinds 
de eerste schop eind maart de 
grond in ging is er al hard gewerkt 
en het belooft, mede dankzij 

Bewoners Betondorp openen Zuiveltuin
alle donaties en de enthousiaste 
hulp van bewoners, een mooie 
en bloeiende tuin te worden. Op 
zondag 22 mei is de feestelijke 
opening van de Zuiveltuin.
Wil je de tuin bewonderen, 
een ijsje eten of luisteren naar 
optredens van het open podium, 
kom dan op 22 mei tussen 15.00 
en 19.00 naar het Zuivelplein in 
Betondorp. 

Q-Factory en de 
Brug presenteren 
Blue Note Club 
Nights 

Q-Factory en de Brug gaan 
beginnen met het pro-
grammeren van jazzavon-
den die zijn vernoemd 
naar het legendarische 
jazzlabel Blue Note.

Op 3 mei is het Broken 
Brass Ensemble te gast. 
Deze band combineert 
New Orleans-brass met 
hiphop, balkan, funk en 
blues, maar dan wel op 
een heel specifieke ma-
nier. Zij scoorden afgelo-
pen jaar een radiohit met 
hun versie van de song 
Thrift Shop, die we ken-
nen van het Amerikaanse 
duo Macklemore & Ryan 
Lewis. De band weet ori-
gineel repertoire zodanig 
te vertolken dat niemand 
stil kan blijven staan. De 
geraffineerde mix wordt 
gecreëerd door één drum-
mer en zeven koperbla-
zers. Binnen een jaar zette 
deze groep menig festival 
in binnen- en buitenland 
op zijn kop. Feest dus!

3 MEI 
ATLANTISPLEIN 1 
ENTREE €10 
DEUR OPEN 20.00 uur
START 20.30 UUR 

KOOP EEN BEELIGHT 
EN HELP EEN BIJ!
Beelight is een prachtige 3D geprinte lamp van biologisch
afbreekbaar materiaal (PLA) en op windstroom geprint. 
10% van de netto omzet doneren we aan kleine projecten 
die de wilde bij ondersteunen. Check de link:

www.oneplanetcrowd.com/nl/project/140154/description

 Of scan de QR code:

Mobiel Kantoor www.beeboxmobileoffi ce.com
Ruimte verhuur www.beehives.nl feestje www.vlla.nl

Beelight is funding little local projects that support the Wild Bee and its habitat. 
Buying the product now first buys us a good 3D printer which saves us 15% of 
our production price and brings our gift to the Bee up to 25% of the net earnings 
with Beelight.
Buy a Beelight & help the Bees…

1 mei weer de kinderworkshop 
Vliegen met uilen. Kinderen 
leren dan over de leefwijze van 
deze schitterende vogels. Valke-
nier Martin legt het beeldend en 
meeslepend uit, met de nodige 
humor. Aan het eind van de 
workshop mag ieder kind met 
een vogel op de foto. Reserveren 
via info@bijstorm.nl, bijstorm.
nl.
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Coesel betoogt dat de KNVB 
en voetbalverenigingen onder-
ling meer gezamenlijk moeten 
optrekken. Enkele vaste stel-
regels zijn nodig. Zo noemt 
hij: coaches en toeschouwers 
accepteren alle scheidsrechter-
lijke beslissingen, toeschouwers 
blijven achter de hekken, clubs 
schenken voortdurend aandacht 
aan sportiviteit en respect, hard 
optreden tegen zich misdra-
gende ouders (bijvoorbeeld 
door een sportparkverbod op 
meerdere sportparken) en alle 
incidenten melden bij de KNVB.

Coesel ontving brede steun. Wat 
is inmiddels de stand van zaken 
rondom zijn oproep? Ik vroeg 
het hem.

Hoe reageerden clubs, voetba-
louders, KNVB?
“De eerste reacties kwamen 
diezelfde avond en dat gaat door 
tot vandaag. Je kunt het hier niet 
mee oneens zijn; vrijwel alle 
amateurclubs ervaren hetzelfde 
probleem. Iedereen knikte in-
stemmend, want we willen geen 

AFC iJburg neemt voortouw in aanpak ongepast gedrag langs de velden

 Voorzitter Fred Coesel:  
‘Geef jeugdvoetbal terug aan de kinderen’

medio februari schreef Fred Coesel, voorzitter van 
aFC iJburg, een uitgesproken opiniestuk in Het Parool. 
Zijn stelling: zero tolerance voor agressieve voetbal-
ouders, want we moeten het jeugdvoetbal teruggeven 
aan de kinderen. Het gaat nog te vaak mis, vindt hij.

vechtpartijen of gescheld naar 
scheidsrechters bij een pupil-
lenwedstrijd. Met de KNVB had 
ik diezelfde week contact. Kort-
geleden heb ik gesproken met de 
adviseur van district West I, waar 
Amsterdam onder valt. We gaan 
een uitnodiging opstellen voor 
alle clubs die gereageerd heb-
ben. We willen elk sportpark in 
Amsterdam vertegenwoordigd 
zien, dus de brief gaat ook naar 
clubs op sportparken die nog 
niet reageerden.”

Hoe willen jullie het aanpakken?
“We willen geen nieuwe initia-
tieven, maar voortbouwen op 
alle goede ideeën die er al zijn. 
Het gaat erom dat die worden 
uitgevoerd. We willen geen 
ongepast gedrag rondom het 
voetbalveld. Dit moet in Am-
sterdam-Noord hetzelfde zijn 
als in West of Oost. Er is eerder 
een convenant opgesteld met de 
gemeente, met allerlei regeltjes. 
Maar die verdwenen in een la 
en er veranderde niets. Zo’n gek 
die de scheidsrechter uitkaffert, 
moet simpelweg worden aange-
sproken. Andere ouders moeten 
zich niet omdraaien, maar zich 

medeverantwoordelijk voelen. 
Het hoeft niet belerend; je kunt 
hem bijvoorbeeld ook vragen of 
hij wel beseft dat hij aan de an-
dere kant van het veld helemaal 
te horen is.”

Wat hoop je te bereiken?
“Als we in Amsterdam een 
aanspreekcultuur creëren zijn 
we een stap verder. Er zijn hier 
59 clubs. Als we over enkele 
jaren kunnen zeggen dat het bij 

SpOrt

Door Gijs Lauret

vijftien tot twintig clubs gezelli-
ger is langs de lijn, is dat al mooi. 
Laten we vooral klein beginnen, 
praktisch blijven. En daarna 
uitbreiden als een olievlek.”

Ben je niet bang dat het ama-
teurvoetbal aan charme verliest 
als we vervallen in een regeltjes-
cultuur?
“Nee. Mensen kunnen het gezel-
lig vinden om vlak naast het veld 
te staan, maar het kan negatief 

uitpakken. Positief aanmoedigen 
hoort erbij en de emotie van het 
spel ook, maar de scheids of ze-
venjarige jongetjes uitschelden 
niet. Het gaat om voetbalplezier 
voor kinderen en dat kunnen we 
hiermee waarborgen.”

De volledige brief van Coesel is 
te lezen via http://www.parool.
nl/opinie/voorzitter-afc-ijburg-
zero-tolerance-voor-agressieve-voet-
balouders~a4245967/

Voorzitter van aFC iJburg Fred Coesel. “Vrijwel alle amateurclubs ervaren hetzelfde probleem.”

Buurtloop OHG 
Op zondag 29 mei wordt voor de tweede keer de OHG Buurt-
loop georganiseerd in het Oostelijk Havengebied. Er is een 5- 
en een 10-kilometerloop en voor kinderen een loop van 1, 2 en 
3 kilometer. 
Dankzij sponsoren uit de buurt zijn er leuke prijzen te win-
nen. Als extra onderdeel wordt dit jaar een wandelroute van 10 
kilometer uitgezet langs de mooiste plekken van het Oostelijk 
Havengebied. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen er weer een mooi evenement van te maken. 
Inschrijven kan via de website: www.buurtcooperatieohg.nl/
buurtloop/.

Hardloop Avond4daagse op iJburg
Vier avonden achter elkaar een hardlooproute van vijf of tien 
kilometer lopen, in dezelfde sfeer als de reguliere avondvier-
daagse. Wie deze uitdaging aan wil gaan, kan zich aanmelden 
voor de Hardloopavond4daagse, die in de week van 23 tot en 
met 26 mei op IJburg gehouden wordt. Dit jaar wordt voor het 
eerst ook de mogelijkheid geboden om 4x5 kilometer te lopen. 
Ter voorbereiding op deze prestatieloop organiseert Motion3 
op 12 mei een clinic. Lopers krijgen nuttige tips over onder 
meer materiaal, voorbereiding, rust en voeding (kosten: €5, 
aanvang 20.00 uur, aanmelden via info@motion3.nl). 
Hardloopavond4daagse, 23–26 mei, startpunt is hockeyclub 
AHC IJburg in het Diemerpark, aanvang 20.00 uur. Zie voor 
info en aanmelding: hardloopavond4daagse.nl.

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit

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 2015Verhuisactie

 GeldiG tot en met 15 mei

Nu € 39,-

V e r l i e s  j e  G e e n  4 c m ,  b e ta a l  j e  n i k s !

easyslim.nu amsterdam

0621168480

Maak dan nu online een afspraak  
voor een intake en proefbehandeling! 

