
Subsidies in Oost  
landelijk in  
de belangstelling.

Het aantal hardlopers in  
Amsterdam verdubbelde sinds 
2009 met 26%. Als er iemand  
weet wat mooie routes zijn,  

dan is het Hans Sibbel wel.
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We zijn begonnen in 2008. Heel 
bescheiden. Zoekend naar een 
herkenbare vorm. Met maar een 
paar pagina’s. Eerst werd de Brug 
in een oplage van 30.000 stuks 
slechts verspreid in het voorma-
lige stadsdeel Zeeburg. De krant 
werd dikker. En nóg dikker. Het 
succes was zo groot dat we af-
gelopen september besloten de 
krant in een oplage van 70.000 
te bezorgen in alle brievenbus-
sen van Oost.

Waarom? Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat de Brug meer 
informatie geeft over jouw wijk 
dan welk ander medium dan 
ook. Logisch. We zijn geworteld 
in de buurt. Onze medewerkers 
weten wat er leeft. Ze wonen er. 
Ze lopen er rond. Ze luisteren. 
Ze kijken kortom, achter de 
coulissen.

Is het gek dat we ons onder-
scheidend noemen? 

Niet alle medewerkers staan op 
de foto, maar hieronder stellen 
we ons allemaal even voor.

Kirsten Dorrestijn is natuur-
journalist voor de Brug. Ze 
woont in het centrum van de 
stad, maar Oost – en dan vooral 
de groene plekjes – is haar favo-
riete stadsdeel.

Hier ligt-ie dan, de 
(vernieuwde) de Brug. 
Een onderscheidende 
nieuwskrant voor  
Amsterdam-Oost en 
omstreken. Maan-
delijks huis-aan-huis 
verspreid.

Merel Barends is stripmaker en 
scenarist. Ze woont en werkt in 
de Transvaalbuurt. Credo:  
Life’s full of misery, loneliness and 
suffering, and it’s all over much too 
soon (Woody Allen).

Carla M. Peddemors
Nieuwsgierig, kritisch en ei-
genwijs. Altijd op zoek naar het 
ware verhaal.

Anouk Tuitel, Zeeburgereiland. 
Lijfspreuk: No Guts, No Glory!

Elke Geurts, schrijfster te 
IJburg, gevreesd, geliefd. Je kunt 
(bijna) Elke Dag stukjes van haar 
lezen op www.elkegeurts.nl. Of 
haar nieuwe roman De weg naar 
zee aanschaffen. 

Catherine Smit leest kritisch 
mee en zet waar nodig de punt-
jes op de i. Geen redactie 
is compleet zonder huisneer-
landica. 

Toine Heijmans is (in een 
ingewikkelde volgorde) roman-
schrijver, Volkskrantjournalist, 
IJburger, vader van drie nieuwe 
IJburgers, zeiler en reiziger. Hij 
schrijft over alles.

Jaap Willems. Vroeger  
hoogleraar communicatie,  
nu weer gewoon journalist en 
auteur. Omdat schrijven  
verslavend is.

Linda Slagter, Diemen. Dream 
as if you’ll live forever. Live as if you’ll 
die today (James Dean).

Niels Ackermans, manager 
Dijkman Print en Rodi Media. 
Verloor in 1996 zijn hart aan de 
wereld van huis-aan-huisbla-
den. Voldoet met z’n waterloze 
drukpersen aan de hoge kwali-
teitseisen van de Brug.

Journaliste Dieuwertje Mer-
tens (Czaar Peterbuurt) vraagt 
creatieven uit Amsterdam-Oost 
het hemd van het lijf, maar reikt 
hen vervolgens graag dé jas – 
rode draad van een populaire 
interviewreeks – aan.

Martijn van den Dobbelsteen is 
fotograaf, medeoprichter van de 
Brug, slibvijzelgemaalontwik-
kelaar en initiator van tal van 
buurtinitiatieven. Heeft van zijn 
passie zijn beroep gemaakt. 

Iwan Tol doet verslag van de 
belangrijkste bijzaak van het 
leven: sport. Woont en werkt 
als kleine zelfstandige op 
IJburg.

Linda van den Dobbelsteen 
komt uit de polder maar is ver-
knocht aan de stad. Ze schrijft 
(en blijft dus), schaaft aan de 
krant en schippert als moeder 
van drie kinderen met haar tijd.

Laura te Hennepe woont in 
Oost. Werkt zelfstandig. Danst 

veel. Praat graag. Leeft voluit. 
Schrijft hier één en ander over 
op.

Michel van Dijk woonde overal 
in Oost en genoot van de Dap-
perstraat, de Indische Buurt, 
de bomen van het Oosterpark, 
de oevers van het IJ… Ach, je 
begrijpt het, hij is domweg 
gelukkig in Oost.

