
Rockabillies,
terug naar de jaren  
vijftig! Festival op  
Zeeburgereiland

Van Erven Dorens 
‘De bruggen tussen 

Borneo-eiland  
en Sporenburg zijn als 

slangen over het 
water kronkelend.’
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Wethouders Laurens Ivens en lid van de bestuurscommissie Oost Thijs Reuten horen in een bomvol IJburg Col-
lege bezwaren van omwonenden aan.

Lees verder op pagina 3

Op de nog lege kavel 13A in die 
wijk, aan de Daguerrestraat, 
komen driehonderdtwintig 
containerwoningen. In de helft 
daarvan komen vluchtelingen 
die in Nederland mogen blijven, 
de zogenaamde statushouders. 
De andere helft is bedoeld voor 
studenten.

De betrokkenheid in het IJburg 
College op maandagavond 23 
mei is divers. Er zijn bewoners 
die niet kunnen wachten om 
taalles te geven. Maar de meeste 
aanwezigen zijn bezorgd. Vooral 
bewoners van de Daguerrestraat 

Amsterdam Oost 
krijgt zevenhonderd-
dertig woningen voor 
vluchtelingen met een 
status en studenten. 
Er zijn drie locaties 
aangewezen,  
zonder inspraak. De  
voorlichtingsavond  
die de gemeente na 
besluitvorming op 
IJburg organiseerde, 
werd door ruim  
tweehonderd mensen 
bezocht. Zij zijn  
vooral bezorgd. 

Door Pieter-Bas van Wiechen

‘Het uitblijven van inspraak is vreemd’
730 statushouders gehuisvest in Oost

laten zich horen. Zij zien het 
complex voor hun deur ver-
schijnen en vrezen waardeda-
ling van hun huis. “Het uitblij-
ven van inspraak is vreemd voor 
een gemeente die de participatie 
van zijn burgers zo hoog in het 

vaandel heeft staan”, zegt Marco 
Scheffers van de bewonersver-
eniging. “We willen meepraten. 
We willen meedelen als het een 
succes wordt, maar ook elkaar 
erop aan kunnen spreken als het 
niet goed gaat.”

actrice en zangeres  
Hadewych Minis zag de film  

waarin ze speelde beloond in 
Cannes. en vindt:  

‘Een goeie haring tussendoor  
is erg gelukkigmakend’

De gemeente heeft geen in-
spraakavonden gehouden ‘om-
dat het de plicht heeft kwetsbare 
mensen in de samenleving te 
huisvesten’. Dat zegt wethouder 
Wonen van Amsterdam Laurens 
Ivens. “We houden ook geen 
inspraak voor jongerenhuisves-
ting en treiterwoningen. Daar is 
zelden breed draagvlak voor te 
vinden. We proberen te voorko-
men dat we met deze groepen 
moeten gaan leuren.”

Hij legt ook uit: “De blik van de 
stad is nu gevallen op drie loca-
ties in Oost, maar dat is eigenlijk 
toeval. Ik zoek in heel Amster-
dam vijfduizend woningen voor 
statushouders en studenten. 
Andere stadsdelen komen vast 
ook nog aan de beurt.”

De mogelijk monogame samen-
stelling –vooral alleenstaande 
jonge mannen worden ver-
wacht – van de groep contai-
nerbewoners baart de buurt 
zorgen. “Met de studenten erbij 
verandert onze straat, waar 
vooral gezinnen wonen, wel 
heel erg snel”, zegt een bezorg-
de bewoonster. 

Alleen

na een druk weekend, een 
kinderfeestje, een grotemensen-
feest met allemaal ongelukkige 
stellen die, als je er veel wijn in 
giet, toch best even gelukkig zijn, 
ben ik terug in de stilte.
in de kleine keuken van de 
Drentse pastorie zit ik, mijn 
laptop boven op het plastic 
tafelkleed met roosjes. Ik durf de 
achterdeur niet open te zetten, 
in verband met de gevangenen 

die mijn immense tuin bijhouden. 
in de klapper staat: de achter-
deur dichthouden. De gevan-
genen vriendelijk gedag zeggen 
mag wel, binnenlaten mag niet.
Ik wacht op de mobiele super-
markt die deze middag in het 
dorp zal arriveren. een zak ap-
pels heb ik nog. Het valt me op 
dat ik hier meteen teruggrijp op 
gewoontes uit m’n studententijd. 
Yoghurt. thuis eet ik het spul 
nooit. ook opvallend is dat ik in 
m’n eentje veel meer rommel 
maak, en dat ik nauwelijks aan 

persoonlijke verzorging doe als 
toch niemand het ziet. Wie ben 
ik nu nog?
Daarnet heb ik een rondje door 
het dorp gerend om te kijken of 
ik die supermarkt misschien al 
ergens zag rijden. over het pas-
toor Smitspad hobbelde alleen 
een elektrische rolstoel met een 
grijze cowboy erin en een golden 
retriever die blij naast hem 
rende, maar geen supermarkt. 
De cowboy en ik groetten elkaar.

www.elkegeurts.nl.

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

020-6946172

www.ed-ishak.nl

Bromfi ets
6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

 
ED-ISHAK

25 x rijlessen en rij-
examen en theoriecursus 

en examen voor maar

€ 1150,-

20 Motor rijlessen 
inclusief rijexamen en 

(Nergens goedkoper op IJburg)

€ 950,-

let op! complete pakket 

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam T 020- 416 4000

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

Actie periode 1 Juni t/m 31 Juli 2016

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-
  productenSickmann 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     
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- Vinyl
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Ruime keuze in
•  Luxafl ex
•  Horizontale 

jaloezieen
•  Houten jaloezieen
•  Rolgordijn
•  Twist Rolgordijnen
•  Duette Shades 
•  Roman Shades 
•  Verticale Jaloezieen
•  Silhouette Shades 
•  Facette Shades 
•  Dakraamproducten
•  Horren
• Zonwering

•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

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

“In maart zijn we begonnen 
met filmen”, vertelt producer 
Ignas van Schaick, terwijl we op 
een motorbootje vanaf IJburg 
wegvaren. We gaan naar de 
strekdam, waar een kolonie 
mantelmeeuwen broedt. “Vier 
cameraploegen filmen wat er op 
dit moment te zien is in de stad”, 
zegt Van Schaick. “De broe-
dende slechtvalken op het dak 
van ABN Amro op de Zuidas, 
gierzwaluwen in de Oranjekerk, 
de iepensneeuw...”

De makers willen met de film 
laten zien welke verhalen zich 
afspelen achter bekende tafere-
len: blauwe reigers op de Albert 
Cuyp, ratten in het Oosterpark, 
muizen in huis, duiven op de 
dam. Alles wordt vanuit het oog-
punt van de dieren zelf gefilmd. 

Het is die dag al vroeg bedrijvig in 
de haven. Om 8.00 uur klinkt het 
startschot voor Zeilen om Ierst 
(een van de toekomstige Marker 
Wadden). De zeilschepen varen 
uit om na een wedstrijd over 40 
mijl pas in de middag weer terug 
te keren. 

Activiteiten op het water
Om 10.00 uur gaat het festival 
echt van start. Kinderen kunnen 
zeilles krijgen en verder is er sup-
pen, flyboarden en aquaballen. 
Klassieke schepen liggen klaar 
om bewonderd te worden.

Op het grasveld zijn activiteiten 
voor kinderen, zoals knutselen 
en dollen op het twaalf meter 
lange springkussen. Jeugdthe-
aterschool TIJ verzorgt twee 
voorstellingen. Karel Baracs, 
De Verhalenman, is spreekstal-
meester en brengt zelf ook een 
verhaal.

Livemuziek en markt
Op de omringende kade kunnen 
de landrotten zich uitleven. Be-
halve een markt met eten, drin-
ken en snuisterijen zijn er tal van 
kramen met nautische spullen en 

De film De Nieuwe Wildernis – over de natuur van 
de Oostvaardersplassen – was een groot succes in de 
bioscoop. De makers zijn nu bezig met De Wilde Stad, 
een film over Amsterdamse natuur. Ook in Oost wor-
den opnamen gemaakt.

Zaterdag 4 juni vindt in de haven van IJburg het nautisch getinte  
Havenfestival plaats. Watersportvereniging IJburg, zeilschool IJburg, Reuring-
markt- en havenondernemers slaan de handen ineen.