Q-Factory en de Brug presenteren:

Voor kinderen die van voetbal 
houden zijn er tijdens de mei-
vakantie voetbalkampen op 
verschillende clubs in Oost. Het 
draait die dagen allemaal om 
trainen, plezier maken, leren en 
beter worden. Er wordt gewerkt 
aan voetenwerk, balcontrole, pas-

De voorverkoop van de sei-
zoenkaarten is inmiddels 
begonnen. De vereniging Fle-
voparkbad verzorgt ook dit jaar 
weer ‘vroeg’ en ‘laat’ zwemmen. 
Je kunt dan buiten reguliere 
openingstijden vanaf half 7 ’s 
morgens en ‘s avonds baantjes 
trekken in het 50-meterbad. Je 
moet hiervoor wel lid zijn van 

lentevoetbalkamp bij drie clubs in Oost

Flevoparkbad 
opent weer 
op 30 april

seertechnieken, passen/trappen 
en positiespel. Natuurlijk zijn er 
ook partijtjes. 
Van 2 tot en met 4 mei is het kamp 
bij AFC IJburg in het Diemerpark, 
op 2 en 3 mei staat WVHEDW op 
sportpark Middenmeer in het te-
ken van het lentekamp en op 4 en 

de vereniging. Ook activiteiten 
als Swim4Fit, kajakken in het 
ondiepe en freedive staan weer 

5 mei kun je terecht bij De Meer, 
sportpark Drieburg. 
Het lentekamp is bedoeld voor 
jongens en meisjes van 5 t/m 14 
jaar. Iedereen kan meedoen, of 
je nu lid bent van een vereniging 
of niet. Inschrijven en info op 
elfvoetbalkampen.nl. 

op het programma. Zie vereni-
gingflevoparkbad.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.

Diederik Ebbinge (46) studeerde aan de academie 
voor Kleinkunst in amsterdam en richtte met zijn 
klasgenoten remko Vrijdag en rutger de Bekker het 
theatergezelschap De Vliegende Panters op. Ebbinge 
speelde filmrollen in onder meer Alles is Liefde, Vox 
populi en Soof. Op de radio hoor je hem geregeld in 
Ochtendhumeur van KrO’s Goedemorgen nederland. 
Ebbinge is ook regisseur: op het Filmfestival rotter-
dam ging in 2013 zijn eerste lange speelfilm Matter-
horn in première. Ebbinge woont met zijn vrouw en 
twee zoons (7 en 8) in de Johann Kepplerstraat 

‘ De watergraafsmeer  
is een soort the truman 
Show’

Door Marcel van Roosmalen

Diederik Ebbinge

 jasin de

Diederik Ebbinge op het schoolplein van De Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV), waar zijn zoons graag 
voetballen. Hij gaat zelf ’s morgens eerst naar z’n koffieclub, waarmee hij de wereld doorneemt.

Wie was Johan Keppler?
“Van de wetten van Keppler.”

Waarover gaan die wetten?
“Iets met druk. Natuurkundige 
druk.”

Wat is de Johan Kepplerstraat 
voor straat?
“Een doodkalm straatje dat loopt 
van het Archimedesplantsoen tot 
de Newtonstraat denk ik, bekend 
van de pizzeria ‘La Portare Via’ op 
de hoek.”

Eet jij daar vaak?
“Veel te vaak.”

Heb jij veel vrienden en  
bekenden in de buurt?
“Inmiddels wel. Ik heb een kof-
fieclub, wij drinken bijna iedere 
ochtend koffie. Het is een heel 
gemêleerd gezelschap waar ik de 
hele wereld mee doorneem.”

Wie heeft dan het hoogste woord?
“Dat verschilt.”

Wat vind je van de buurt?
“Ik vind het heerlijk. Ik heb 
gewoond op de Linnaeusparkweg 
ter hoogte van de fontein die er 
toen nog niet was. Daarna ver-
huisde ik naar de Transvaalkade, 
de nette buurt uit, aan de ver-
keerde kant van het water en toen 
wilden we toch weer terug de Wa-
tergraafsmeer in. Het is hier echt 
geweldig. Ik heb twee jongens 
van zeven en acht en die wonen 
tegenover het schoolplein van 
WSV, dus die jongens voetballen 
de hele dag. Als ze naar school 
moeten gaan ze bijna op de bel 

de deur uit, ze hoeven niet voor 
dag en dauw het bed uit. Als we 
ze roepen voor het eten doen we 
gewoon het raam open.”

Woon je in een huur- of een 
koophuis?
“Een koophuis.”

Dan hoef je niet meer te werken.
“Dat is niet helemaal waar. Op de 
Linnaeusparkweg heb ik winst 
gemaakt, op de Transvaalkade 
verlies en nu sta ik in de plus, 
maar als ik ergens anders heen 
zou willen zou ik ook weer meer 
moeten betalen. Als je niet weg-
gaat merk je er niets van.”

Hoe zou je de Watergraafsmeer 
omschrijven?
“Het is een soort Truman Show 
waar je in zit. Af en toe denk ik: 
het is niet echt. Het is zo netjes, 
keurig en sympathiek. Zo’n niks 
aan de hand buurt, het rijmt he-
lemaal niet met wat je op televisie 
ziet.”

Wat zijn je favoriete plekken?
“Elsa’s Café. Ik ga ook regelmatig 
naar Ajax met de Elsa’s-bus.”

De Elsa’s-Bus?
“Je kan er dus mee naar Ajax. Een 
uur voor de wedstrijd vertrekt bij 
Elsa’s een bus. Voor vijf euro word 
je heen en weer gebracht.”

Waar kom je nog meer?
“Met die koffieclub switcht het 
nogal. Eerst zaten we bij Koffie in 
Oost, maar dat is failliet gegaan. 
Daarna zijn we naar Bagels & 
Beans gegaan, dat was niet prettig. 
Wij vinden het iets ongemakke-
lijks hebben als het te persoonlijk 

wordt. Als je iemand te vaak ziet 
en dat die je dan herkent.”

Waarom ga je dan niet naar 
Elsa’s met je koffieclub?
“Dat is dan nog niet open.”

Waar zitten jullie nu?
“Blend, daar is het lekker ano-
niem. Later zijn we uit nieuws-
gierigheid ook een keer naar Bar 
Wisse gegaan. Nu switchen we 
tussen Bar Wisse en Blend. Ik 
voel de balans toch naar Blend 
gaan.”

Als je iets zou kunnen verbete-
ren aan de buurt, wat dan?
“Ik vind de Linnaeusparkweg 
met al die geparkeerde auto’s in 
het midden best lelijk. Het lijkt 
wel op een parkeerplaats! Verder 
vind ik dat rare gebouw tegen-
over de Kijkshop op de hoek van 
de Middenweg, waarin van die 
rare machines van de PTT staan 
te ronken, een fantastisch pand. 
Daar zou je iets mee kunnen 
doen. Daar moet een koffieplek 
of een bioscoopje komen. Ik zou 
dat fantastisch vinden, maar dat is 
niet rendabel te krijgen. In Oost 

heb je wel Studio K, maar dat 
vind ik dan toch te ver. 
Wat ik ook interessant vind: het 
Tropenmuseum is van gigantisch 
veel – ik geloof 25 miljoen euro 
per jaar – naar nul euro subsidie 
gegaan. Ze zitten met dat fantas-
tische gebouw wat geëxploiteerd 
moet worden. Daar zit een gewel-
dig theatertje in, dat is verworden 
tot een soort conferentieoordje. 
Boven dat theatertje zit een 
café, aan de parkkant: dat is echt 
verschrikkelijk. Dat hele Tropen-
instituut zit nu vol met interim-
managers die dat gebouw moeten 
managen. Dat werkt totaal niet. 
Die komen bijvoorbeeld uit Den 
Bosch, dan heb je nul voeling met 
de buurt. Dat theatertje zou je 
opnieuw op poten moeten zetten, 
ik niet hoor. En de horeca zou je 
moeten laten doen door die drie 
die al die tenten hebben.”

De drie wijzen uit Oost.
“Ja, ik vind het meesterlijk wat die 
drie doen.”

Waar doe je je boodschappen?
“Bij de Albert Heijn. Ik kan tegen-
woordig kiezen tussen die in de 

Oostpoort en die op het Christi-
aan Huygensplein. Ik kies voor 
die op het pleintje, die is heel fijn 
geworden. En op de Middenweg 
koop ik af en toe wat bij Gewoon 
Kaas en bakkerij Balvert. Ik ben 
nog nooit bij die andere bakker, 
Le Perron, geweest.”

Wat mis je op de Middenweg?
“Ik ben groot, dus ik mis echt een 
grote matenwinkel voor heren. 
Kledingkopen vind ik een van de 
ergste dingen om te doen. Alleen 
al het feit dat je je broek uit moet 
trekken om een andere broek te 
passen vind ik al een hel. Ik wil 
het liefst een goede winkel waar 
ik alles kan kopen. Dat Biggles 
aan de Middenweg is op zich best 
een goede winkel met spullen die 
ik wel zou willen hebben, maar 
alles is te klein! Dat haat ik.”

Misschien internet?
“Dat zal ook wel weer te klein 
zijn, dan moet ik het weer terug-
sturen. 
Wat ik ook mis in de buurt is een 
Frans-achtig restaurant waar ze 
biefstuk met friet serveren. Of 
steak tartaar.”



11de brug | www.debrugkrant.nl | 28 april 2016 | jaargang 9 | nummer 77

Ook zelfstandig wonende 
ouderen die door ziekte onder-
steuning nodig hebben, kunnen 
in de logeerkamer terecht. “We 
kregen de vraag voor tijdelijk 
verblijf steeds vaker”, verklaart 
Bonis, manager Zorg bij ZGAO. 
“De druk op mantelzorgers is 
groot. Als zij heel even op adem 
moeten komen, zelf ziek zijn of 
bijvoorbeeld een weekend weg 
willen, kunnen zij nu een beroep 
op ons doen.”