Jan van Erven Dorens. Archi-
tect en zelfverklaard architec-
tuurcriticus. Schrijft in zijn 
column het liefst over mooie 
gebouwen maar is niet bang om 
de waarheid te zeggen over min-
der mooie gebouwen.

Sinette Hesselink reist voor haar 
werk als modeontwerper en 
trendforecaster de wereld over. 
Vrije tijd spendeert ze graag 
aan voedsel: kweken, bereiden, 
opeten. Schrijft erover in City-
farming.

Tim Cannon werkt onverstoor-
baar aan de vormgeving van de 
Brug. Van deadlines verschiet 
hij niet.

Willie Wartaal Cafeïne is ook 
drug. 

Albert Ruiten heeft een neus 
voor wijn. Een goede. In  
de Brug drukt hij er zijn stempel 
op.

Schrijfster Josine Marbus 
woont op IJburg, maar vooral ín 
Amsterdam.

Rosanne Kropman is schrijvend 
journalist voor de Brug, maar 
ook voor NRC Handelsblad, NRC 
Next en Het Parool. Schrijven 
doet ze vanuit haar kantoor in 
de Transvaalbuurt, maar het 
liefst is ze zoveel mogelijk op 
pad.

Op www.debrugkrant.nl vind je het 
laatste nieuws uit Oost en kun je 
alle voorgaande edities (48 stuks!) 
teruglezen.

Elke Geurts schreef  
De weg naar zee.  

‘ik wil graag dat mijn  
boeken ook licht zijn.’
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Alsjeblieft, team de Brug

De redactie van de Brug, v.l.n.r.: Jaap, Martijn, Dieuwertje, Laura, Jan, Merel, Iwan, Linda, Tim, Albert,  

Rosanne (achter), Josine (voor), Catherine, Anouk, Michel, Niels. foto marti jn van den dobbelsteen
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Gezocht
ben jij ook geworteld in oost? de Brug is op zoek  
naar correspondenten en tipgevers. interesse? mail naar 
redactie@debrugkrant.nl.
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“Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werken wij 
uitsluitend met implantaten van het Zwitserse A-merk Straumann en 
kiezen wij bewust voor een samenwerking met een gekwalificeerde 
Nederlandse tandtechnieker. Straumann-implantaten zijn van het 
hoogwaardige materiaal titanium gemaakt en hierop kunnen wij een 
levenslange garantie bieden.”, aldus dhr. Romp.

Als u naar aanleiding van de open dag kiest voor een behandeling 
voor een kroon of brug op implantaten, kunnen wij u een scherpe prijs 
bieden.

U bent van harte welkom tussen 11.00 – 15.00 uur in onze praktijk 
aan de IJburglaan 1287 in IJburg, Amsterdam. Wij zijn bereikbaar op 
telefoonnummer (020) 41 66 654.

Meer informatie vindt u ook op www.straumann.nl/patienten

Zaterdag 16 november 2013 
OPEN DAG11.00-15.00 uur

IJburglaan 1287 
1087 GJ Amsterdam
T 020 416 66 54 
www.tandartspraktijkijburg.nl

Kroon of brug op implantaten: ook iets voor u?

Bezoek dan geheel vrijblijvend de 
open dag bij Tandartspraktijk IJburg 
op zaterdag 16 november 2013 en laat 
u informeren over de mogelijkheden. 
Tijdens de open dag is ook dhr. 
J.M. Romp, tandarts-implantoloog, 
aanwezig. U kunt vrijblijvend al uw 
vragen stellen.

happydays
ElkE maandag, dinsdag En woEnsdag 
een selectie uit onze hoofdgerechten 

café rEstaurant i-grEc op ijburg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur  
voor borrel, diner en take away!

voor 10 euro

jean desmetstraat 121   1087 dh amsterdam iJburg   tel. (020) 4 16 20 18   
mobiel 06 12 09 06 06  info@restaurantigrec.nl  www.restaurantigrec.nl

Nieuw op IJburg!
o.a. Bijlessen en Cito-training

tel.nr: 06-20919241
email: info@bij juf.nl

website: www.bij juf.nl

IJburglaan 473-475    Tel: 020-3030529    motion3.nl                    Like US

New IN sTore:
wintercollectie van Peak 
Performance, Icepeak en Barts. 
Actie t/m 9 november 10%  
“earlybird” korting op alle  
winterjassen! 

een Uniek en 
vernieUwend Sport-
winkeL concept in 
AmSterdAm ooSt

sportfashion
small Group 
& Personal 
Training

I k ga eerlijk zeggen dat ik een beetje bang 
ben voor de aankomende winter. ik ga niet 
doen alsof ik weet wat voor winter eraan 

zit te komen, maar ik durf wel op te schrijven 
dat het ons weer veel te koud zal zijn. Van alle 
temperaturen die er zijn in het universum vind 
ik er maar een klein aantal aangenaam. onge-
veer van 20 graden Celsius tot een tiental daar 
boven. Dit is dan ook precies waarom ik nooit 
naar een andere planeet zal verhuizen, hoe hip 
en goedkoop dat ook wordt. Waarschijnlijk niet 
eens wanneer ik daar een baan, huis en ruimte-
schip bij mijn telefonieabonnement aangeboden 
krijg. ik zou het zooitje meteen op marktplaats 
zetten. Verdien ík ook eens een keer wat aan 
mij telefoonconnectie. 
nee. ik zit hier goed. 