‘ Katten hebben  
een grote invloed op 
het ecosysteem’

Nautische activiteiten, livemuziek en markt

‘ Andere stadsdelen komen 
vast ook nog aan de beurt’

Opnamen De Wilde Stad 

Havenfestival op zaterdag 4 juni

Ook achter de mantelmeeuwen 
op de strekdam zit volgens Van 
Schaick een verhaal. “Het zijn 
typische forenzen: elke ochtend 
vliegen ze naar de stad om voed-
sel te zoeken. We willen laten 
zien hoe ze hier ’s ochtends 
massaal wegvliegen en hoe je ze 
vervolgens in de stad vuilniszak-
ken ziet openmaken of patatjes 
ziet snaaien bij de Febo.”

Terwijl de skyline van Amster-
dam zich achter ons aftekent, 
worden de witte stipjes in de 
verte langzaam herkenbaar als 
vogels. Van Schaick wil kijken 
hoe ver de mantelmeeuwen 
zijn met broeden, zodat hij het 
uitkomen van de eieren kan 
vastleggen. 

Hoofdrolspelers in de nieuwe 
film zijn onder andere de vos, 
vleermuis, meerkoet, eekhoorn, 

gadgets. Onder anderen Rien de 
Wolf Outdoor en Watersport en 
de Oesterman hebben een kraam 
en er zijn zeemeerminnenstaar-
ten te koop.

Alle terrassen zijn open. Op de 
Oostkade staan een buitenbar en 
een podium, waar de Weesper-
trekvaartmannen spetterende 
zeemansliederen laten horen en 
diverse dj’s een show geven. Ook 
dit jaar ontbreken de poffertjes 
en befaamde friet van Glenn niet.

Organisator Antoinette Poort-

duiven, maar ook de huiskat 
krijgt een prominente rol. “Dat 
is de grootste rover van de stad”, 
weet Van Schaick. “Het lijkt on-
schuldig dat katten met muizen 
en vogels thuiskomen, maar 
katten hebben een grote impact 
op het ecosysteem.”

De filmploeg gebruikt een 
getrainde kat als hoofdrolspeler. 
“Een kattentrainster laat hem 
elke dag uit om hem te laten 
wennen aan de drukte van de 
stad. In de film heeft onze kat 
ontmoetingen met publieke kat-
ten, zoals de cafékat, de homo-
barkat en de kaaswinkelkat, en 

vliet: “Het Havenfestival laat 
IJburg op z’n allerbest zien. Als 
de zon schijnt – en ik meen dit 
echt hoor – waan je je in de haven 
even in Saint-Tropez. De Water-
sportvereniging en zeilschool 
IJburg brengen deze dag spor-
tiviteit op het water. Dat is een 
meerwaarde van het festival.”

Havenfestival, 4 juni, 10.00–18.00 
uur. Programma op Facebook: ‘Haven-
festival IJburg’.
Die dag bestaat ook Reuring, de 
wekelijkse zaterdagmarkt in diezelfde 
haven, precies een jaar.

bijvoorbeeld met de reigers op 
de Albert Cuyp die aan het eind 
van de middag wachten tot de 
viskramen worden afgebouwd.”

Terwijl we de strekdam nade-
ren, vertelt Van Schaick vanaf 
het bankje achter in de boot dat 
bij nesten veel met onbemande 
camera’s wordt gewerkt, om 
van dichtbij te kunnen filmen. 
Een speciaal duikteam maakt 
opnamen van het Amsterdamse 
onderwaterleven. “Op sommige 
plekken is het water net helder 
genoeg. Het lijkt me leuk om een 
scène te hebben waarin je ziet 
wat er allemaal tussen de fiets-

Door Kirsten Dorrestijn

wrakken in de grachten leeft: 
rivierkreeften, kleine mosseltjes, 
algen, visjes… En dat je dan ziet 
hoe de gemeentereiniging de 
fietswrakken uit het water trekt, 
en daarmee het rif in één keer 
verwijdert.”

Stapvoets naderen we de strek-
dam. In de avondzon vliegen de 
mantelmeeuwen krijsend op. Ze 
moeten nog even doorbroeden, 
dan is het tijd om cameraman-
nen naar de strekdam te sturen.

De Wilde Stad draait naar verwach-
ting vanaf september 2017 in de 
bioscoop.

“De problemen met hangjon-
geren op het nabijgelegen Joris 
Ivensplein zijn ook nog niet 
opgelost.”

Ondanks de kritiek benadruk-
ken veel insprekers niet tégen 
de komt van de statushouders 
te zijn. Voor die instelling is 
bestuurscommissielid van Oost 
Thijs Reuten gekomen: “De 
woningen komen er. Mijn doel 
is om van de bewoners ervan 
IJburgers onder IJburgers te 
maken. Ik hoop dat de buurt 
me hierbij wil helpen.”

Drie locaties in Oost
Voorlopig wordt in Amster-
dam voor 2700 statushouders 
en studenten woonlocaties 
gezocht. In Oost zijn tot nu 
toe drie plekken aangewezen. 
Behalve aan de Daguerrestraat 
verschijnen containercom-
plexen aan de Van Lohuizen-
laan tegenover The Harbour-
club (160 woningen) en aan 
de Kruislaan op een veld van 
voetbalclub Zeeburgia (256 
woningen). De woningen wor-
den in juli 2017 opgeleverd.

Vervolg van pagina 1

Ignas van Schaik (rechts) op weg naar de strekdam. “Meeuwen vliegen elke ochtend massaal naar de stad om 
voedsel te zoeken.”

Kavel 13A aan de Daguerrestraat op IJburg, waar vanaf juli 2017  
driehonderdtwintig containerwoningen staan.
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WiLLiES WArtAAL
Spiegels

D oor het tl-licht zagen alle mensen in de 
wachtruimte er nóg beroerder uit. Elke 
wond zag eruit alsof hij de prijs voor 

lelijkste wond ooit wilde winnen. Het was een 
competitief zooitje. Het bloedende been van 
de Mexicaanse man en de borstwond van het 
noorse vissersvrouwtje leken wel aartsrivalen 
die elkaar koste wat het kost met grote afstand 
wilden verslaan. ogen in handen, vingers in 
blikjes, de verdomde paralympics hiero. Toch was 
niemand er zo slecht aan toe als ik. Maar alleen 
ik wist dit en ik was ook nog eens als laatste bin-
nengekomen. Ik leed niet aan een extern manke-
ment dus iedereen begon naar me te jammeren 
alsof ik één of andere kutdokter was. ik sloeg 
de patiëntjes van me af en liep een willekeurige 
deur door met het idee dat daarachter de oplos-
sing voor mijn blessure klaarlag. Ik hoopte dus 

eigenlijk op een wonder, doodnormaal gedrag 
voor een bijna dood mens. 
Het was het toilet en een nepalees zonder 
gezicht zat te poepen of te bevallen, ik kon het 
verschil niet goed ruiken omdat alle geuren uit 
de wachtruimte samen tot een supergeur waren 
gefuseerd. kreunend van de pijn bood ik netjes 
mijn excuses aan, verliet het toilet en sloot de 
deur. Er waren inmiddels meer wachtenden bij 
gekomen en ik had me niet aangemeld dus ik 
was wederom nog verder van huis. Ik ging maar 
naar huis voor meer drugs, die had ik daar nog 
liggen van de vorige afterparty. Dus appte ik 
een Uber om niet in een tram te hoeven zitten. 
Buiten stak ik de lekkerste en smerigste sigaret 
tegelijk ooit op en rookte deze stoer op. Deze 
dag zou alleen nog maar erger worden en ik had 
niemand om op te bellen. 

Lara’s Laser & Beauty Centre 
Amsterdam Oost bestaat al 
ruim vijf jaar en is gevestigd 
aan de Linnaeusstraat. 

De salon werkt met gespecialiseerde 
schoonheidsspecialisten en huidthera-
peuten. Het team bestaat uit zes dames, 

die stuk voor stuk gediplomeerd zijn. 
Zij voeren verschillende behan-

delingen uit, van basic 
tot een gespeciali-
seerde peeling. De 

huidtherapeuten 
staan voor u klaar 
om huidproble-

men te behande-
len. U kunt ook bij 

ons terecht voor 
het verwijderen van 
ontsierende vaatjes 

en donkere of 
grijze haartjes. 