De kamer ligt prachtig, op 
de begane grond dichtbij het 
dagcentrum, met uitzicht op de 
fleurig groene binnentuin. De 
logé heeft beschikking over een 

tv, voorzieningen en vanzelf-
sprekend een fijn bed. De kamer 
grenst direct aan de hal van de 
dagopvang, waar het gezellig is, 
met kunstwerken aan muren en 
in uitstalkastjes. “Gemaakt door 
bezoekers van de activiteiten.” 
Bonis straalt. “Mooi hè.”

Het Flevohuis heeft nu 
een logeerkamer. Hier 
kunnen nog zelfstandig 
wonende mensen met 
dementie één of meer-
dere nachten slapen, 
waardoor hun mantel-
zorger ontlast wordt. 
“We zijn nét open.” 
Liesbeth Bonis is trots. 
“Het geeft mantelzor-
gers even lucht en tijd 
voor zichzelf.”

‘Mantelzorgers kunnen zo even op adem komen’
logeerkamer in het Flevohuis 

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

Door Linda van den Dobbelsteen

“Dat is ook het fijne van deze 
plek. Onze logés kunnen ge-
woon meedraaien. Deelnemen 
aan de dagactiviteiten, gebruik-
maken van de huiskamer, mee-
eten, alles.” Nog een voordeel is 
dat logés zo op een laagdrempe-
lige manier kennismaken met 

deel 24

wat dit huis allemaal te bieden 
heeft. “Dat maakt de stap als 
zij straks echt niet meer thuis 
kunnen wonen, misschien wat 
minder groot.” 

Respijtzorg. Zo heet een initiatief 
als de logeerkamer officieel. Het 

– tijdelijk – ontlasten van man-
telzorgers is nodig, omdat lang-
durige zorg minder toegankelijk 
is geworden. Mantelzorgers 
hebben vaak weinig vrijheid, 
moeten vierentwintig uur per 
dag klaarstaan. Dan is het fijn als 
ze een nachtje of langer op adem 
kunnen komen. “En ook onze 
eerste officiële logé ging met een 
heel positief gevoel naar huis.”

Voor vergoeding van het verblijf 
zijn veel mogelijkheden. Er 
kan een beroep worden gedaan 
op de zorgverzekeraar, de Wlz 
(Wet langdurige zorg), de Wmo 
(Wet maatschappelijke onder-
steuning) of het PGB (persoons-
gebonden budget). Ook zelf 
betalen is mogelijk. 

Wat een mooi initiatief. Bonis 
knikt. “We denken dat de logeer-
kamer een aanvulling is op ons 
bestaande aanbod. Alleen al de 
wetenschap dat deze mogelijk-
heid er is, ontlast mantelzorgers.”

Informatie
Wie meer wil weten of eens een keertje 
wil komen kijken, is van harte welkom 
contact op te nemen met Nelleke Vlie-
ger of Paulien Bakker van het Cliënt 
Service Bureau: 020 592 54 20.
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Liesbeth Bonis, manager Zorg bij ZGaO, in de logeerkamer die er is om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. 
“Onze logés kunnen gewoon meedraaien, deelnemen aan de dagactiviteiten en gebruikmaken van de huiskamer.”

landmarkt start bezorgservice
Boodschappen doen in één 
van de Landmarktwinkels blijft 
natuurlijk het allerleukst. Maar 
we kennen allemaal wel het pro-
bleem van die lege koelkast, en 
geen zin of gewoon te druk om te 
gaan. En welke supermarkt ken jij 
waar specialisten je boodschap-
pentas inpakken en voor een paar 
euro aan de deur bezorgen? 

“Onze boodschappen bezorgen 
we op de fiets met TringTring. Zo 
kunnen we het grootste deel van 
onze klanten in Amsterdam op 
een schone en duurzame manier 
bereiken”, zegt Thijs van Ban-
ning van Landmarkt. “Voor één 
euro extra bezorgen we echt di-
rect je boodschappen. We fietsen 
zo snel mogelijk naar je toe.”

Aanbieding
Landmarkt heeft een mooie 
actie om de nieuwe webshop te 
promoten. 
Via de code LEUK&LEKKER 
krijg je €7,50 korting op je eerste 
bestelling (bij besteding vanaf 
€50).
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Hoogste punt iJburg College 2

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

Precies 28 weken na het slaan 
van de eerste paal vierde het 
IJburg College aan de Geertje 
Wielemastraat op woensdag 20 
april het hoogste punt van de 
nieuwbouw voor IJburg College 
2. De bouw ligt op schema, op 
1 december 2016 wordt het ge-
bouw van de middelbare school 
naar verwachting opgeleverd. 
Nico Moen van het IJburg Col-
lege: “Het was weliswaar een 
zachte winter, maar ook nat en 
winderig, dus alle respect voor 
de mannen die de ruwbouw 
keurig op schema realiseren.” 
Hij verheugt zich nu op het 
interieur, zoals de troffelvloer 
in twee verschillende tinten, en 
echte zeecontainers in de deel-
scholen. Het gebouw heeft als 
werktitel ‘High Tech Green’ en 

krijgt een zo duurzaam moge-
lijke invulling. “Zeker als onze 
ambities waargemaakt kunnen 

worden om het dak vol te leggen 
met zo’n achthonderd zonnepa-
nelen.” 

Graag verwelkomen we je in onze 
Tandartspraktijk op IJburg!

De grote voordelen van onze praktijk 
• Kleinschalig, dus altijd een vaste behandelaar
• Avond behandelingen mogelijk
• Speciale kinderspreekuren

Kwaliteit, Persoonlijke aandacht en Servicegerichte zorg, 
dat is waar het bij Tandartspraktijk Transparant om draait!

Schrijf je in via 
www.tptransparant.nl
of  bel  020-4955669  

Ben van Meerendonkstraat 53
1087 LB Amsterdam-IJburg
020-4955669 / info@tptransparant.nl 

 

Ben van Meerendonkstraat 53 | 1087 LB Amsterdam-IJburg

Ben van Meerendonkstraat 53
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Volg ons op:
Landmarkt Versmarkt 
Schellingwouderdijk 339
1023 NK Amsterdam

Landmarkt Stadsmarkt
Van Woustraat 103
1074 AG Amsterdam

Online boodschappen doen!
• Bezorgd in Groot Amsterdam 
•  Door onze vakmensen verpakt  

en geselecteerd 
• Bezorgkosten vanaf € 3,95 
•  Direct geleverd of op een dag die je uitkomt  

tussen 16-18 of 18-20 uur

€ 7,50 korting*

 
op je eerste bestelling met code: 

LEUK&LEKKER 
 *Geldig t/m 31-06-2016 bij besteding  

vanaf € 50,- aan boodschappen.

www.landmarkt.nl

‘Het is veiliger en sneller’ 

GVB introduceert pinapparaten 
in bus en tram 
Dagelijks worden er in de Amsterdamse bussen en trams 
ongeveer 30.000 kaartjes contant afgerekend. Om overvallen 
te voorkomen gaat stadsvervoerder GVB vanaf september in 
alle bussen en trams pinapparaten installeren. Dit is veiliger 
voor bestuurders en conducteurs en sneller voor reizigers, 
want het voorkomt oponthoud bij de haltes. 

Er rijden ongeveer 200 bussen en 200 trams in Amsterdam, 
waarin 550 pinapparaten worden geplaatst. Vaak zijn het 
toeristen die aan boord van tram of bus een vervoersbewijs 
kopen. Om deze groep reizigers tegemoet te komen, worden 
er extra verkooppunten gerealiseerd bij toeristische hot-
spots, op stations en bij haltes. 

Javaplein.

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



Fiets je dagelijks naar je werk? Dan ben jij een 
echte Kilometervreter. En daar kun je trots op zijn, 
want fi etsen is goed voor jezelf en je omgeving.

Omdat we willen dat meer mensen fi etsen in 
Westpoort, Sloterdijk-Zaanstad start binnenkort de 
‘De Kilometervreter-campagne’ van De FietsCoalitie.
Als Kilometervreter fi ets je straks met je team naar de 
eerste plek en iedere kilometer die je vreet, zetten wij 
met de app om in allerlei beloningen.

Je kunt nu al beginnen met fi etsen en de 
Kilometervreter/Ring-Ring app downloaden.

Binnenkort hoor je meer van ons. Houd de 
Kilometervreter in de gaten! 

DOWNLOAD DE APP 
EN BEGIN ALVAST 

MET KILOMETERVRETEN!

VREET KILOMETERS
KRIJG EEN BELONING

www.defi etscoalitie.nl
Powered by

LEDSTRIPWINKEL
Goed voor uw portemonnee 
en het milieu
Meer dan 100 verschillende LED strips op voorraad! 
Verkrijgbaar in kleur en wit en voor binnen en buiten.

Geschikt voor onder meer plafond, keuken, badkamer, tuin, trap, 
en voor achter de computer of tv. 

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 
Nu met voordeel voor de lezers van de Brug:

20% korting op alle online bestellingen. 
Gebruik deze kortingscode: debrug

U bent ook van harte welkom in onze showroom aan de 
Cas Oorthuyskade 180 | 1087BB Amsterdam-IJburg 
020-3312154 | info@ledstripwinkel.nl 

www.ledstripwinkel.nl
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cello of klarinet maar nu zou ik 
nooit meer terug willen”, verze-
kert Ayman. “Wij houden van 
dit mooie lage geluid!” glundert 
Maira.