Eigenlijk zit ik hier niet eens écht goed. maar 
laten we niet moeilijk doen en ons neder-
landse weer gewoon accepteren. Het wordt 
weer koud. ik ben er niet klaar voor. Eerlijk 
gezegd moet ik er een beetje van huilen. nog 
even en we zitten weer in de permanente staat 
van ijskoude grijsheid. Dan sneeuwt het wat en 
leven we tijdelijk in een wittige droom tot het 
begint te dooien en alle viezigheid de sneeuw 
bruin kleurt. Zin in? uitglijders, snotpegels en 
vriesramen? Vast niet. of hoort u bij die gekke 
groep mensen die niet kan wachten op ‘De 
tocht’? bent u zo iemand die poëtische gevoe-
lens krijgt van bevroren water. bah. ik snap het 
niet. maar ik ben ook maar een neger. Weet ik 
nou van de schoonheid van de kou? nou? ik zal 
het u zeggen. geen ene moer. gelukkig.

wIllIes wArtAAl
IJskoude grijsheid

Ons artikel ‘Clubs in sociale sector online vaak niet te vinden’ van vorige maand 
heeft nogal wat losgemaakt in de politiek, op Twitter en op debrugkrant.nl. 
Nadat publicist en buurtgenoot Femke Halsema (meer dan 230.000 volgers) en 
journalist Kustaw Bessems (ruim 22.000 volgers) over het stuk twitterden, stond 
de Brug even landelijk in de belangstelling.

De ingepakte ingenieurswoning in het Amstelkwartier.

foto marti jn van den dobbelsteen

Commotie om subsidies
bij ed-ishak zijn wij 
gespecialiseerd in

verkeersschool

+31 6 50445562
www.ed-ishak.nl

ed-ishak

• autorijlessen 
• motorrijlessen  
• bromfietsrijlessen  
•  opfrislessen faal  

en rijangstlessen

Motorwinteraktie 

€950,-  

 

Vanaf 1 november 2013 is het iedere vrijdag 
feest in Café Bovendiep! 

Van 20:00 tot 02:00 uur  

`70’s &`80’s  

Party 

 

 

 

De reacties stroomden binnen. 
De commentaren gingen van 
‘prima onderzoeksjournalistiek’ 
tot ‘flutwerk’ en van ‘goed dat 
dit aangekaart wordt’ tot ‘ten-
dentieuze berichtgeving’. Ook 
opvallend: het aantal verbaasde 
reacties over het feit dat een 
buurtkrant een eigen onder-
zoek doet.

Ook in de stadsdeelraad 
ontstond een paar dagen na 
publicatie de nodige beroering 
naar aanleiding van het artikel. 
PvdA, VVD en SP wilden van 
verantwoordelijk wethouder 

Door Rosanne Kropman Lieke Thesingh weten hoe het 
kan dat sociale clubs die geld 
van het stadsdeel krijgen, hun 
online zichtbaarheid niet op 
orde hebben.

De wethouder antwoordde 
dat online zichtbaarheid wel 
degelijk een subsidie-eis is. De 

gemeente helpt zelfs organisa-
ties die daar zelf niet de kennis 
of mankracht voor hebben, via 
stichting Cybersoek.

Thesingh beloofde dat de 29 
sociale organisaties die nu nog 
niet of incompleet op over-
heidssite jekuntmeer.nl staan, 
daar voor het eind van het jaar 
op te vinden zullen zijn. “Het is 
een voortgaand proces.” Deze 
krant telde er overigens 24. Vijf 
clubs zijn door ons niet meege-
nomen in de telling omdat ze 
weliswaar niet op jekuntmeer.nl 
staan, maar wel een duidelijke 
eigen website hebben. 

De VVD neemt geen genoegen 
met de belofte van de wet-
houder. Fractievoorzitter Rik 
Torn kondigde direct een eigen 
onderzoek aan naar de subsi-

diestromen in het stadsdeel. In 
2011 deed de VVD dat ook al.