Linnaeusstraat 52 | 1092 CM Amsterdam *tegenover het politiebureau | larasoost@larabeauty.nl | 020 - 69 33 432 | www.larabeauty.nl

Permanent ontharen
Lara’s Laser & Beauty Centre beschikt 
over de twee beste lasers voor perma-
nente ontharing. Er wordt gebruik ge-
maakt van LightSheer Duet Diodelaser 
én de nieuwste variant op de markt: 
Soprano Accord. De LightSheer Duet is 
de ‘gouden standaard’ op het gebied van 
laserontharen en werkt stationair, waar-
bij de haar in één keer vernietigd wordt. 
De Soprano Accord heeft als voordeel 

dat deze laserbehandeling kan worden 
toegepast op een zongebruinde huid en 
vrijwel als pijnloos wordt ervaren. Beide 
lasers zijn geschikt voor alle huidtypen.
Wilt u meer informatie over een van de 
behandelingen? Neem gerust contact 
met ons op.

Sinds 2010 staan onze specialisten en 
huidtherapeuten voor u klaar om de 
beste zorg te leveren voor uw huid.

Iedereen met een gevoelig
e huid heeft baat bij de produc-
ten van Squalan, gebaseerd op 
het ingrediënt squalaan, een 
plantaardige olie afkomstig van 
suikerriet. Van der Meijden: 
“Hier wordt ieder huidtype blij 
van. Squalan is de meest 
gezonde voeding voor je huid.” 
Hugen, die zelf in Oost woont, 
kan het weten. Ze had altijd 
een moeilijke huid, die vaak 
irriteerde. “Schoonheids-
specialisten konden me niet 
meer helpen. Sinds ik Squalan 
gebruik is mijn huid weer 
helemaal in balans en gaaf.”

Squalaan is een olieachtige 

Nu te koop bij Dio op IJburg

Squalan Skincare:  
plantaardig, duurzaam  
en beschermend
Twee vriendinnen die vanwege hun jarenlange 
zoektocht naar milde huidverzorging een 
succesvol merk opzetten. Voor Leslie van  
der Meijden en Monique Hugen is deze  
droom werkelijkheid geworden.  
Ze ontdekten het wonderingrediënt  
squalaan en startten hun gelijknamige  
skincare label.

substantie die zowel bij mens, 
dier als plant van nature 
voorkomt. Ons lichaam maakt 
deze stof aan, maar vanaf het 
vijfentwintigste levensjaar 
neemt de productie ervan af en 
start de huidveroudering. Deze 
lichaamsidentieke anti- 
oxidant beschermt de huid  
tegen schade door vrije  
radicalen en voorkomt zo  
huidveroudering. De olie 
verbetert, verzacht en herstelt 
de huid en voelt niet vet aan. 
De olie in Squalan Natural  
Skincare is afkomstig van  
goedgekeurd Ecocert geperst 
suikerriet uit Brazilië. 
De Squalan producten zijn 

100% plantaardig, bevatten  
geen parabenen of alcohol, zijn 
dierproefvrij, veganistisch en 
worden duurzaam geproduceerd.

Waarom werkt Squalan zo 
goed?
Monique: “ Je huid herkent dit 
olie achtig serum als huideigen. 
Daarom is het geschikt voor de 
meest gevoelige huid. Omdat je 
huid dit dus herkent als iets wat 
“eigen” is gaat hij herstellen. 
Je huid heeft nl een groot zelf-
herstellend vermogen maar doet 
dit vaak niet meer door door  
allerlei verschillende invloeden!

Dat is de reden waarom wij dit 
cosmeticamerk zijn begonnen 
en mensen willen laten kennis-
maken en helpen met Squalan. 
Een gezond leven en een gezonde 
huid wil iedereen! Wij zijn er 
nog steeds dolgelukkig mee

Squalan is exclusief verkrijgbaar bij 
drogisterij Dio op IJburg. Wil je er 
meer over weten? Monique Hugen is 
op 28 mei vanaf 13.00 in de winkel 
om al je vragen te beantwoorden.  
Zie, ook voor online bestellingen: 
www.squalan.com.

Extra schip voor  
Veerdienst Amsterdam
Sinds enkele jaren vaart de Veer-
dienst Amsterdam van IJburg 
naar Pampus, het Muiderslot en 
Muiden. Er is zoveel animo voor 
deze dienst dat de vloot onlangs 
feestelijk werd uitgebreid met 
een tweede schip. 
Op het nieuwe schip kun-
nen fietsen mee naar Muiden, 
vanwaar mooie tochten door de 
Gooi- en Vechtstreek te maken 
zijn. Ook de fietstocht terug naar 

Amsterdam is de moeite waard. 
Er is een nieuw ontwikkelde au-
diotour (Nederlands en Engels) 
met historisch beeldmateriaal, 
die via een app toegankelijk is. 
Vertrekpunt van de leuke tocht 
over het vaarwater van het 
IJmeer is de Krijn Taconiskade 
op IJburg, afvaart stipt om 11.00 
uur. Ga naar www.veerdien-
stamsterdam.nl om kaartjes te 
reserveren. 

 A

food      music      entertainment
DIEMEN

Smakelijk Diemen 
wordt mogelijk gemaakt door:

ZATERDAG 4 JUNI 
12.00 – 22.00 UUR 

Restaurants uit Diemen 
DJ en optredens van o.a. DRIES ROELVINK en QUINCY

Kids uur met  Disco en Poppenkast

ZONDAG 5 JUNI 
12.00 – 19.00 UUR 

Restaurants uit Diemen 
Jazzfestival Duke op het Diemerplein 

Winkels open van 12.00 - 17.00 uur

GRATIS 
entree

Duke
op het Diemerplein
Duke
op het Diemerplein



Lemelerbergweg 35 F
Amsterdam-Zuidoost

020-2613907
info@parketloods.nl
www.parketloods.nl

Q-Factory en de Brug presenteren:

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922 
Tussen Amstel Station en Middenweg
www.intratuin.nl/amsterdam Intratuin Amsterdam

Het tuincentrum
binnen de ring
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Buitenkeuken Mojito 3. Gas, 3 branders met zijbrander, rooster voor vetafdruiping, geen steekvlammen, 
regelbare ventilatieknoppen, compact en eenvoudig in gebruik, perfect voor kleine gezelschappen. 399.- 349.-

BUITENKEUKEN 
MOJITO 3 399.-

349.-

Barbecue Duro 2.
Gas, 2 branders met piëzo-ontsteking, kookoppervlak 48 x 41 cm, 
gepoedercoat, antraciet, rvs controlepaneel en kap, thermometer 
in deksel, verrijdbaar.
229.- 199.-

Barbecue Duro 2.

Je kunt een complete gasfl es
aanschaffen, bijvoorbeeld

5 kilo, vanaf 20.95,
exclusief 55.- statiegeld.

Loungeset Serse.
Van 1297.- voor 999.-

Intratuin houtskool bbq
Diameter 32 cm. In diverse kleuren.
Van 19.95 voor 14.95

Loungeset Alfredo.
Van € 899.- voor 699.-
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Plukbloemen zijn niet alleen 
mooi voor in een boeket,

ze zijn ook aantrekkelijk voor 
vlinders. Die zijn dol op

de nectar. Plant deze bloemen 
en je hebt al snel een heleboel 
fl adderende vlinders in je tuin.

3 421

1. Astilbe (Younique). Diverse kleuren, 
hoogte 40 cm  potmaat 23 cm. 
Vaste plant. 9.99 7.99

2. Griekse Malva (Sidalcea ‘Elsie Heugh’). 
Roze, hoogte 40 cm  potmaat 23 cm. Vaste plant. 7.99 

3. Ridderspoor (Delphinium Highlander). Diverse kleuren, hoogte 40 cm  potmaat 23 cm. 
Vaste plant. 7.99 5.99 

4. IJzerhard (Verbena Bonariensis). Diverse kleuren, hoogte 60 cm  potmaat 23 cm. Vaste plant. 6.99
5. Kattenstaart (Lythrum). Diverse kleuren, hoogte 40 cm  potmaat 23 cm. Vaste plant. 7.99
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TIP!
Alle bbq's en tuin-
meubelen zijn de hele 
zomer tegen deze prijs.

pluk je eigen

VELD
 BOEKET

STOERE 
BBQ'S

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.
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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.