Veel kinderen zijn enthousiast. 
Toch zijn er weinig die na groep 
8 doorgaan. “Er zijn nog niet 
echt aansluitende initiatieven in 
het middelbaar onderwijs”, weet 
Moes. “Dat is best jammer.”

Gelukkig is er voor talenten 
vanaf september het nieuw 
opgerichte Amsterdam Youth 
Philharmonic, waarin middel-
bare scholieren hun tanden in 
echte symfonieën zullen zetten. 
Waar dat orkest gaat repeteren? 
U raadt het al: in de Majellakerk, 
het onderkomen van het groot-
ste orkest van de Indische Buurt: 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest.

“Het is misschien een beetje uit 
de hand gelopen”, giechelt Tin-
eke Bouwes van Klassiek rond 
de Klas aan de telefoon. “Het viel 
ons op dat er een groep kinde-
ren is met heel veel kansen op 
muziekles en een groep zonder 
kans. Daarom zijn wij zes jaar 
geleden samen met het Concert-
gebouworkest begonnen met 
gratis muzieklessen na school.”

Het Leerorkest, dat in Zuidoost 
al tien jaar muziekles geeft 
tijdens schooltijd, wilde graag 
naar de Indische Buurt. “Alle 
kinderen van groep 5 tot 8 van 
de Valentijn-, Insulinde- en JP 
Coenschool krijgen les. Fanatie-
ke leerlingen mogen na school-
tijd bij ons door. Met Klassiek 
rond de Klas hebben we zelfs 
een echte opera gemaakt.”

Kansen voor kinderen

indische Buurt als mekka 
van klassieke muziek
‘s Ochtends vroeg, iets over acht. Behalve hun schooltas zeulen kinderen een 
viool, cello of trombone mee naar school. anderhalf uur later zijn het volwasse-
nen die haastig op de fiets met hun instrument voorbij scheuren. Waar ben ik? In 
Amsterdam-Zuid bij het concertgebouw? Nee, dit is de Indische Buurt anno 2016.

Mirte Moes is projectleider van 
het Leerorkest, waaraan in de 
Indische Buurt zo’n driehon-
derdvijftig kinderen meedoen. 
“Het leerorkest is gestoeld op het 
symfonieorkest”, vertelt Moes. 
“Bij ons dus geen gitaar, key-
board en drums maar klarinet, 
harp en slagwerk.” Alle instru-
mentengroepen zijn verdeeld 
over drie scholen. Regelmatig 
komen ze samen en zo ontstaat 
er een orkest.

“Mijn leerlingen uit groep 
zeven zijn echt goed!” zegt fa-
gotjuf Stefanie Liedtke enthou-
siast. Op de Valentijnschool 
pakken Maira, Odaycha, Jo-
nathan en Ayman geroutineerd 
hun fagot uit. Even later vullen 
snorrende geluiden het lokaal. 
Of ze ooit van de fagot gehoord 
hadden? Alle vier schudden ze 
het hoofd. “Ik wilde eerst liever 

Door Pieter-Bas van Wiechen

Het Leerorkest in De Valentijnschool, indische buurt. “mijn leerlingen 
zijn echt goed.”

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
terras te laten maken!

Restaurant Zeeburg 
Kom vakantievieren! 

Zuider IJdijk 20  •  1095 KN  Amsterdam  •  020 668 6934 
Elke dag geopend vanaf 17.00  •  www.restaurantzeeburg.nl

Neem deze bon mee en je krijgt bij 2 drankjes een portie bitterballen
 of kaasstengels gratis! Op zaterdag of zondag t/m 30 oktober.

                                       

‘Het trilt, maar voelt grappig’
Ik ging het zelf maar eens pro-
beren. Al weken las ik erover, 
onder meer in deze krant. 
Centimeters zou je verliezen 
en ik wil dat graag met eigen 
ogen meemaken. De buik is 
tenslotte kwabbig en de dijbe-
nen nét te breed. Toegegeven: 
ik ben sceptisch.

In de splinternieuwe studio 
aan de Pampuslaan word 
ik hartelijk ontvangen door 
Nanda, initiatiefneemster van 
EasySlim.nu in Amsterdam. 
Na een intakegesprek – over je 
wensen en je doelen – stappen 
we samen de ‘behandelkamer’ 

in. Dat klinkt ernstiger dan het 
is, het voelt en ruikt er schoon 
en fris. 
Bij de proefbehandeling, die 
ik onderga, worden standaard-
zones gemeten: taille, buik, 
heupen, bovenbenen. Ik ga 
mijn maten hier niet noemen, 
maar een model ben ik beslist 
niet. Nanda: “Dit is leuk, na de 
behandeling meten we meteen 
het resultaat.”

Ik mag plaatsnemen en krijg 
op al die zones elektrodenpads 
geplaats. Het apparaat gaat aan. 
Eerst voorzichtig, een voor 
een, omdat de sterktes moeten 

worden ingesteld. Dan gaan ze 
allemaal tegelijk, twintig minu-
ten achter elkaar. “Vet oprui-
men.” Het trilt, en stopt weer 
even. Maar het voelt prima en 
ondertussen blader ik door 
een tijdschrift en check ik m’n 
telefoon.
De tweede fase – ook twin-
tig minuten – in een andere 
stand, zijn trillingen juist om 
de spieren intensief te trainen, 
zegt Nanda. Het trilt iets meer, 
maar voelt grappig. “Als het 
vet weg is, komt er ruimte voor 
spieren.”

Als de pads eraf zijn komt 

Nanda met het meetlint. Ik 
heb nog steeds geen model-
lenmaten, maar er is wel 7 
centimeter weg rond buik en 
benen. Nanda lacht trots. “Na 
40 minuten al resultaat.”

Ze drukt me op het hart: “Voor 
een duurzaam resultaat is het 
belangrijk dat je een poosje 
wekelijks komt. Gezond eten 

en bewegen zijn net zo belang-
rijk en versterken het resultaat. 
Veel mensen komen hier scep-
tisch binnen, maar gaan ook 
echt enthousiast naar buiten.”

Meer informatie over EasySlim.nu 
via www.easyslim.nu en de Faceboo-
kpagina.

Open dag 14 mei
easyslim.nu heeft een vestiging in Amsterdam. begonnen op de IJburglaan, 
maar binnen een jaar uit het jasje gegroeid en verhuisd naar een drie keer zo 
groot pand op de pampuslaan 31. Om dat te vieren is er op 14 mei 2016 een 
Open dag, met een feestelijke opening en een mooie actie. Kom langs om 
kennis te maken en een afspraak in te plannen.



Motion3 
breidt uit! 

Personal Training & 
Small Group Training!
* extra studio * meer trainingen * more fun * more results!

> Cross & Burn // Yoga // Box & Burn // Pilates // Cross & Run

> Wanna try? Mail naar info@motion3.nl en volg een gratis training!

> Schrijf je in voor 21 mei en ontvang een Motion3 bon t.w.v. €35

> IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529 > motion3.nl  

“In Londen bestaat een River of 
Flowers”, vertelt de van oor-
sprong Engelse Lynn Shore, 
terwijl we door de boomgaard 
in Park Frankendael lopen. Elke 
woensdagochtend werkt ze met 
een groep vrijwilligers in vier 
door haagbeuken omgeven tuin-
tjes, die ze adopteerden van het 
stadsdeel. “In Londen doen ze 
het voor de bijen, maar ik vind 
het belangrijk dat de planten 
ook iets voor mensen beteke-
nen. Kruiden kun je eten en ze 
werken medicinaal. Ik ben er dol 
op.” De boomgaarden in Fran-
kendael staan er vol mee.

In de ‘Fairy Orchard’ prijkt een 
oude Japanse kers. De bloeiende 
roze bloemblaadjes laten een 
diffuus zonlicht door. Het is 
een geliefde plek voor trouw-
foto’s, vertelt vrijwilliger Bob, 
die vandaag het onkruid achter 
in de tuin te lijf gaat. Vrijwilliger 
Wilco legt de laatste hand aan de 
zelfgevlochten wigwam. Bobby 

Buurtbewoners tuinieren

een rivier van kruiden vanaf 
park Frankendael
‘river of Herbs’ heet het 
initiatief van Lynn Shore. 
Haar doel is om een 
‘rivier’ van kruiden door 
Oost te laten lopen, van 
de a10 tot aan de Hor-
tus. 

gaat werken aan het ‘blote voeten 
pad’, waar kinderen (en volwas-
senen!) over zand, houtsnippers, 
dennenappels en kamilleplant-
jes kunnen lopen.

Naast haar werk als docent op de 
British School of Amsterdam, leert 
Shore in haar vrije tijd graag 
buurtbewoners tuinieren. “Met 

River of Herbs hoop ik dat op 
een ongedwongen manier te 
doen”, vertelt ze. “Ook leer ik 
welke planten je kunt eten en 
hoe je ze klaarmaakt.”

We lopen naar de ‘Nettle 
orchard’. Tussen een oase aan 
brandnetels grijpt Shore naar 
een ander blad en laat het 

Door Kirsten Dorrestijn

door haar hand glijden. “Dit is 
citroenmelisse”, zegt ze, en ruikt 
aan haar hand. Ze plukt er een 
steel van voor in de thee. “Op het 
eerste gezicht lijkt dit misschien 
een brandnetelveldje”, zegt ze 
glimlachend, “maar als je goed 
kijkt, staan er allerlei eetbare 
planten.” Ze wijst op smeerwor-
tel, sierframboos, bosjes bies-

look en tijm. Met een schepje 
wrikt ze hondsdraf uit de grond, 
ook voor in de thee. De eetbare 
plantjes worden geruild met 
andere tuinders of opgekweekt 
met zaden.