Acht van de tien organisaties die 
in het artikel voorkwamen, zijn 
ingegaan op de uitnodiging om 
te reageren. Zij deden dit per 
brief en telefonisch. Bijna alle 
reacties waren boos van toon, de 

clubs voelden zich in een kwaad 
daglicht gesteld. Een veelge-
hoorde klacht: de suggestie zou 
gewekt zijn dat ze niet zouden 
bestaan. Een website zou niet 
nodig zijn, bijvoorbeeld door-
dat een stichting of vereniging 
al decennialang in de buurt 
actief is of doordat de doelgroep 
(migranten, moeilijke jonge-
ren) geen toegang zou hebben 
tot het web. De clubs zijn voor 
eigen achterban en doelgroep 
goed zichtbaar, ook zonder dui-
delijke online communicatie, 
schreven ze.

Een andere veelgehoorde klacht 
was dat de Brug niet goed genoeg 
gezocht had. De krant had het 
stadsdeel kunnen bellen, een 
bericht op Facebook of LinkedIn 
of op de voicemail van betrokke-
nen kunnen achterlaten.

De vraag is echter niet: kan de 
Brug met de betreffende club 
in contact komen. De vraag is of 
inwoners van Oost dat makke-
lijk kunnen zonder een speur-
tocht te ondernemen. Al was het 
alleen maar om de belastingbe-

Reacties online
De schriftelijke reacties van 
de clubs zijn te vinden op 
www.debrugkrant.nl, onder 
het kopje  
‘reacties naar aanleiding 
van artikel over onduide-
lijkheid besteding subsidies 
in oost’. 

Wij nodigen alle stich-
tingen uit hun sociale 
activiteiten in de toekomst 
(kosteloos) aan te melden 
in onze agenda op www.
debrugkrant./agenda.

taler die niet tot de doelgroep 
behoort te laten weten dat het 
geld goed terecht komt. 

Uiteraard blijft de Brug blijft dit 
dossier de komende tijd volgen.

In de monumentale ingenieurswoning in het Amstelkwartier wordt 
culinair en artistiek café Thuis aan de Amstel gevestigd. Een aan-
schuiftafel, kamermuziek, poëzie, moestuinen, films, workshops, 
je vindt het er straks als het goed is. Kunstschilder Joost van Roojen 
bewoonde het pand ruim vijftig jaar. In overleg met zijn nabestaan-
den komt er ook aandacht voor zijn grote oeuvre. Eigenaar Stads-
herstel is al bezig het monumentale pand en de tuin op te knappen. 
Daarna kan het team van Thuis aan de Amstel aan de slag. De laatste 
fase wordt gefinancierd door middel van een crowdfunding-project. 
Investeerders ontvangen als tegenprestatie bijvoorbeeld rente op 
een lening of krijgen een wijnproeverij of diner aangeboden. Zie 
oneplanetcrowd.nl/project/thuisaandeamstel.

Nieuw café aan de Amstel

Verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh zegde toe dat organisaties 

die nu nog niet of incompleet op overheidssite jekuntmeer.nl staan, 

daar voor het eind van het jaar wel op te vinden zullen zijn. Ze kan dit 

jaar niet korten op subsidies. foto marti jn van den dobbelsteen

Acht van de tien clubs reageerden  
op ons artikel.

TE HUUR

Plug je iPhone in en Party!

Professionele
geluidsinstallatie

 0629040240

€50 per dag
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Elke woensdag markt   •  www.maxis.nl  •   Gratis parkeren

LIVE MUZIEK BIJ MAXIS!
Zaterdag 26 oktober  13.00 - 16.00 uur

Elke 
zondag 

open
van 10 - 17 uur

met: Shades of Soul

Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/MaxisMuiden

OVERDIEMERWEG DICHT??
Volgens de huidige plannen is Maxis in 2014 vanuit IJburg 
niet meer direct bereikbaar? Vindt u dat ook een slecht plan? 
Ga dan naar www.maxis.nl om uw steun te betuigen!

Blijburg in 2015 naar een nieuwe plek
landmaken Centrumeiland binnenkort van start

Komende maand wordt naar 
verwachting begonnen met de 
aanleg van een golfbreker. Deze 
moet ervoor zorgen dat straks 
het laagje voor laagje neerge-
legde zand op z’n plek blijft. Is 
de golfbreker klaar, dat is het 
landmaken aan de beurt. Dit 
gebeurt naar verwachting in het 
komende voorjaar. 

Het nieuwe land sluit aan bij 
de delen van Centrumeiland 
die er al liggen: de Muider-
laan en het recent aangelegde 

zandlichaam in het verlengde 
van de Pampuslaan. Met deze 
zogenoemde voorbelastingsdijk 
liggen de eerst 7 hectare van het 

Binnenkort wordt er 
weer nieuw land ge-
maakt in het IJmeer. 
Aan de noordoostkant 
van Haveneiland rijst 
Centrumeiland op uit 
het water, het eerste en 
voorlopig enige eiland 
van IJburg 2. Het Am-
sterdamse stadsbestuur 
heeft daar uit haar 
smalle beurs een bedrag 
van 8,9 miljoen euro 
voor uitgetrokken. 