Hadewych Minis (Maastricht, 1977) is actrice  
en zangeres. Tot 2013 was zij verbonden aan  
Toneelgroep Amsterdam. Ze won twee 
Gouden Kalveren, voor haar hoofdrol in de 
film Borgman van Alex van Warmerdam, en 
voor haar vertolking van Rachel Hazes in de 
film Bloed, zweet en tranen. Minis heeft ook 
een succesvolle zangcarrière.  
Ze heeft twee zelfgeschreven albums  
gemaakt en toerde met Mike Boddé door 
heel Nederland. Hadewych Minis woont  
met haar man en twee kinderen ‘in de buurt 
van de Radioweg’.

‘ We wonen in  
Amsterdam, maar 
toch in de luwte’

Door Marcel van Roosmalen

Hadewych Minis 

 jasin de

Hadewych Minis, nét net terug uit Cannes. De Duitse komedie Toni Erdmann – waarin ze een bijrol speelt – 
sleepte er een belangrijke prijs in de wacht. 

Wat is er leuk ‘in de buurt van 
de Radioweg’?
“We zijn heel tevreden over ons 
huis en de buurt, maar we zijn 
nu wel aan het verbouwen. De 
Watergraafsmeer is dan wel in 
Amsterdam, maar toch in de 
luwte. Lekker groen ook. Ons 
werk, we zijn beiden acteur, is 
erg hectisch. Het fijne aan hier 
is dat het toch dichtbij is, terwijl 
je ook het gevoel hebt dat je op 
een rustige plek bent. Je hebt er 
zoveel fijne plekken.”

Noem er eens een paar.
“Boekalicious aan het Galile-
iplantsoen is zo’n fijne plek. Er 
staan maar drie of vier tafeltjes 
en de bediening bestaat uit 
lieve mensen. En bij Stoop zijn 
de lekkerste hamburgers te 
vinden. Wij gaan ook wel eens 
bij Merkelbach aan de Mid-
denweg eten. Daar waan je je 
echt in een Franse tuin. Echt 
een hele mooie tuin, een stukje 
bos in het park. Of andersom: 
een stukje park in het bos. 
Het ruikt er naar daslook. Ken 

je dat niet? Wanneer je in de 
lente in het bos wandelt ruik je 
het: een doordringende geur, 
niet onaangenaam, een beetje 
vertrouwd. Bij Merkelbach 
gebruiken ze het ook in de keu-
ken. Verder kom ik heel graag 
in Lunchroom Lastig aan het 
Christiaan Huygensplein. Ze 
hebben er de lekkerste saoto-
soep, en dat is mijn lievelings-
soep. Verder is het daar erg 
kindvriendelijk, de kinderen 
kunnen er lekker spelen.”

Wat zijn je favoriete  
winkels?
“Ik kom veel bij vishandel Tol 
& De Geus aan de Middenweg, 
want een goeie haring tussen-
door is erg gelukkigmakend. 
Verder ben ik geen shopper. 
Je hebt aan de Middenweg 
een paar leuke kinderkleding-
winkels waar ik wel eens naar 
binnen loop. Het fijne aan de 
buurt is juist dat je nog dat 
dorpsgevoel hebt: een slager, 
een bakker, een notenwinkel. 
Dat geeft rust en is vertrouwd 
en gezellig. Voor de rest ga ik 
naar de Albert Heijn aan het 

Christiaan Huygensplein, daar 
ben ik overigens ook heel te-
vreden over. Ik kom daar zoveel 
mensen tegen dat het soms echt 
een uitje is. Ik geloof dat ik dat 
gevoel ook meeneem naar huis, 
want toen ik laatst aan m’n zoon 
van 4 vroeg wat voor leuks we 
gingen doen riep hij dol: ‘Naar 
de Albert Heijn!’”

Wat kan er verbeterd worden 
in de buurt?

“Ik ben dus heel tevreden, 
maar het Christiaan Huygens-
plein kan worden opgeknapt. 
Het ziet er niet uit als een ge-
zellig winkelplein, eerder het 
tegenovergestelde. Ik vind het 
bijna zielig voor die winke-
liers.”

Vier jij Koningsdag?
“Het liefst ben ik dan weg, ik 
ben niet van die enorme bevol-
kingssituaties.”

Ga je wel eens uit in je eigen 
buurt?
“Ik ben niet zo’n caféganger, 
dat verandert als je kinderen 
krijgt. Het gekke is: als ik wat 
ga drinken doe ik dat eerder 
in Oost dan in de Watergraaf-
smeer.”

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…

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  
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“We openen de middag altijd 
met het zingen van het Suri-
naamse volkslied, in het Ne-
derlands en in het Surinaams.” 
Roline Burke (48), initiator van 
de middag, lacht even. “Dat is 
een heel plechtig moment hoor.” 
Het idee ontstond zestien jaar ge-
leden. “Ik merkte dat Surinaamse 
bezoekers van het dagcentrum 
graag onderling in het Suri-
naams praten. Dat voelt als thuis. 
Maar het is niet zo prettig voor 

Oproep: verhalen en zingen
Roeline Burke kan voor de Surinaamse middag best wat hulp gebruiken. 
Heb je mooie verhalen over Suriname? Kom vertellen! Ze wil ook graag 
een zangmiddag organiseren. “Het is zo fijn om samen te zingen. Wil je dat 
begeleiden? Dat zou een hele mooie toevoeging zijn.” Informatie over de 
middag en/of aanmelden om te begeleiden via 020-592 52 11.

de andere bezoekers. Dus dacht 
ik: ik organiseer een speciale 

Eens per week is het een 
beetje Suriname in het 
Flevohuis. Dan staan on-
der meer een bingo, een 
quiz en verhalen in het 
teken van dat land. “Er 
wordt veel en luidkeels 
gelachen.” De Surinaam-
se middag – elke week op 
donderdag – is al jaren 
een succes. Ouderen uit 
de buurt zijn van harte 
welkom.

‘Er zijn hier al vele herinneringen gedeeld, en je hoeft niet alleen te komen’

Surinaamse middag in het Flevohuis 

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

Door Linda van den Dobbelsteen

Surinaamse middag.” Het bleek 
een schot in de roos. 

In deze buurt wonen veel 
(oudere) Surinamers. Vaak al-
leen, soms best eenzaam. “Deze 
mensen wil ik hier graag verwel-
komen.” De middag is bedoeld 
voor Surinaamse mensen én 
mensen met een band met 

deel 25

Suriname. “Je hoeft niet alleen te 
komen, neem gerust je moeder, 
buurvrouw of verzorger mee.” 
Want samen kom je eerder, weet 
Burke. “Niemand hoeft alleen te 
zijn.”

“In die jaren heb ik zoveel 
mooie momenten meegemaakt. 
Onder onze vaste gasten was 

bijvoorbeeld de geschiedenis-
leraar van voormalig president 
Wijdenbosch van Suriname. Hij 
vertelde zulke interessante ver-
halen.” Burke is even stil. Dan: 
“Er zijn hier al vele, vele verha-
len en herinneringen gedeeld.”

Elke middag is er een andere 
activiteit. Zo is er eens per maand 
een bingo, waar – hoe kan het 
anders – Surinaamse specialitei-
ten te winnen zijn. Maar er zijn 
ook geheugentrainingen (‘een 
soort quiz’), een filmmiddag en 
feestdagen. “Zoals Keti Koti, in 
traditionele kleding. Ik nodig ook 
wel eens een artiest uit, we vieren 
verjaardagen en praten veel.” 

Slecht ter been zijn of hulp no-
dig hebben, hoeft geen belem-
mering te zijn. In het dagcen-
trum is voor wie dat nodig heeft 
professionele begeleiding en 
ondersteuning aanwezig. Voor 
Burke staat gewoon vast: het is 
altijd gezellig. “Elke donderdag 
is het een beetje Suriname in het 
Flevohuis.” 

De Surinaamse middag in het Fle-
vohuis is op donderdag, van 14.00 
tot 16.00 uur. De ingang is aan de 
Kramatweg, tegenover nummer 1. Het 
kost €1,50 per keer. 