Behalve de werkochtenden in 
Frankendael geeft Shore work-
shops aan kinderen en volwasse-
nen, en helpt ze buurtbewoners 
met het adopteren van boom-
spiegels. “Dat is heel makkelijk 
in Oost”, zegt ze enthousiast. 
“Je kunt het gewoon via inter-
net aanvragen.” Het plan om de 
‘kruidenrivier’ tot de Hortus te 
laten lopen, zal heel wat jaren in 
beslag nemen. “Ik doe het stapje 
voor stapje.”

Het is elf uur en tijd voor thee. 
Shore laat het bosje kruiden in 
een thermosfles glijden en ter-
wijl de vrijwilligers in een kring 
in de wigwam gaan zitten, legt ze 
uit dat de bloemetjes, bladeren 
en stelen van daslook eetbaar 
zijn en de wortels waarschijnlijk 
goed voor de prostaat.

De tuinen van de River of Herbs, 
achter het terras van Merkel-
bach, zijn vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Wildplukken is er 
– mits met beleid – toegestaan. 
Wees welkom om woensdagoch-
tend tussen 10.00 en 11.00 uur te 
komen helpen in de tuin.

Lynn Shore (gehurkt) in de tuin in Park Frankendael. “ik vind belangrijk dat planten ook iets voor mensen betekenen.”
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VRIJDAG 20 MEI VANAF 18.00 UUR

VRIJMIBO
‘KOEKJE VAN 
EIGEN DEEG‘

VRIJMIBO
KRIJN TACONISKADE 404-406 | TEL 020-7712554 | INFO@FIRMAKOEK.NL

WWW.FIRMAKOEK.NL

VRIJ ENTREE. 
GLAASJE PROSECCO 
VAN HET HUIS VOOR 

VROEGE VOGELS 
(TUSSEN 18-19 UUR) 

BUFFET VOOR 
€12,50. DJ.
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Havenfestival op 4 juni
Elke zaterdag wordt aan de 
IJburgse jachthaven de vers-
markt Reuring gehouden. Op 
zaterdag 4 juni wordt de markt 
in nautische sfeer uitgebreid 
met braderiekramen, een mu-
ziekpodium met DJ, een gezel-
lige buitenbar en tal van (water)
activiteiten voor kinderen. 

Watersportvereniging IJburg 
organiseert een fantastische 
zeilwedstrijd en ’s avonds een 
mooi feest bij het nieuw te 
bouwen verenigingsgebouw. 
Zaterdag 4 juni, 10.00–19.00 
uur, Krijn Taconiskade, IJburg.

De schildpadden van 
het Oosterpark

Ze zijn weer uit hun winterslaap ontwaakt, de schildpadden 
van het Oosterpark. Fotograaf Fina van der Weide spotte ze 
op hun favoriete boomstam in het water, vlak bij het muziek-
kapelletje. 

Na de hele winter onder de modder te hebben gezeten, war-
men de rood- en geelwangschildpadden zich op in de voor-
jaarszon. Het gaat om exemplaren van eigenaren die geen zin 
meer hadden om hun huisdieren te verzorgen en ze daarom 
hebben vrijgelaten. De waterschildpadden weten zich in de 
Amsterdamse parken te handhaven, maar voortplanting zit er 
niet in: de eieren komen in ons klimaat niet uit. De oorspron-
kelijk uit Noord-Amerika afkomstige schildpadden kunnen 
enkele tientallen jaren oud worden. 

Ga in gesprek met een vrijwilli-
gersorganisatie en ontdek welk 
vrijwilligerswerk bij jou past. 
De mogelijkheden zijn ein-
deloos: misschien ga je straks 
aan de slag als taaldocent, als 
budgetmaatje of als hulpkok in 
een lokaal buurtrestaurant. 
Zoek je een leuke activiteit 
zoals naailes, Zumbales of een 
training voor zelfontwikkeling, 
dan ben je op de Oost Actief 
Bazaar ook aan het juiste adres!

Ook kun je deelnemen aan 
workshops zoals effectief 
communiceren en/of gezonde 
hapjes maken.

Oost Actief Bazaar
Vrijwilligers- en activiteitenmarkt voor heel Oost
Participatiecentrum  
Post Oost organiseert  
op 26 mei vanaf 10.00 
uur de ‘Oost actief 
Bazaar’. Op deze markt 
informeert Post Oost jou 
over de mogelijkheden 
tot meedoen in de buurt. 
Kom je ook?

De markt is voor iedereen 
toegankelijk: er is gedacht aan 
jongeren, ouderen, en hoog- en 
laagopgeleiden. De markt is van 
Oost, voor Oost. 

Oost Actief Bazaar vindt plaats 
op 26 mei in Post Oost, Wijt-  Advertorial

tenbachstraat 36hs. De markt 
is van 10.00 – 15.00 uur. De 
toegang is gratis.  
Voor het actuele programma: 
www.postoost.nl. Meer infor-
matie: info@postoost.nl. 

Civic Amsterdam 
zoekt mensen met 
goede administra-
tieve vaardigheden 
die zich willen 
inzetten als vrijwil-
liger om mensen 
met schulden te 
ondersteunen. 

Een schuldhulp-
maatje stimuleert een buurtbewoner zijn of haar post te ope-
nen, verduidelijkt moeilijke brieven, kijkt mee bij het maken 
van een budgetplan en geeft tips om beter met geld om te gaan. 
Alle maatjes krijgen eerst een training en worden professioneel 
begeleid. 

Als schuldhulpmaatje heb jij:
• kennis van financiële en administratieve zaken;
• mensenkennis en geduld; 
• een positieve instelling;
• en een paar uur per week om een buurtbewoner te helpen.

Word jij schuldhulpmaatje in 
Amsterdam Oost? Meld je dan aan 
bij Erik van de Langkruis van Civic 
Amsterdam op 06 - 218 83 566 of via 
e.langkruis@civicamsterdam.nl.

SCHUlDHUlpMAAtJeS GeZOCHt

 Advertorial

Foto’s ad Windig, mai, zomer 1946

pop-up met werken van beroemde fotografen

Veel straten op IJburg zijn ge-
noemd naar fotografen die hun 
vak uitoefenden in de tweede 
helft van de vorige eeuw. Hun 
vakmanschap is fenomenaal. 

Het grootste deel van hun werk 
was niet bedoeld als kunst, maar 
is het nu wel.
Er is een tijdelijke fotogalerie die 
vooral deze fotografen voor het 

voetlicht brengt. In een winkel 
op de eerste etage boven de Ros-
marijnsteeg is werk te koop van 
onder meer Paul Huf, Cas Oort-
huys, Eva Besnyö, Maria Austria 
en Ad Windig. De meeste foto’s 
hebben een gelimiteerde oplage 
en worden geleverd met een 
certificaat van echtheid. 

De pop-up is er nog tot 7 mei 
en weer van 20 mei tot half juni. 
Sandvoort Gallery, Rosmarijn-
steeg 10, 7 dagen per week ‘s 
middags geopend, 06-20494899. 
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1 april
Lamme heup
‘Als jij direct na schooltijd komt helpen 
afgraven en egaliseren, kunnen ze onder 
het gemaal straks al beton storten. Je móét 
komen helpen.’ een appje van de man, die zelf 
geplaagd wordt door een lamme heup. Het 
is 1 april en ik denk eerst dat hij een geintje 
maakt. Kom zeg, ik heb wel wat beters te 
doen en bovendien heb ik gisteren nog een 
geul gegraven voor de pijpen van Nuons 
stadswarmte. Ik spitte over vijf meter tot 
grondwaterniveau en ben daar nog niet hele-
maal van hersteld.

Maar het is geen grap en niet veel later vind 
ik mezelf in hurkzit ónder het toekomstige 
Stamhuis terug, met schep en schuifbalk. de 
bouwjongens uit brabant kijken het vilein 
lachend aan. Het is gewoon een kwestie van 
kostenbesparing, roept de man maar steeds. 
‘wat we zelf kunnen doen, zullen we ook zelf 
doen.’
Maar jij weet nu hoe die kostenbesparing 

afliep. Met een lamme heup en een spittende 
vrouw.

Als de betonnen buitenvloer er dan ten 
slotte ligt, voel ik toch trots. 

2 april
Blote poten
totaal ontspannen en hersteld van alle zware 
arbeid fiets ik de volgende ochtend opnieuw 
naar de bouwplaats. bij aankomst staat de 
man alweer met wijd opengesperde neusga-
ten bij het hek. ‘Het gaat hier helemaal mis,’ 
snatert hij. Ik kijk, maar kan zo snel geen 
ongeluksplek ontdekken. uit de zuidsleuf 
komt een katrol omhoog, een bouwman met 
billenspleet grijpt de eraan bungelende lege 
haak.

er bleek een ‘kelder’ aan te hebben gehangen, 
die nu op een compleet verkeerde manier in 
de vers gestorte cementvloer is gesijpeld. die 
kelder, moet je weten, is een van de ludieke 
vondsten van de man, een van zijn parade-

paardjes, die hij beter bewaakt dan zijn eigen 
kinderen.

de bouwmannen blijven gelukkig wel rustig, 
zoals het bouwmannen betaamt. Hun oplos-
sing zit ’m er kort gezegd in dat ze zich met 
blote poten in het kleffe cement laten zakken 
en emmer voor emmer cement gaan afvoe-
ren.

de kelder kwam recht, de man werd weer 
rustig.