Door Carla M. Peddemors

Binnenkort start het landmaken voor Centrumeiland, het eerste en 

voorlopig enige eiland van IJburg 2. foto marti jn van den dobbelsteen

eiland er al. Uiteindelijk wordt 
het eiland 22 hectare (voet-
balvelden) groot. Al duurt het 
waarschijnlijk nog even voordat 
het echt een eiland is, want de 
watergang tussen Muiderlaan 
en Wim Noordhoekkade wordt 
– wegens gebrek aan financiële 
middelen – misschien pas in 
2019 aangelegd.

Het landmaken gebeurt volgens 
de van IJburg bekende ‘pannen-
koekmethode’ en wordt in twee 
fasen uitgevoerd. Aan de kant 
van het strand wordt er tot okto-
ber 2014 nog niets gedaan, zodat 
het strand en strandtent Blij-
burg de hele zomer open kun-
nen blijven. Op 1 oktober 2014 
verhuist Blijburg naar de andere 
kant van Centrumeiland, zodat 
ook de zuidzijde van het eiland 
afgemaakt kan worden. 
De landafwerking is volgens 
plan gereed in april 2015. Strand 
IJburg en Blijburg gaan op 1 
mei 2015 open op hun nieuwe 
plek. De Pampuslaan wordt – of 

is? – tegen die tijd aan de noord-
westzijde doorgetrokken tot aan 
het nieuwe strand. 

Opmerkelijk is dat Centrum-
eiland voorlopig minder ver 
boven het water zal uitsteken 
dan de rest van IJburg. In de 
oorspronkelijke plannen werd 
ook voor dit eiland een maai-
veldhoogte van twee meter en 
zestig centimeter boven NAP 
aangehouden, maar omdat er 
minder zand beschikbaar komt 
door het niet uitgraven van de 
watergang Wim Noordhoek-
kade, blijft Centrumeiland 
voorlopig zestig centimeter 
lager. Hoog genoeg voor droge 
voeten, maar als het eiland over 
enkele jaren bouwrijp gemaakt 
moet worden, moet er dus eerst 
nieuw zand bij. Misschien komt 
dat zand tegen die tijd wel uit 
de watergang Wim Noordhoek-
kade. Tenminste, als Amster-
dam voor die werkzaamheden 
dan wél voldoende middelen 
heeft…

‘Ze eten al het gras dat er groeit’
De dames van de Diemerzeedijk

Als Bart Pronk in zijn rode 
Peugeot over het fietspad komt 
aanrijden, beginnen de schapen 
luid te blaten. Met een blauwe 
overall en groene kaplaarzen 
aan stapt de boer uit. “Ze her-
kennen mijn auto al van ver,” 
verklaart Pronk, terwijl hij een 
handje voer aan zijn beesten 
geeft. De schapen drommen om 
hem heen. “Om de dag kom ik 
kijken of alle dieren nog gezond 
zijn.”

Pronk heeft samen met zijn 
broer in Naarden een boerde-
rij. De broers hebben nog op 
drie andere plekken kuddden 
schapen staan: bij Muiden, bij 
Naarden-Vesting en bij hun 
eigen boerderij. Behalve scha-
pen houden ze ook melk- en 
vleeskoeien en hebben ze een 
paardenpension. Ze leerden het 
vak van hun vader. 

Vlees en wol
De veertig schapen die we bij 
de Diemerzeedijk zien, zijn een 
kruising tussen Texelaars en 
een Noord-Hollandse soort. Ze 

staan op grond van Waternet. 
“Toen de wandelroute werd 
aangelegd, vroeg Waternet of 
wij hier schapen wilden neer-
zetten, vooral omdat het zo 
leuk is voor de mensen. Een 
bijkomend voordeel is dat er op 
deze manier niet gemaaid hoeft 
te worden. De schapen eten al 
het gras en de kruiden die er 
groeien.” Terwijl Pronk praat, 
hapt één van de schapen aan 
zijn overall. De boer aait over 
haar snoet en kroelt met zijn 
hand door de wol. 

Een vetpot is het schapenhou-
den niet, volgens Pronk. “Elk 
jaar verkopen we enkele sterke 
lammeren voor het vlees en na 
het scheren verkopen we de 
wol aan een coöperatie, maar 
veel levert dat niet op. Boven-
dien pachten we de grond van 
Waternet.”