 Advertorial

Roline Burke en meneer Aloi (“ze noemen me Super”), een kunstenaar uit de buurt, voor de ingang van het 
dagcentrum van het Flevohuis aan de Kramatweg tegenover nr. 1. Dit is de entree voor de Surinaamse middag.

restaurant review:  
‘De Proeverij’ van Landmarkt
Onlangs kwam Anne van Your 
Little Black Book lunchen bij Land-
markt en schreef enthousiast op 
haar blog: “Leuk om te horen dat 
de dagspecials in het restaurant 
gemaakt worden met verse pro-
ducten uit de winkel. Als lunch 
krijg ik een proeverij voorge-
schoteld van verschillende kleine 
gerechtjes met een mediterrane 
twist. Gerookte zalm met Hol-

landse garnaaltjes, octopus van 
de grillplaat, ossenworst en een 

salade met geitenkaas. Allemaal 
even lekker!”
Zodra de winkel opengaat kun 
je bij Landmarkt terecht voor 
koffie met iets lekkers en tijdens 
de lunch stroomt het helemaal 
vol. Onze tip: voor het diner kun 
je het beste reserveren via www.
landmarkt.nl. 

 Advertorial

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

Zin om op één van de best bereikbare 
plekken in Amsterdam te wonen? Y-City 2  
is een schitterend nieuwbouwplan op het 
Zeeburgereiland. De 65 mooie apparte-
menten zijn gevarieerd, hebben een royale  
buitenruimte en een fraai uitzicht! Als u  
zich inschrijft, ontvangt u meer informatie 
over de start verkoop. 

ElkE dag gEniEtEn van rust En 
groEn vlakbij dE binnEnstad? 
kiEs dan voor Y-CitY 2!

• 61 appartementen 
• ook 4 penthouses beschikbaar
• vanaf 66 tot 185 m², altijd met  

een royale buitenruimte 
• fraai uitzicht
• parkeren mogelijk in de garage
• 3 kamer woning vanaf € 199.900,- v.o.n.

www.y-city.nlT (020) 435 70 40 T (020) 626 53 61

binnen-kort in verkoop  

EEn gloEdniEuw appartEmEnt 
op hEt zEEburgErEiland?

wonEn tussEn stad En watEr

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

  

Sommige dingen moet je gewoon niet missen. Op zaterdag 
16 juli vanaf 16.00 uur vindt Fokdag editie 2 plaats, op het 
IJmeer. Twee grote schepen slaan hun ankers uit, dj’s gaan los 
op het dek en in het ruim. Kom aan boord, of haak aan met je 
eigen bootje.
Vorig jaar lagen er zo 75 boten aan elkaar geplakt, een groot 
spontaan succes. De organisator belooft dit jaar meer faci-
liteiten, meer wc’s, meer tijd, meer plek. De trotse, trouwe, 
onvermoeibare Sailboa krijgt gezelschap van de Borkum, een 
prachtig verbouwd tankschip uit de tweede wereldoorlog. 
Op de Sailboa draaien de legendarische DJ Marcello en DJ 
EyeCandy.
Voor meer info en details over opstapplekken, vervoer naar 
de boten et cetera zie www.stamhuisdeslibvijzel.nl. Daar start 
op 1 juni de kaartverkoop.

Fokdag, 
editie 16 juli 2016

Van de sportredactie

Mensen inspireren tot bewegen was en 
is de missie van zus en broer Kim en 
Laurens de Graaf. Zonder zichzelf op de 
borst te kloppen, kunnen ze stellen dat ze 
het goed hebben ingeschat drie en een half 
jaar geleden, door toen aan de IJburglaan 
hun zogenoemde House of Motion te 
beginnen. “Wat wij doen – inspireren tot 
beweging door goede trainingen en mooie 
sportkleding – spreekt een grote groep 
mensen aan.” 

Hun concept is anders dan dat van de 
grote sportscholen. De trainingen zijn 
persoonlijk en in kleine groepjes van 
maximaal tien personen. Je werkt met 
eigen lichaamsgewicht en kleine ma-
terialen. Functioneel trainen, heet dat. 
Laurens: “De nieuwe studio leent zich hier 
nog beter voor. Die is ruimer, met meer 
materialen.”

Hij wil zoveel mogelijk mensen begelei-
den naar een gezonde, fitte levensstijl. 
“Ons aanbod is nu meer uitgebalanceerd. 
Alle trainingen vinden plaats onder 
begeleiding van een personal trainer, vaak 
(ex-)profsporters. Kennis en persoonlijke 
aandacht vormen daarbij de leidraad.”

Op weg naar de Olympische Spe-
len in Rio speelt het Nederlands 
dameselftal bij HC Athena twee 
interlands tegen Groot-Brittannië: 
op 31 mei en 2 juni kleurt stadion 
de Meer oranje. 
“Een prachtige kans voor een rela-
tief jonge hockeyclub als Athena 

twee hockey-interlands op HC Athena
om twee interlands te organiseren 
voor de KNHB! De voorberei-
dingen zijn in volle gang. Alle be-
zoekers kunnen rekenen op een 
prachtig sportief feest”, aldus Luc 
Spin, voorzitter van HC Athena.
De wedstrijden vinden plaats op 
dinsdag 31 mei om 19.00 uur en 

op donderdag 2 juni om 19.30 
uur op het evenemententerrein 
van HC Athena rond het Stadion 
de Meer in Amsterdam. Een 
toegangskaartje kost €10 en is 
verkrijgbaar via www.hcathena.
nl/superserie. 

Wethouder Eric van der Burg 
kwam 8 mei naar het Flevopark-
bad om de fototentoonstelling 
Ode aan het Flevoparkbad te 
openen. Deze zomer zijn op het 
terrein van het zwembad zes 
foto’s te zien uit het fotoboekje 
van fotograaf Jolande Schotten 
en jounalist Aafke Jochems. De 

Flevoparkbad blijft bestaan 
wethouder bevestigde aan de 
vele belangstellenden dat het bad 
behouden blijft, en dat het een 
buitenbad blijft. Zijn toezegging 
kon rekenen op een spontaan 
applaus.
Toen het zwembad in 2012 met 
sluiting werd bedreigd, werd de 
vereniging Vrienden van het Fle-

voparkbad opgericht. Het doel: 
de raadsleden ervan overtuigen 
dat het zwembad een belangrijke 
functie heeft en van grote waarde 
is voor de stad. En met succes, 
zo blijkt uit de toezegging die de 
wethouder op 8 mei deed. 
Zie voor openingstijden en lidmaat-
schap www.verenigingflevoparkbad.nl.

Oost in Bedrijf

Motion3 breidt uit met studio 
en online platform
Dat Amsterdam-Oost zich leent voor een actieve levensstijl, wisten 
ze bij Motion3 wel. Met hun persoonlijke trainingsmethode en  
fashionsportwinkel doen ze het zo goed dat nu een tweede trainings-
studio geopend is. Na de zomer volgt een online lifestyleplatform 
met webshop. “Wat wij hebben, is voor heel Nederland interessant.”

In de eerste studio wordt nu vooral yoga 
en pilates gegeven. Broer en zus, beiden 
zelf sportief, weten wat bewegen met je 
kan doen. Laurens: “Fitter zijn is je fitter 
voelen.” En yoga? Hij kijkt nu even naar 
Kim. Zij zegt, lachend: “Andersom geldt 

dat ook. Yoga brengt rust en 
ruimte. Evenwicht tussen 
fysieke en mentale kracht is 
belangrijk.”

Laurens knikt. Hij kijkt 
even naar buiten, het water 
over, richting het Diemer-
park. “Het uitzicht, de licht-
inval in de nieuwe studio, 
ook dat inspireert.”

Na de zomer brengt Mo-
tion3 een online platform 
voor lifestyle, met webshop. 
Kim: “Wij bieden ook speciale lijnen, zoals 
die van Adidas by Stella McCartney. Ik ge-
loof dat mensen bereid zijn moeite te doen 
voor een fashionable sportoutfit.”

Zo slaat de House of Motion een brug naar de 
rest van Amsterdam. “En naar de rest van 
Nederland.” 
Een proefles volgen? info@motion3.nl.

Editie 2015.