5 april
Papierwinkel
Stadsdeel Oost staat ons met raad en daad 
bij. Dat is echt heel fijn.

28 april
Hoogtepunt
een dak! een dak! we hebben een dak. een 
echt dak, van glas en staal. en het is mooi 
man. Meer zeg ik daar nu niet over, kom zelf 
maar eens kijken.

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

leipe
SliB

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 schrijver is zo goed als zijn 
laatste boek’ heb ik iemand 
horen zeggen. Letterlijk genom-
en is dit onzin, bedoeld wordt 
dat het publiek de schrijver 
beoordeelt op zijn laatste boek. 
Als architec-tuurrecensent van 
de Brug heb ik te maken met 
hetzelfde fenomeen, althans 
zo voelt het. Als ik een mooi 
gebouw bespreek voel ik een 
stukje van de roem op mij 
neerdalen. Ik wil die positieve 
vibe niet doorbreken en blijf 
maar schrijven over mooie ge-
bouwen. Bij dit gebouwtje, het 
service-gebouw voor de Piet 
Heintunnel dat boven de ingang 
aan de zijde van het Oostelijk 
Havengebied staat, is dit gevoel 
nog sterker.

Begin jaren ’90 werkte ik korte 
tijd bij de ontwerper ervan, 
Architectuurbureau Van Berkel 
en Bos, later UN Studio ge-
naamd. In mijn herinnering heb 
ik het ontwerp zien ontstaan, 
of op zijn minst een tekening 
ervan zien liggen. Ik weet nog 
wel precies hoe een ontwerp 

9

tot stand kwam. Er werd per 
project gewerkt in groepjes aan 
een grote tafel. De sfeer van een 
atelier. In een ruimte met dertig 
personen heerste een gewijde 
stilte. Gesprekken waren kort 
en werden op fluistertoon ge-
voerd. Af en toe hoorde je het 
geluid van een mes dat in karton 
sneed of het afscheuren van 
een vel papier. Nu en dan het 
zuivere geluid van een Rotring 
inktpen langs een liniaal over 

kalkpapier. Nog slechts drie 
computers op het hele kantoor. 
Deze werden gebruikt voor de 
allereerste 3D computermod-
ellen, van ontwerpen die te 
ingewikkeld waren om met de 
hand te tekenen. Geen mo-
biele telefoons, geen oortjes of 
koptelefoons, pure concentratie.

Het ontwerp van de servicege-
bouwtjes voor de Piet Heintun-
nel – het zijn er namelijk twee, 

servicegebouwtje piet heintunnel

één op elke uiteinde van de 
tunnel – moet begonnen zijn 
met een kaart van het gebied. Er 
wordt een vel transparant schet-
spapier over de kaart gelegd 
en de verschillende richtingen 
die er te vinden zijn worden 
overgetrokken met strakke 
potloodlijnen. De sierlijke 
bocht waarmee de tunnel in de 
rich-ting van Zeeburgereiland 
draait, levert een gebogen lijn 
op. Vervolgens wordt hetzelfde 
vel over de doorsnede van de 
tunnel gelegd. De schuine lijn 
waarmee de tunnel onder de 
grond duikt, gaat nu een dia-
loog aan met de lijnen van de 
plattegrond. Form finding op de 
juiste manier wat mij betreft. Ik 
heb eens iemand op de ver-
keerde manier aan form finding 
zien doen: een Duitse architecte 
zat gebogen over een kaart van 
Berlijn en verbond met grote 
precisie de plaatsen in de stad 
waar tij-dens de love parade de 
grootste dichtheid aan mensen 
was aangetroffen. Het lijnenpa-
troon werd vervolgens gebruikt 
voor het ontwerp van een 

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. 

‘ Het roestvast staal van de gevelpanelen 
is een cruciale keuze geweest’

gebouw. Enfin, deze architecte is 
nu ongetwijfeld heel succesvol 
met het neerzetten van bloed-
serieuze gebouwen.

Terug naar het servicegebouwtje 
op de Piet Heintunnel. Ruim 
een 9 waard. Het geven van ci-
jfers staat mij eigenlijk tegen, ze-
ker in dit geval, maar het hoort 
bij het format van deze rubriek. 
De ver-schillende lijnen van de 
kaart en de doorsnede heb-
ben geleid tot een spannend 
en elegant ont-werp. Onder de 
huid van geperforeerde roestv-
ast stalen panelen zit een puur 
functionele, water-dichte doos 
waarin de ventilatoren van 
de tunnel geplaatst zijn. Op 
plaatsen waar de huid ruim over 
de doos heen valt, kijk je door 
het gebouw heen. Het roestvast 
staal van de gevelpanelen is een 
cruciale keuze geweest. Deze 
gevel veroudert prachtig en het 
blanke metaal weerkaatst het 
licht op een manier die niet te 
vergelijken is met de werking 
van licht op een egaal geschil-
derd oppervlak.

Het schilderij van Berckheyde uit de 17e eeuw.

Hekken voor de nuonweg. Heropening van de weg is opgenomen in het 
coalitieakkoord van het huidige B&W. maar maakt iemand zich nog druk 
om dit onderwerp?
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Muiderslot koopt Berckheyde aan
Het Muiderslot heeft de hand 
weten te leggen op een 17de-
eeuws schilderij van het kas-
teel, geschilderd door Gerrit 
Berckheyde. Het kasteel prijst 
zich gelukkig met de aanwinst, 
want wereldwijd zijn er uit die 
periode maar zes schilderijen 
van het slot bekend.
Berckheyde staat bekend om 
zijn fraaie stadsgezichten van 
Haarlem en Amsterdam en 
maakte ook het beroemde schil-
derij Gezicht op de Gouden 
Bocht, dat deel uitmaakt van de 
collectie van het Rijksmuseum. 
Het Muiderslot deed de bijzon-
dere aankoop op de internatio-
nale kunstbeurs TEFAF, mede 
dankzij de steun van de Vrien-
denvereniging Muiderslot en de 
businessclub Amicorum. “Het 

voelt alsof het schilderij weer 
thuiskomt, we zijn er trots op 
dat het vanaf april te zien is in de 

een wens  
van niks
we liepen van school naar 
huis, mijn bijna-zesjarige, haar 
vriendje, en ik. Ze plukten 
paardenbloemen onderweg. Ze 
konden er nog twee afblazen. 
Ze deden allebei een wens.
‘Ik heb een wens gedaan,’ zei 
het vriendje.
‘wat heb je gewenst?’ vroeg ik.
‘Ik zeg het niet.’
Maar na flink aandringen van 
mijn kant zei hij het toch. Hij 
had een skateboard voor zijn 
verjaardag gewenst.

Ook mijn bijna-zesjarige wilde 
haar wens niet verklappen, 
maar ook zij kon geen weer-
stand bieden aan de straffe 
verleidingstechnieken van haar 
moeder.

‘Ik heb gewenst dat wij voor 
altijd en altijd vrienden blijven,’ 
zei ze, ‘óók later als we groot 
zijn.’
Het vriendje bleef staan, keek 
haar stomverbaasd aan.
‘Maar we zijn al zéker voor 
altijd vrienden,’ zei hij. ‘Voor 
altijd en eeuwig.’

www.elkegeurts.nl

elKe

Die hekken zijn geplaatst tege-
lijk met de ingebruikneming 
van de Oostelijke ontsluitings-
weg IJburg (OOIJ) in 2014, 
ondanks langdurig protest van 
veel omwonenden. Kort voor 
de afsluiting was onder druk 
van de gemeenteraad met de 
gemeente Diemen afgesproken 
dat Amsterdam onderzoek zou 
laten doen naar de mogelijkhe-
den en kosten van heropening, 
dan wel naar de verkeerstech-
nische inpassing van de paral-
lelweg langs de A1, over de 
Muiderbrug. Diemen – met een 
eigen winkelcentrum op het 
Diemerplein – was groot tegen-
stander van een open Nuonweg, 
maar in gesprek met Amster-
dam werd toegezegd dat er na 
onderzoek misschien nog wel 
te onderhandelen zou zijn. ‘Het 
hek op een kier dus’, zo noem-
den wij dat, maar omwonenden 
moesten erop rekenen dat het 
minstens anderhalf jaar zou 
duren voordat de resultaten van 
dat onderzoek bekend zouden 
zijn en met betrokken partijen 
als Diemen, Nuon en Muiden 
besproken.  
Tot die tijd heerste er radiostilte. 

Inmiddels is het april 2016. Wie 
naar de Maxis wil, rijdt al 21 

Door Diemen gewenst onderzoek nog steeds niet afgerond

Besluit heropening Nuonweg 
laat op zich wachten     
De heropening van de 
‘nuonweg’ lijkt nog niet 
nabij. Dit deel van de 
Overdiemerweg, dat tus-
sen 2010 en 2014 via het 
grondgebied van Diemen 
en de nuon een snelle 
verbinding verschafte 
met de maxis in muiden, 
blijft vooralsnog met 
hekken afgesloten. 

maanden lang vele kilometers 
om. De vraag dringt zich op: 
gebeurt er nog wat? De Brug 
benaderde woordvoerders van 
enkele raadsfracties en van 
Pieter Litjens, de Amsterdamse 
wethouder Verkeer & Vervoer, 
die dit dossier op dit moment in 
portefeuille heeft.
Maar helaas, “er valt nog niet 
veel over te zeggen”. Maakt 
iemand zich nog wel druk over 
dit onderwerp? Misschien ligt er 
een taak voor de bestuurscom-
missie Oost, om als ogen en oren 
van de burger nog eens bij het 
stadsbestuur aan de bel te trek-
ken? Navraag bij enkele commis-
sieleden leert dat het onderwerp 
ook bij de bestuurscommissie 
nog steeds “de aandacht heeft”. 