Jachtinstinct
De schapen om ons heen grazen 
onverstoorbaar verder. En-
kele zijn in de schaduw van het 
struikgewas gaan liggen. Het 
zijn allemaal ooien. Over enkele 
weken worden er dekrammen 

bij de kudde gezet. Pronk kient 
op die manier zorgvuldig uit 
wanneer de lammetjes geboren 
worden. “Een schaap heeft een 
draagtijd van vijf maanden min 
vijf dagen. Wij willen de lamme-
ren in april laten komen. Dan 
kunnen ze direct naar buiten en 
hoeven ze niet de koude winter-
maanden te overbruggen.”

Bijna alle schapen op de Die-
merzeedijk hebben een streep 

Dag in dag uit staat op de dijk bij de Diemer Vijfhoek 
een kudde schapen te grazen. Of ze liggen in de luwte 
van de struiken naast het fietspad te herkauwen, of 
versperren blatend het pad. De boer vertelt over zijn 
kudde. ‘Een loslopende hond beet vijf van mijn lam-
meren dood.’

Door Kirsten Dorrestijn

Herder Bart Pronk op de Diemerzeedijk: ‘Ze herkennen mijn auto al van ver.’ foto marti jn van den dobbelsteen

verf op hun rug. “We geven elk 
lam en elke moeder een uniek 
teken, zodat we weten welke bij 
elkaar horen. Als de lammetjes 
nog klein zijn raken ze soms 
hun moeder kwijt tussen alle 
andere schapen in de wei.”

De overheersend witte kudde 
telt twee bruine exemplaren. 
“Het verhaal gaat dat honden 
door zwarte schapen worden 
afgeschrikt en minder snel de 

kudde durven aan te vallen,” 
vertelt Pronk. Toch wist afgelo-
pen voorjaar een hond vijf lam-
meren te grijpen. Hij beet ze alle 
vijf dood. “Dat is natuurlijk heel 
triest. Hondenbaasjes denken 
vaak dat hun hond zoiets niet 
doet, maar dat is nou eenmaal 
het jachtinstinct. Mensen moe-
ten hun hond hier aangelijnd 
houden. Kun je dat misschien in 
je stuk zetten?”
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Bestel de nieuwste stickers, weervast en €2,50 
(incl. administratie- en verzendkosten) 
via de webwinkel van Uitgeverij IJburg: 
www.uitgeverijijburg.nl. 
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eindelijk 
verlost van 
verkopers 
en andere 
geldkloppers 
aan je deur!

Fijn een schone mat bij thuiskomst

HermanMiller 

Aeron® bureaustoel 
design by Bill Stumpf & Don Chadwick

HermanMiller 

Sayl® bureaustoel 
design by Yves Béhar

van € 1.479,-   

voor

€ 1.035,- ex. BTW
full options uitvoering

van € 568,-   

voor

€ 483 ex. BTW
full options uitvoering

-30%

Rugklachten? Nekklachten? Schouderklachten?
Wij hebben de juiste ergonomische stoel voor u.

 

-15%

www.scholtenswerkplek.nl

Openingstijden maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.30 uur en zaterdag: 10.30 - 17.00 uur

IJburglaan 467 • Amsterdam • 020 423 4100

300m2 showroom • stoelen, werkplekken en toebehoren •   
voor zzp-ers, particulieren en bedrijven

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

Een professioneel 
advies? Of bent u op 
zoek naar de juiste 

onderhoudsproducten?

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

Geeft u een feest, of 
heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

Feestje?

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

Sport-voor-Nop 
week

 11-17 november

o.a. yoga, spinning, moderne dans, taekwondo, 
zumba, fitness, klimmen, enz.  

www.universumsport.nl

Stivu 
gediplomeerd 

uitvaartverzorger 
& gecertificeerd 

overledenen-
verzorger

Betrokken
Flexibel

Respectvol

Een goed verzorgde uitvaart 
hoeft niet duur te zijn

020 - 6 991 990
24 uur per dag, 7 dagen per week

Al onze prijzen staan op de website: www.passendafscheid.nl

Passend Afscheid biedt u de goedkoopste uitvaart  
aan in de regio Amsterdam, inclusief crematie.  

Wij geven u de gelegenheid om in alle rust afscheid te 
nemen van uw dierbare, met een afscheidsviering van 
maar liefst twee uur. Ook als u elders verzekerd bent, 

kunt u voor ons kiezen en besparen.