  

10 mei
Pijpen
‘Verdomme, de verkeerde moffen meegekregen.’ 
Bij de man is het glas niet altijd halfvol. Het ging 
weer eens om pijpjes verbinden ergens buiten en 
onder, vanwege een pomp die er moet komen. In 
zo’n project gaat het in bepaalde fasen alleen nog 
maar om pijpen en buizen en nutsvoorzieningen 
en dingen in de grond. 

maar dat terzijde. want we zijn dicht. Het dak is 
af, alle luiken, deuren en ramen zitten erin. Een 
overwinning hoor, al hebben we voor pannenbier 
nog steeds geen tijd gehad. 

18 mei
***tape
‘Dat kuttape plakt niet.’ Ook 18 mei luid ik maar 
in met een citaatje. Omdat we dicht zijn, en nu 

ook geïsoleerd, komt de stukadoor morgen. En 
dan moeten er dus vloeren worden afgeplakt. 
maar tape op beton lijkt vooralsnog geen gunstige 
combinatie.

Om je geheugen op te frissen: beneden in de 
noordsleuf maken we een galerie en borrelplek. 
In de zuidsleuf is de keuken in aanbouw, met een 
ruimte voor samenzijn. Boven gaan wij kantoor 
houden, het uitzicht is er spectaculair. en buiten 
komt een groot, groot terras. 

18 mei
Te krap
‘Het gat is net te krap.’ wéér zo’n verontrustend 
sms’je. De spoelbak is geleverd en je raadt het 
al… Vanavond komt de betonjongen uit Brabant 
nog wat klusjes doen. misschien heeft hij een 
lumineus idee.

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

In mijn functie als architec-
tuurcriticus van de Brug heb 
ik eerder geschreven over de 
uitzonderlijk geslaagde stad-
suitbreiding in het Oostelijk 
Havengebied. Ik durf te beweren 
dat het de eerste ge-slaagde stad-
suitbreiding is sinds de tijd van 
Berlage. 

Men is geneigd zo’n fijne buurt 
for granted te nemen, maar dat is 
onterecht. Gelukkig is een nieu-
we generatie stedenbouwkundi-
gen aan zet gekomen. Tot die tijd 
werd er bij een stadsuitbreiding 
automatisch gedacht aan een ver-

9

zameling flatgebouwen met veel 
gras eromheen. In Delft werd 
stedenbouwkundigen geleerd dat 
‘strokenbouw’ de enige rech-
tvaardige wijze van bouwen was. 
Identieke doorzonwoningen op 
een rij en vervolgens gestapeld 
tot een letterbak. Zo is Nieuw-
West ontstaan, zo is de Bijlmer 
ontstaan. Er waren hardnekkige 
pleitbezorgers van de Bijlmer. 
Zoals een bekende architect 
(ik noem geen namen) die uit 
schuldgevoel dertig jaar in zijn 
creatie aan de Arena Boulevard 
heeft gewoond. Hij woont nu 
weer in de Jordaan.

De verschillen tussen de opzet 
van Borneo-Sporenburg en de 
Bijlmer zijn evident: grotere 
dicht-heid van bebouwing, 
voordeuren aan de straat in plaats 
van aan een galerij, laagbouw, 
individua-lisme, mix van functies 
wonen en werken. Auto’s, fietsers 
en voetgangers gaan over dez-
elfde straat, zijn niet van elkaar 
gescheiden zoals in de Bijlmer. 
Het alom aanwezige water, de 
voel-baarheid van oude haven-
structuren en de goed ontworpen 
openbare ruimte maken het 
compleet. 
De meest in het oog springende 

pythonbrug, borneo-eiland-sporenburg

onderdelen van de openbare 
ruimte zijn de twee bruggen tus-
sen Borneo en Sporenburg. Sier-
lijke, als slangen over het water 
kronkelende bruggen, uitgevoerd 
in knalrood staal. De bebouwing 
is dankzij een streng ‘welstand-
skader’ voor het grootste deel 
uitge-voerd in donkere baksteen, 
met accenten in hout en staal. 
Robuust en mooi verouderend. 
Adriaan Geuze, landschap-
sarchitect, stedenbouwkundige 
en oprichter van bureau West 8, 
is de drijvende kracht geweest 
achter het ontwerp van Borneo-
Sporenburg en heeft destijds 

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. 

‘Zo’n brug verwacht je in eerder in Barcelona’

persoonlijk toezicht gehouden 
op het naleven van het welstand-
skader. De sierlijke rode bruggen 
zijn ook van de hand van West 8. 
Zo’n brug verwacht je in eerder 
in Barcelona dan in Amsterdam. 
Maar juist het contrast tussen de 
kleurige bruggen en de strakke 
bebouwing in aardse kleuren 
was nodig om de ernst van het 
stadsontwerp te relativeren. Het 
ontwerp van de bruggen in com-
binatie met het stadsontwerp is 
zeker een 9 waard. 
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Blue Note Club Nights # 4: Naked Ears
Naked Ears is in 2012 opgericht door bassist Jasper de Beer. In 
2014 verscheen de cd Icebear, waarop een uiterst swingende 
en eclectische mix te horen is van funk, oddmeters, afro, jazz, 
sambasoul en cross-overs. Deze band bestaat uit louter top-
musici die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de 
Nederlandse jazz-, world- en popscene.

‘With a touch of Sly, Miles and Fela’
Line up: Jasper de Beer - basgitaar • Gil Lopez - gitaar • Remko 
Smid - sax  • Gijs Levelt - trompet • Richard Heijerman - drums 
• Jasper Goedman - percussie

7 JUNI • Q-FACTORY • ENTREE € 15,00 • DOORS 20.00 • START 20.30

Huiswerkbegeleiding bij instituut De Uil
Bijles en huiswerkbegeleiding, waar je bijvoorbeeld hulp krijgt 
bij plannen, beginnen en structuur. Er is een huiswerkklas, 
huiswerkclub en er is individuele begeleiding en bijles. Direct 
uit school komen leerlingen naar De Uil. In de keuken maken 
ze eerst iets eten en drinken, want op een lege maag kun je 
niet werken. Daarna maken leerling en begeleider een plan-
ning. Begeleiders zitten ook klaar om vragen te beantwoorden, 
maakwerk na te kijken en leerwerk te overhoren.
Wat zeggen experts? “De Uil is niet het strengste instituut van 
Amsterdam, maar wel de beste. Dit komt door de goede docen-
ten, flexibele openingstijden en de gezelligheid, waardoor het 
niet erg is dat je moet blijven tot je helemaal klaar bent.”
Instituut de Uil aan de Prinses Irenestraat 19 in Zuid is zeven 
dagen per week geopend. www.instituutdeuil.nl. 

Hoofdsponsors

Het Reuring in de Haven Festival wordt mede mogelijk gemaakt door

Zaterdag 4 juni 2016
Yburg Haven

Zaterdag 4 juni 2016

Er is zo veel te beleven!
Mega Piratenspringkussen

met Waterbaan
Heel veel knutselplezier

Superbellenblaas en Zeepvoetbal
Bootcamp voor bikkels

Voetbalclinics met landrotjes
en nog heel veel meer

Ontdek gratis hoe leuk 
watersporten is!

Doe een Minizeilcursus 
in een Optimist

Stap in een Kano
Ontdek het Suppen

Tol rond in een Aquabal
Alleen kjiken kan ook:

Geniet van de spetterende 
Flyboardshow

Zaterdag 4 juni 2016
Kijk voor het laatste 
nieuws, meer details 
en openingstijden op 

de Facebook 
Evenementpagina

‘Havenfestival Yburg’

de Verhalenman vertelt
Stoere Verhalen

Elskie en haar Gezelschkie
spelen Wervelwind of 

Zinkend schip
over de zee, de wind 
en natuurlijk de liefde

Jeugdtheaterschool Tij speelt ‘n
scene uit Cyrano de Bergerac

Het Weespertrekvaart
mannenkoor zingt 

Ondeugende Zeemansliedjes 
De DJ’s van dok 48 en nap

draaien het dak er af
En de wvYburg 

maakt de winnaars bekend 
van de grote loterij

Er is zo veel te beleven!