Bij het aantreden van het hui-
dige college van B en W werd de 
heropening van de Nuonweg 
opgenomen in het coalitieak-
koord (zie de Brug van 26 juni 
2014). Is dit punt een beetje weg-
gezakt? Volgens Litjens’ woord-

voerder wordt er nog steeds aan 
gewerkt: “Na afronding van het 
onderzoek en bespreking daar-
van met de gemeente Diemen 
eind vorig jaar, kwam de wens 
naar voren dat er nog aanvul-
lend onderzoek zou worden 
uitgevoerd naar onder meer ge-
luidsoverlast en verkeersaspec-
ten. Aan de uitkomsten van dit 
onderzoek wordt nu de laatste 
hand gelegd.” 
De woordvoerder spreekt de 
hoop uit dat het onderwerp 
op korte termijn kan worden 
behandeld in de raadscommissie 
Infrastructuur en Duurzaam-
heid, alvorens het – bij voldoen-
de steun in de commissie – ter 
besluitvorming naar de gemeen-
teraad kan gaan. 
Op korte termijn? De eerstvol-
gende vergaderdatum van de 
raadscommissie is 11 mei.
We hebben het onderwerp nog 
niet op de agenda zien staan… 
Maar wat niet is kan nog komen. 
Geduld.

Door Carla M. Peddemors

Ridderzaal van het Muiderslot”, 
vertelt directeur van het Mui-
derslot Bert Boer. 

Foodfestival  
op de Jaap eden 
iJsbaan

Vers gegrilde zee-
vruchten, verfijnde 
Marokkaanse gerechten, 
pita’s en big fat burgers, 
gezellige zitplekken en 
een grote silent disco: 
in het pinksterweekend 
vindt op het terrein van 
de Jaap Eden IJsbaan 
de eerste editie plaats 
van foodfestival Yum-
mya, een evenement 
dat volledig in het teken 
staat van hoogwaardig 
streetfood. 
Het ijsbaanterrein wordt 
speciaal voor deze gele-
genheid omgetoverd tot 
een paradijs waar foo-
dies zich kunnen onder-
dompelen in een oase 
van geuren en smaken. 
Voor kinderen is er een 
speciaal programma, 
een draaimolen en een 
flinke trampoline. Yum-
mya, 5–8 mei vanaf 11.00 
uur, Jaap Eden IJsbaan. 
yummya.nl.

programma Verleiding en Verslaving  
voor jongeren iJburg Ahmed Marcouch am-
bassadeur videoclip 
Begin april organiseerden 24-Karaat (Whatsup IJburg) en Dy-
namo samen met jongeren een informatieavond over het thema 
Verleiding & Verslaving. Ook ging de videoclip Twee broeders 
één pad in première, waarin acteur Mamoun Elyounoussi de 
hoofdrol vertolkt. Het lied gaat over twee goede vrienden wier 
vriendschap door diverse verleidingen op straat op de proef 
wordt gesteld. 
De avond bracht verder een film, theater, gedichten, muziek en 
Marokkaanse pannenkoeken. Een ervaringsdeskundige van 
Made in Prison debatteerde met het publiek over de gevolgen 
van drank, (soft)drugs en de verleidingen op straat. Politicus 
Ahmed Marcouch was als speciale gast aanwezig en deelde 
een droevig persoonlijk verhaal over zijn werk als agent. Hij is 
ambassadeur van de clip, die te bekijken is op YouTube. Zie ook 
whatsupijburg.nl. 

the Couch – Beste Gebouw van 2016?
Onlangs werd bekend dat The Couch, het markante clubgebouw 
van tennisvereniging IJburg, in de race is voor de prijs BNA 
Beste Gebouw van het Jaar 2016. 
De BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbu-
reaus) heeft de acht kanshebbers gekozen uit een lijst van 125 
inzendingen. Juryvoorzitter Hanneke Groenteman: “Dit jaar zijn 
gebouwen genomineerd die stuk voor stuk bijzonder zijn en 
heel divers in gebruik. Van een zwembad, een tennisbaan tot een 
gebouw voor internationaal onderzoek en een parkeergarage, 
verstopt in de duinen.” 

Er is ook een publieksprijs, waarop nog tot 5 mei gestemd kan 
worden via www.gebouwvanhetjaar.nl. De winnaar wordt op 19 
mei bekendgemaakt. 
Naast The Couch zijn er nog twee Amsterdamse gebouwen ge-
nomineerd: De Hallen Amsterdam en het Noorderparkbad. 

Ook genomineerd voor Amsterdamse Architectuur Prijs 2016
De Couch ontving half april nóg een nominatie: die voor de A.A.P. 
Ook de Tugelablokken uit Oost dingen mee naar deze prijs. 
De Amsterdamse Architectuur Prijs (A.A.P.) is een initiatief van 
Architectuurcentrum Amsterdam, en is een prijs voor architect 
én opdrachtgever. De winnaar wordt op 13 mei bekend gemaakt. 
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Puzzel jij mee voor de bubbels bij café N.A.P.?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 
mei 2016 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 76-2016 

is: rivierkreeftjes. Uit 491 inzenders is dhr. De Jongh 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels 
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u  
aangeboden door café-restaurant 
n.a.P., Krijn Taconiskade 124,  
www.napamsterdam.nl.

Bloedgaaf, bubbels te winnen
Twee glazen bubbels een mix crostini bij het verrukkelijke 
café-restaurant n.a.P. aan de haven

pUZZel priJSVrAAG
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7 mei
Van weense klassieken naar klas-
sieke jazz, bram van Sambeek en 
Hugo wolf Quartet. Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

8 mei
Zondagmiddagconcert: Anne en Zef 
(12+). een spannende en hartver-
warmende voorstelling voor jong 
en oud, die veel positieve kritieken 
kreeg. NedphO-Koepel, 15.00 uur, 
orkest.nl.

12 mei
Markus Mann. Q-Factory, q-factory.
nl.

19 mei
Uwe leipe Mastdramnis, Nieuw 
Amsterdams peil en gerrie de Vries. 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

KidsSwim (8-12 ) over 250 meter en 
de JongerenSwim (13-17) over 1000 
meter. Met gezelligheid bij de start 
en finish. ijswim.nl.

9-11 september
Magneet Festival. Muziek, kunst, 
vuur. In co-creatie, en leave no trace. 
magneetfestival.nl.

AllegAAr

1 mei
Zwemmen voor 1 euro. Flevopark-
bad, 10.00-17.30 uur.

12 mei
Flex Night live: ring-ring. Janine 
Hogendoorn en haar vernieuwende 
fietsersplatform. Flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

15 mei
pinksterbrunch. Kinderen maken hun 
eigen pizza, ouders genieten van hun 
lunch. Maslow Café, 11.00 uur, Caro-
lina Macgillavrylaan 3198 (Science 
park), maslowcafe.nl (reserveren 
gewenst).

20 mei
Stad & Film: Onderstroom. Nieuwe 
docu over windmolens, burgers en 
overheden in Friesland. discussie 
met maker Jeroen Hoogendoorn. 
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

22 mei
pink IJburg lente borrel. Café ed aan 
de haven, 16.00 uur, pinkijburg.nl.

Jeugd

2-6 mei
Vakantiecursus Highschool Musical. 
Inclusief voorstelling. Jeugdtheater-
school tIJ, www.jeugdtheaterschool-
tij.nl.

8 mei
Wat is het geheim van de DJ (8+), dJ 
Isis. Muziekgebouw aan ‘t IJ, 15.00 
uur, muziekgebouw.nl.

11 mei
Prinses op de erwt, Het Kleine the-
ater (2-6). theater Oostblok, 10.30 
uur, Sajetplein 39, oostblok.nl.

15 mei
Adam en de Anderen, o.a. Anne rats. 

FestivAl en 
mArkt

3 mei
rommelmarkt. Flevohuis, Kramat-
plantsoen 101, 10.00-15.00 uur, zgao.
nl.

4 en 5 mei
Herdenking en bevrijdingsfestival.  
diverse plekken in Oost.  
Zie pagina 3

21 en 22 mei
Open Ateliers Oost, editie Oostelijk 
Havengebied en Cruquiusgebied, 
12.00 tot 18.00 uur. Centrale exposi-
tie in de bagagehal van loods 6. Info 
en programma www.openatelier-
soost.nl en bijlage in hart van deze 
krant.

22 mei 
Eetbare wilde planten, Speuren in Sloot 
en Plas. twee excursies in de die-
mervijfhoek, om 11.00 uur en 14.00 
uur, in het kader van natuurfestival 
Fete de la Nature. Aanmelden (voor 
19 mei) via natuurindiemen@gmail.
com. Zie ook fetedelanature.nl.

26 mei
Oost Actief bazaar. Vrijwilligers- en 
activiteitenmarkt: werk, activitei-
ten, workshops. post Oost, wijt-
tenbachstraat 36, 10.00-15.00 uur, 
postoost.nl.