Tweede plaats bij de  

Duurzaam MKB Award Amstelland

ik was bij een redactievergadering van deze 
krant, die sinds september van dit jaar heel 
Amsterdam-oost bestrijkt en met 70.000 
exemplaren een grotere oplage heeft dan Het 
parool. maar daar laten we ons niet op voor-
staan. We doen het op eigen kracht. Er wordt 
thee en cola geschonken en op tafel staan scha-
len worteltjes en koekjes met chocola. 
‘Zullen we delen?’ De medecolumniste naast 
me houdt een druppend zakje omhoog. ‘Anders 
is het zonde.’ We delen de bosvruchtenthee. 
natuurlijk. We zijn een team. De hoofdredactie 
vertelt over de nieuw te varen koers. minder 
ijburg, meer de stad in. De wereld wordt groter. 
Het is allemaal reuze opwindend. 
Dan zegt een medewerkster: ‘maar er mogen 
echt niet meer columns bijkomen hoor. Het zijn 
er nu al veel te veel. Wat moeten de mensen 
daar nou mee? ik lees ze nauwelijks.’
De medecolumniste gaat razendsnel met haar 
zakje heen en weer in het glas dat voor me 
staat. Het water krijgt een vreemd lila kleurtje.
‘korte berichten zijn weer wèl heel leuk,’ gaat de 
medewerkster door. ‘Daar staat tenminste nieuws 
in, wetenswaardigheden, dát willen de mensen 
lezen. niet die zielenroerselen. Verzinsels.’
ik kan haar niet zien. We zitten precies in el-
kaars dode hoek.
‘Géén fictie,’ fluister ik tegen de medecolum-
niste. ‘Denk erom.’

‘Nee,’ fluistert ze, ‘maar wat ik schrijf is allemaal 
echt gebeurd.’
‘precies. Wat ik schrijf ook. ik ben weleens 
bedreigd. Zo echt.’
‘Ik ook,’ fluistert ze. ‘Ze stonden bij mij aan de 
voordeur.’
‘bij mij ook!’ juich ik. ‘Het is waarder dan de 
waarheid.’
‘De mensen willen er gewoon óók iets van 
opsteken!’ De stem van de medewerkster 
onderbreekt ons.
Het valt stil. iemand bijt op een worteltje. Er 
wordt met de voeten geschoven. Zacht gekucht. 
mijn thee is inmiddels donkerpaars. maar mijn 
buurvrouw beweegt het zakje nog altijd in het 
hete water.
‘of zitten er hier soms ook columnisten bij 
vandaag?’ vraagt de medewerkster zachtjes.
Eenmaal thuis pak ik de krant van de mat. 
Het eerste wat ik lees is de column van frits 
Abrahams, zoals elke dag, en vandaag is er 
ook het wekelijkse schrijven van pia de jong. 
Haar stukje gaat over gemiddelde kinderen die 
jaar in jaar uit en van minuut tot minuut door 
hun ouders en professionele coaches gema-
naged worden om hen voor te bereiden op de 
selectie voor een topuniversiteit. Dat laatste 
boeit me bovenmatig. omdat het te maken 
heeft met waar mijn boek over gaat. maar dat 
is fictie.

FICtIe

elke Geurts

De paal bij De Kas, waar het nest nu is weggehaald.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Oproep: steun de noodopvang voor dieren 
Egel Tinus uit Betondorp – uitgehongerd en ziek van straat geplukt 
– wordt opgevangen bij vogel- en zoogdierenopvang De Toekomst. 
Deze stichting biedt wilde dieren in nood tijdelijk onderdak en zet ze, 
zodra ze voldoende zijn aangesterkt, terug in de natuur. De Toekomst 
is geheel afhankelijk van giften en subsidie. Met de winter voor de 
deur, een seizoen waarin meer dieren hulp nodig hebben, kunnen ze 
wat extra steun goed gebruiken. Sms het woord ‘egel’ naar 4333 draag 
daarmee €1,50 bij aan hun werk. En als het goed is, scharrelt egel Tinus 
dan straks weer gezond en wel door de Amsterdamse bosjes. 

Er broedde een ooievaarspaar op de rode schoorsteen bij restaurant 
Kas. Een prachtig gezicht, zo’n bewoond nest. Maar behalve gezel-
ligheid gaven de dieren ook overlast, zoals een gebrekkige ventilatie 
en lekkages door uitwerpselen. Bij de schooltuintjes in Park Fran-
kendael is daarom een nieuw ooievaarsnest geplaatst. Hopelijk ver-
ruilen de ooievaars volgend jaar de schoorsteen voor dit prachtige 
nieuwe nest. Omdat de ooievaars en hun nesten beschermd zijn, 
heeft het stadsdeel een ontheffing gekregen om de werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren. De stadsdeelecoloog ziet erop toe dat het de 
ooievaars goed gaat. Bij de speeltuin staat ook een schoorsteen met 
een nest. Nu zijn er dus twee broedplekken in het park.