Piraten
eiland

Ontdek gratis hoe leuk 

Haven

de Verhalenman vertelt
Stoere Verhalen

Podium

Piraten
eiland

Haven

Ruime
Sop

Podium
Kade

a1
0

s 1
14

Kade

buitenschoolse opvang

VeerdienstAmsterdam.nl

REURING
markt aan de haven van IJburg- -

Watersportvereniging IJburg

Lekker flaneren op de 
gezelligste havenmarkt 

van Amsterdam 
met onder andere 

echte Zeemeerminnenstaarten, 
Rien de Wolf’s watersportartikelen
de Oesterman en ‘n Palingrokerij, 
Poffertjes, Crêpes, Glenn patat, 
Surisnacks en allerlei ander 

leuks en lekkers

Natuurlijk zijn al die mooie 
terrassen aan de haven open, 
en bij Café Ed kun je een 
theaterworkshop volgen van

Jeugdtheaterschool Tij

&

Terwijl de beste stuurlui feest 
vieren in de haven, kiezen 
de echte het ruime sop. 

Zij varen de zeilprestatietocht 
rondom de nieuw 

aangelegde Markerwadden 
‘Zeilen rond ierst ’

Op het Podium is er regelmatig 
contact met de kapiteins

Terwijl de beste stuurlui feest Terwijl de beste stuurlui feest 
vieren in de haven, kiezen 

Terwijl de beste stuurlui feest 

Ruime
Sop

10 tot  18uur

 Advertorial
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Puzzel jij mee voor het biologische 
boodschappenpakket van  Biolicious?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 
juni 2016 naar info@debrugkrant.nl. oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 77-2016 

is: veiligheidsgordel. Uit 601 inzenders is H. Reesink 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels 
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden door 
biobuurtsupermarkt Biolicious, o.a. 
in Oostpoort (Land van Cocagneplein 
5) en aan het IJburgse Joris Ivensplein 
56/58, www.biolicious.nl.

Jongens, bomgoede prijs!
Een tas met bio-boodschappen van Biolicious t.w.v. 35 euro

PUZZEL PrijSVrAAg
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29 mei
Zondagmiddagconcert: Viva Vivaldi. 
Dubbelconcerten voor altviool, cello 
en trompet. Een troostrijke aria op 
fagot rondt de middag af. NedPhO-
Koepel, Batjanstraat 3, 15.00 uur, 
orkest.nl.

4 juni
Big Up Live: Tydal Kamau DJ’s 
Rowstone & ewa. Q-factory, q-
factory.nl.

7 juni
jazzavond naar het legendarische 
jazzlabel Blue note: naked ears. Q-
factory, 20.00 uur, q-factory.nl. 

12 juni
De zondagmiddag empathieshow. 
Q-factory, q-factory.nl.

9-11 september
magneet festival. muziek, kunst, 
vuur. in co-creatie, en leave no trace. 
magneetfestival.nl.

AllegAAr

26 mei
lezing auke kok, 1936 - Wij gingen 
naar Berlijn. linnaeus Boekhandel, 
20.00 uur, reserveren info@linnaeus-
boekhandel.nl / 020-4687192.

28 mei
natuurrondleiding op De nieuwe 
Ooster. Er is een arboretum en er 
zijn bijzondere planten te zien. aan-
melden via c.van.der.elst@amster-
dam.nl. De Nieuwe Ooster, Kruis-
laan, 11.00 uur, denieuweooster.nl.

29 mei
Familiezondag, aanbiedingen, gezelligs 
en op de foto met Minions. Oost-
poort, beleefoostpoort.nl. 

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

3 juni
flex night live: joris ivens. ‘fotogra-
fen en filmers van de IJburgse stra-
ten en hofjes’, door andré Stufkens, 
directeur europese Stichting joris 
Ivens. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

9 juni 
Flex Night Live: Allex Boogers. Zijn 
roman Alleen met de goden staat op 
de shortlist van de libris literatuur 
Prijs. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

12 juni
Chilling & grilling, bring your own. 
Bij Storm zet de bbq’s buiten, je 
mag zelf je vlees, vis of vega lekkers 
erop leggen. Iedereen is welkom. Bij 
Storm, vanaf 16.00 uur, bijstorm.nl.

17 juni
Bij Storm bestaat 1 jaar. Happy hour! 
Vrijdagmiddagborrel met muziek, 

FestivAl en 
mArkt

28 mei
Vintage markt op het javaplein, op en 
rond 20 kramen: kleding, tassen en 
schoenen, meubels en lampen, platen 
en aardewerk.

Rommelmarkt Eltheto, met live 
muziek. Eltheto, 12.00-15.00 uur, 
javastraat 118.

Bier festival oost. Bier, brouwerijen, 
muziek. Jaap Eden Baan, 12.00-23.00 
uur, bierfestival.amsterdam.nl.

29 mei
Kofferbakkenmarkt. Kopen en 
verkopen, spullen voor weinig. 
parkeerplaats bij Blijburg, facebook 
‘kofferbakmarkt’.

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

7 juni
Maandelijkse rommelmarkt. Spul-
letjes, snuisterijtjes, oud en nieuw. 
Flevopoort, Kramatplantsoen 101 
10.00-15.00 uur, zgao.nl.

11 juni
Rock-‘n-Roll D-Day, wereldberoemd 
festival. fiftiesstijl, auto’s, rockabilly, 
polkadots, bands. Zeeburgereiland, 
Zuiderzeeweg 29, toegang gratis.

19 juni
Kofferbakmarkt. Kopen en verkopen, 
spullen voor weinig. parkeerplaats bij 
Blijburg, 08.00-16.00 uur, facebook 
‘kofferbakmarkt’.

16 juli
fokdag. tweede editie van dit under-
ground bootfeest. 16.00-22.00 uur, 
en verder in n.a.p aan de haven.

4 september
IJ-Swim. Zwemwedstrijd door de 
wateren van ijburg. 2000, 3000 en 
5000 meter. Nieuw dit jaar zijn de 
KidsSwim (8-12 ) over 250 meter en 
de JongerenSwim (13-17) over 1000 
meter. Met gezelligheid bij de start 
en finish. ijswim.nl.

AgENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

m e i  2 0 1 6  -  j u n i  2 0 1 6

16.00 uur. Bij Storm, Zuiderzeeweg, 
bijstorm.nl.

Jeugd

8 juni
kinderconcert: De Chinese nachte-
gaal (5+). Een spookjesachtige mid-
dag. nedpho-koepel, Batjanstraat 3, 
orkest.nl.

29 juni
Boek en Film: De Brief voor de Koning. 
Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

Club

27 mei
Club nap, elke vrijdag een Dj van 
formaat in het café aan de haven. 
Krijn Taconiskade 124, napamster-
dam.nl.

28 mei
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.

25 juni
poldersalsa, editiones Circus. De 
camping op z’n kop, alle buurtgeno-
ten zijn welkom. Vanaf 17.00 uur met 
bbq, dj en om 18.00 uur een band. 
Camping Zeeburg, Zuider IJdijk, cam-
pingzeeburg.nl, entree gratis (eens 
per maand tot en met september).

muziek

28 mei
Spring Roll festival. Q-factory, q-
factory.nl.

1000 tijdelijke woningen bouwt  
Amsterdam, voor statushouders en 
studenten, verspreid over vijf locaties.

ACHTER de Brug
19 juni

Zondagmiddagconcert: Gipsy Style. 
Zigeunermuziek is vaak geciteerd in 
klassieke werken. nedpho-koepel, 
Batjanstraat 3, orkest.nl.

Zomerconcert Wien, Weib und Ge-
sang, door 55+ koor Zeeburg Zingt. 
Verenigingsgebouw kindervreugd, 
Kramatweg 31a, 14.00 uur.

27 juni
Norma Jean. Q-Factory, q-factory.nl.

theAter

26-29 mei
Broertje Dood. makers jan groente-
man en Kiki Jaski waren een maand 
te gast op de begraafplaats en spra-
ken met medewerkers, uitvaarton-
dernemers, bezoekers en nabestaan-
den. Museum Tot Zover, Kruislaan, 
20.00 uur, oostblok.nl.

18 juni
Arto Lokalo, open mic. Standup co-
medy, storytelling, improv en poëzie. 
De theaterzaal van de meevaart 
staat elke derde zaterdag van de 
maand voor je klaar. De Meevaart, 
Balistraat 48a.
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We schrijven een stralende woensdagmiddag.