28 mei
bier Festival Oost. bier, brouwerijen, 
muziek. Jaap eden baan, 12.00-23.00 
uur, bierfestival.amsterdam

4 juni
Havenfestival. watersport, markt en 
(live)muziek in de haven van IJburg. 
10.00-18.00 uur. reuringmarkt.nl.

16 juli
Fokdag. tweede editie van dit under-
ground bootfeest. 16.00-22.00 uur, 
en verder in N.A.p.

4 september
IJ-Swim. Zwemwedstrijd door de 
wateren van IJburg. 2000, 3000 en 
5000 meter. Nieuw dit jaar zijn de 
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aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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theater Oostblok, 15.00 uur, Sajet-
plein 39, oostblok.nl.

18 mei
Alle Hens aan dek! (4-8), met schmin-
ken, limo, koffie en koek. Poppenthe-
ater Koos Kneus, 14.00 uur, koos-
kneus.nl (elke wo. diverse voorst. 
diverse tijden).

22 mei
Waar is mijn die-da-doedelzak? (2-4), 
met schminken, limo, koffie en koek. 
poppentheater Koos Kneus, 10.30 
uur, kooskneus.nl (elke zo. diverse 
voorst. diverse tijden).

25 mei
boek & Film: Achtste groepers huilen 
niet. Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

Club

30 april
We all love 80’s, 90’s, 00’s. terug in de 
tijd, de beste dj’s uit de scene mixen 
de ene na de andere hit in elkaar. 
Club panama, 23.00 uur, Oostelijke 
handelskade 4, panama.nl.

7 mei
ronnie Nightingale & the Haydocks 
in hét rock ’n rollcafé van Amster-
dam. the Cruise Inn, Zuiderzeeweg 
29, cruise-inn.com. 

20 mei
Vrijmibo ‘Koekje van eigen deeg’. 
borrelen, dansen, happiness in pan-
nenkoekhuis Firma Koek aan de 
haven. Facebook ‘Vrijmibo koekje 
van eigen deeg’, firmakoek.nl.

muziek

3 mei
Jazzavond naar het legendarische 
jazzlabel blue Note: broken brass 
ensemble. Q-Factory, q-factory.nl. 

5 mei
Vrijheidsconcert door lavinia Meijer 
en Carel Kraayenhof. Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, 20.15 uur (Vrijheidsmaaltijd 
om 18.15 uur), muziekgebouw.nl.

12.900.000
hotelovernachtingen in amsterdam in 2015. En de vraag groeit. Br

on
: d
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st 
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aCHTEr de Brug
19 mei

Q-Café live: Slow dancer + Marle 
thomson. Q-Factory, q-factory.nl.

20 mei
Openbare repetitie van het Neder-
lands philharmonisch Orkest: Vrede 
&Oorlog. Met werken van Händel en 
Sjostakovitsj. NedphO-Koepel, 12.00 
uur, orkest.nl.

25 mei
Underworld, Metropole Orkest big 
band. Muziekgebouw aan ‘t IJ, 20.15 
uur, muziekgebouw.nl.

theAter

3 mei
Brieven uit de oorlog, Studio de bak-
kerij. theater Oostblok, 19.30 uur, 
Sajetplein 39, oostblok.nl.

4 mei
theater na de dam: Wie the f*** 
is Oom Jo?, Carolien van den berg. 
theater Oostblok, 21.00 uur, Sajet-
plein 39, oostblok.nl.

12-14 mei
Broertje dood, groenteman & Vrouw 
(muziektheater). Museum tot Zover, 
20.00 uur, Sajetplein 39, oostblok.nl. 

20 mei
Solo pretext, Faido dance Com-
pany/dorit weintal (dans). theater 
Oostblok, 20.30 uur, Sajetplein 39, 
oostblok.nl.
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Om kwart over zeven ’s ochtends, een volstrekt barbaars tijdstip 
natuurlijk, arriveer ik bij de dagbehandeling in het OlVg. een 
snijdbeluste orthopeed komt mijn gekrakte enkel repareren. dat 
betekent kleertjes uit, operatietenue aan. een verpleegkundige 
knoopt het steriele hemdje aan de achterzijde dicht. tollend door 
verplichte hongerstaking mag ik met zwarte stift een pijl zetten 
om het juiste been te markeren. want stel dat ze de verkeerde 
enkel openzagen.

eenmaal onder de felle schijnwerpers van de operatiekamer gaat 
het vlug. Zo’n acht mysterieuze figuren met smetteloze opera-
tiepakjes en mondkapjes staren me aan. Ze ogen als lugubere 
moordenaars in de geest van dexter Morgan, maar zijn hartstikke 
aardig. Mijn been wordt knalroze geschilderd. leuk ontsmet-
tingsgoedje. Ik mag, moeizaam opgevouwen zittend, voorover 
buigen. de ruggenprik is nauwelijks voelbaar. gestaag trekt alle 
gevoel weg van tenen tot middel. Mijn bewegingloze onderlichaam 
lijkt absurd zwaar, alsof er vijf doorgesnoven sumoworstelaars 
bovenop liggen. dit is een echte verdoving, mensen. goeiemorgen.

de dolvrolijke orthopeed steekt ambitieus het mes erin, maar de 
anesthesieassistent ziet mijn grimas; plaatselijk bijverdoven met 
een morfientje graag. Tof mens trouwens. Ze woont vlakbij en 
leest graag de brug. dan kun je bij mij niet meer kapot. Onder-
tussen belt ene Jennifer naar de operatiekamer. Ik vraag, half 
bedwelmd, om haar de groeten te doen. Hilariteit alom. Hersteld 
van de draaiduizeligheid na de morfineshot hoor ik ontegenzeglijk 
een boor. ergens daaronder, gevoelsmatig mijlenver, wordt stevig 
getrokken en gesjord. later hoor ik luid getik, metaal op metaal. 
Mijn nieuwe gewricht wordt afgetimmerd. Het is bevreemdend, 
dolkomisch en beangstigend tegelijk. Om overtollig bloedverlies 
te voorkomen, knelt een bovenbeenband de boel af. Ondanks de 
ruggenprik voelt het alsof het zooitje enorm afsterft. Maar geen 
nood, dat hoort erbij. en is tijdelijk bovendien.

Operatie geslaagd, vertelt de vriendelijke orthopeed. Ik ben de 
gelukkige drager van een enkelplaatje en vijf enkelschroeven. dat 
kan niet iedereen zeggen. Ik ben opgetogen, blij met m’n gerestau-
reerde robocopgewricht. daar veranderen de helse pijnen die mij 
’s avonds tarten helemaal niets aan.

Magneetfestival
Op de Oostpunt van Zeeburgereiland wordt van vrijdag 9 tot 
en met zondag 11 september het jaarlijkse Magneetfestival 
gehouden. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om ook 
dit jaar weer een fantastische editie neer te zetten. Dit drie-
daagse co-creatie experiment richt zich op de ontdekking van 
bijzonder talent in muziek. 
De kaartverkoop start op 22 april. Voor alle ontwikkelingen 
en updates: zie Facebook of magneetfestival.nl.

Vrienden van het park van Darwin
Het valt de haastige passant misschien niet meteen op, maar 
tussen de Gooiseweg en de Maxwellstraat ligt het Darwin-
plantsoen. Het park en de fraaie bloementuin zijn lange tijd 
verzorgd door een vaste beheerder. Deze gaat echter met 
pensioen en de gemeente heeft aangekondigd vanaf april 
volgend jaar te bezuinigen op de kosten voor groenvoorzie-
ning. Buurtbewoners hebben daarom onlangs de Vereniging 
Vrienden van het Park van Darwin opgericht. Zij komen graag 
in contact met mensen die willen helpen om het Darwin-
plantsoen en de bloemrijke tuin te behouden en te onder-
houden. Zie voor meer informatie: vriendenvanparkdarwin.
nl of Facebook. 

enkeltje zagen in het OlVG
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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

eten, drinken
& gezelligheid 

c a f e v r i j b u r c h t . n l
ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

(H)eerlijk eten en drinken  
Jachthaven IJburg

(H)eerlijk eten en drinken(H)eerlijk eten en drinken

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

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

sponsor biolicious
veel dank 
voor jullie 
support! ijburglaan 1491 | 020 - 416 16 49

www.restaurantmerza.nl

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

Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77

Nieuwe collectie kinderschoenen

www.r isschoenen.nl

NIEUW MATERIAAL hyro.indd   1 18-2-2016   14:04:37

     Middenweg 3-5, Amsterdam 
020-4681433 
      Pretoriusstraat 88H, Amsterdam, 
020-3311700 
      www.fietsenmeer.nl 
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Middenweg 3-5    Pretoriusstraat 88H 
Amsterdam    Amsterdam 
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Natuurlijk  | voor lichaam en geest
        www.beautysalonijburg.nl

Beautysalon IJburg

trendy accessoires  bij  STIJLdepartment 
Conceptstore Amsterdam, Winkelcentrum IJburg

facebook.com/trendsbyeeffacebook.com/trendsbyeef

Panamalaan 112  T 020 5289030
www.amste ladvocaten .nl

Krijn TaconisKade 404-406
www.firmakoek.nl

Prachtig gelegen restaurtant 
aan de haven van iJburg

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

IJ-SWIM 2016
Dit jaar ook 
voor Kids en 
Jongeren!

2016

ZONDAG 4 SEPTEMBER

WWW.IJSWIM.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

o o k  v r i e n d  wo r d e n ?

www.debrugkrant.nl/vrienden
marti jn@debrugkrant.nl