‘Prachtig! Niks meer aan doen, die laten we lekker zitten!’ roept 
de jolige gipskamerman als hij ziet dat mijn lieve kinders het 
oranje loopgips van mijn gebroken enkel kriskras met zwarte stift 
hebben beklad. Hij zal geen woord houden, want het gips moet 
eraf. Daar kom ik namelijk voor. Hij grijpt meteen een vervaarlijk 
minikettingzaagje dat bedreigend ronkende geluiden uitbraakt. Hij 
zaagt als een bezeten dolleman op mijn stinkende zweetgips in, 
maar mijn hulpeloze been blijft gelukkig gespaard.

‘Gaat dit wel eens mis?’ vraagt vriendinlief, hevig fronsend.

‘Ja! Meestal op woensdagmiddag. Halverwege de week verlies ik 
altijd mijn concentratie. En dan sproeit het bloed eruit, de hele 
kamer door,’ vertelt de zagende gipsman tergend nonchalant.

‘Ehm... Stop je dan ook?’ informeert vriendinlief ongelovig be-
zorgd, terwijl mijn kleuterdochter de gipsman met verbijsterde 
blik in zich opneemt.

‘alleen als ze harder schreeuwen dan het lawaai van de zaag,’ zegt 
hij droogjes. In gipskamers hebben ze aparte humor, dat is me al 
eens eerder opgevallen.

Het is fijn om mijn geliefde enkeltje terug te zien na een gipsen 
muur van vier weken. Al is het geopereerde gewricht als een 
drilpudding zo stijf en is de bewegingscoördinatie nul. als ik het 
beroer, voel ik vanbinnen de roestvrijstalen plaat zitten. een 
bizarre sensatie.

‘Ranzig enkeltje hè,’ lacht de gipsman. En zo is het. Geel verk-
leurde vellen hangen eraan, afgebladderd als overjarige verf. ik kan 
me niet bedwingen ze een voor een los te trekken. Het lijken net 
schilfers van eeuwenoud perkament. Ranzige jongen ben ik.

‘ik schat zo’n zes weken voordat het weer een klein beetje 
normaal aanvoelt,’ meldt de sympathieke orthopeed. Hij ziet mijn 
acuut verzurende gezicht.
‘Zolang duurt zoiets meestal,’ verklaart hij zich nader. Ondanks 
zijn excuserende Prodent-glimlach is hij onverbiddelijk.
een paar uurtjes later spring ik voor het eerst sinds twee 
maanden op mijn verrotte barrel. Ik ben weer onafhankelijk.

Openluchtrestaurant Oosterpark
In het eerste weekend van juni strijkt het festival Amsterdam 
KOOKT neer in het Oosterpark, dat daarmee verandert in 
één groot openluchtrestaurant. Er is heerlijk eten te krijgen 
bij verschillende foodtrucks en daarnaast kun je ateliers en 
workshops bezoeken of over de foodmarket struinen. Voor 
kinderen zijn er leuke kermisattracties en andere vormen van 
vermaak. Daarnaast is er alle dagen een mooie line-up met 
artiesten als Luc Nieuwland, The Legs en Tessa Belinfante. 
Amsterdam KOOKT, donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 
van 13.00 tot 23.00 uur (do vanaf 16.00 uur). De entree is gratis. 

Straks alleen met ja-ja sticker  
nog reclamefolders
Ongeadresseerd reclamedrukwerk belandt bij drie op de tien 
huishoudens bij het oud papier, zonder ook maar te zijn inge-
zien. Al dat papier is niet alleen onnodig geproduceerd, ge-
drukt en vervoerd, maar moet ook als afval worden verwerkt. 
Om de verspilling van papier tegen te gaan voert Amsterdam 
daarom volgend jaar de ja-ja sticker in. 
Voortaan werkt het dan als volgt: wie ongeadresseerd com-
mercieel drukwerk wil ontvangen, geeft dit aan door het plak-
ken van een ja-ja sticker op de brievenbus. Alle huishoudens 
blijven wel de gemeentekrant ontvangen, want de gemeente is 
wettelijk verplicht om alle Amsterdammers te informeren. 
De gemeente werkt het plan voor de invoering van de nieuwe 
sticker de komende tijd verder uit en gaat hierover ook in 
gesprek met de producenten van reclamedrukwerk. 

gipsje zagen in het OLVg

gijS  
LAUrEt

T @debrugkrant

Café Cruise Inn aan de Zuider-
zeeweg is al jaren een begrip in 
de rock-’n-rollscene. Eens per 
jaar zetten ze daar de deuren wa-
genwijd open. Van over de hele 
wereld trekken liefhebbers naar 
Zeeburgereiland voor het festi-
val Rock & Roll D-Day. Je kunt 
je hier van 14.00 uur tot in de 
kleine uurtjes onderdompelen 
in de sfeer van de jaren vijftig. De 
toegang is gratis. 

Vetkuiven, Cadillacs en petticoats. Rock-’n-rollmu-
ziek en rockabillybands. Fiftiesmarkt en een barbier. 
Dat is in een notendop Rock & Roll D-Day op Zee-
burgereiland. Zaterdag 11 juni vindt de eenendertig-
ste editie plaats, voor jong en oud. 

Met bands, auto’s en markt even terug 
naar de jaren vijftig

Rock & Roll D-Day op Zeeburgereiland

Vijf bands treden er op, buiten op 
een podium. Tussendoor klinken 
dj’s, want het draait deze dag 
vooral om de muziek. Maar er is 
veel meer om van te genieten. 
Zo is er een markt met meer dan 
dertig kramen waar kleding, 
meubels en servies uit de jaren 
vijftig en begin jaren zestig te 
krijgen is. Een barbier maakt 
met plezier een strakke kuif in je 
haar en er is een autoshow met 

een bonte verzameling Ameri-
kaanse klassiekers als Hot Rods 
en Chevy’s. 

De Cruise Inn is in 1982 opge-
richt door een paar vrienden die 
de muziek heel gaaf vonden. De 
liefde voor muziek heeft ook 
geleid tot dit festival, gewoon in 
Oost. Het is voor iedereen, of 
je in stijl gekleed komt of niet. 
Als je van muziek houdt, je haar 
wilt laten doen, je huisraad wilt 
aanvullen of gezellig samen wilt 
zijn: ga gewoon eens kijken. 

Rock & Roll D-Day, Café Cruise 
Inn, Zuiderzeeweg 29, zaterdag 11 
juni vanaf 14.00 uur. 



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!

Italiaans leren in A’dam!

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

Inschrijving voor 15 juni 5% Korting. 

Open dag 2 september

ALLE 
DAGEN 
OPEN!

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

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
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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

LUNCH • DINER • IJS
KRIJN TACONISKADE 404-406

WWW.KRIJNIJBURG.NL

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

Beste Vr iend van de Brug ! 

Wij waarderen je vr iendschap enorm. Zoals  be loofd ,  
ben je samen met je  col lega welkom op onze Vr iendendag 
op 10 juni  vanaf  18.00 uur. Er i s  een borrel , muziek en een 
barbecue . en ook een kor te nutt ige lez ing over hoe in zeven 
stappen zakel i jk  te groeien.

De Vriendendag v indt p laats  in  Stamhuis  de S l ibv i jze l ,  
b i j  het  ons nog een k le in beet je a f  te bouwen redact ie lokaa l 
op Zeeburgerei land. Met zonnig terras . 
adres : Roepie kruizestraat  2 .

Lezing door Frans de Groot, over de door hem  
uitgevonden BITSingmethode
Bits ing is  een revolut iona ire bus inessmanagementmethode 
om in zeven vaste stappen je doelen te behalen.  
‘Het i s  een garant ie voor groei ’ . De groot doceer t  

deze methode aan hogescholen en  
un ivers i te i ten.  
Zi jn bestse l lerboek gaat  inmiddels  interna -
t ionaa l  en is  in  voorverkoop op Amazon.com. 

Vrienden van de Brug  maken het mede mogel i jk  dat  
deze grat is  krant maandel i jks  b i j  de 70.000 huizen in Oost 
op de mat va l t . 

By Frans de groot

The SEVEN laws of 
GUARANTEED GROWTH 

BITSING: THE WORLD’S FIRST BUSINESS MANAGEMENT 
MODEL THAT GUARANTEES SUCCESS

#1 B
EST

SEL
LER