Nieuw ooievaarsnest in Park Frankendael

Sportpark IJburg, Diemerpark. foto marti jn van den dobbelsteen

weerstand van bewoners van 
de Oeverzeggestraat, die des-
tijds een huis kochten aan een 
autovrije straat. 
Aangezien een definitief 
besluit hierdoor nog een tijd 
kan duren, achten de onder-
zoekers het denkbaar dat 
parkeren ín het Diemerpark, 

direct naast de sportvelden 
(optie A uit de peiling) tijde-
lijk mogelijk wordt gemaakt. 
Parkeren is dan – slechts zestig 
dagen per jaar – mogelijk op 
maximaal 42 plaatsen achter 
een slagboom. Zodra de par-
keergelegenheid op de kop van 
de Oeverzeggestraat gereed 

is, zullen de tijdelijke par-
keerplaatsen naast de velden 
worden opgeheven. 

Het eindrapport is in te zien op 
www.parkerensportparkijburg.nl

Lees op debrugkrant.nl het complete 
dossier ‘parkeren Diemerpark’ 

Het eindrapport van de on-
derzoekscommissie wordt op 
12 november besproken in de 
commissie Openbare Ruimte 
en Financiën. Op 26 november 
neemt de deelraad een besluit.

Indien de parkeerplaatsen 
daadwerkelijk worden aange-
legd op de kop van de Oever-
zeggestraat, dan zal hiervoor 
het bestemmingsplan IJburg 
fase 1 moeten worden gewij-
zigd. Gevreesd wordt echter 
dat deze procedure vertraging 
zal oplopen door de verwachte 

Van de wijkredactie

Over enkele weken zal 
eindelijk duidelijk zijn 
waar bezoekers van 
Sportpark IJburg vanaf 
volgend jaar hun auto 
mogen parkeren. In 
een peiling stemden de 
meeste buurtbewoners 
(58%) voor parkeren op 
de kop van de Oeverzeg-
gestraat. Slechts 1189 
van de 10.000 aange-
schreven huishoudens 
brachten een stem uit

eindrapport Parkeeroplossing sportpark IJburg gereed

Deelraad beslist eind november

Nieuwe  
woningen in de 
transvaalbuurt 
In de Transvaalbuurt is 
een omvangrijk bouw-
project van start gegaan. 
Tugela omvat vijf woon-
blokken die begin 20ste 
eeuw zijn gebouwd voor 
voornamelijk Joodse 
handwerklieden. Twee 
ervan zijn begin dit jaar 
gesloopt om plaats te ma-
ken voor nieuwbouw. De 
eerste fase – de bouw van 
85 sociale huurwoningen, 
33 markthuurwoningen, 
35 koopwoningen en 85 
parkeerplaatsen – is in 
oktober begonnen. Er 
is gevelkunst bedacht, 
gebaseerd op het tegelta-
bleau van De Handwer-
kers Vriendenkring. Deze 
vereniging werd in de 
19de eeuw opgericht om 
de levensomstandigheden 
van Joodse Amsterdam-
mers te verbeteren.
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king Mustapha leert kinderen schaken
‘Schaakmat!’ Het is een term die Mustapha  
Eljarmouni vaak hoort. Hij is oprichter van de 
schaakschool Check me Move, in Amsterdam-Oost. 
Jaarlijks brengt hij bijna driehonderd kinderen  
de beginselen van het schaken bij. Onlangs won hij 
een prijs op het Indische Buurt Festival.

Het begon allemaal in zijn eigen 
huiskamer. In 2006 ontdekte El-
jarmouni dat zijn zoon, destijds 
zeven, autistisch is. Hij maakte 
zich zorgen, en zag hoe onge-
lukkig en eenzaam het kind 
was. “Hij had geen vrienden. En 
niet de motoriek om te sporten, 
waar kinderen hem alleen maar 
uitlachten. Maar hij hield wel 
van schaken. Daarom haalde ik 
twee buurtkinderen in huis en 
leerde hen ook schaken, zodat 
mijn zoon kameraadjes had om 
mee te spelen. Dat was gezel-
lig en een groot succes. Mijn 
zoon was blij, met al die nieuwe 
vrienden om zich heen. En er 
kwamen alleen maar meer en 
meer kinderen bij.”

Slim en trots
Omdat het in de woonkamer 
wat te krap werd, heeft Eljar-
mouni sinds 2008 een ruimte 
in het buurthuis De Meevaart. 
Twee middagen in de week 

komen veel kinderen uit de 
Indische Buurt hiernaartoe om 
te schaken. Deelname aan de 
schaakclub is kosteloos. Eerst 
een potje vrij spelen en daarna 
worden er groepjes gevormd, 
naar niveau, en krijgen ze les 
van ervaren docenten. Zo leren 
ze technieken en groeien ze in 
de sport.
Ook is er iedere maand een 
toernooi. “Het mooie is: het 
gaat niet om geld, maar om trots 
zijn op jezelf. Iedereen kan van 
iedereen winnen. Ongeacht 
leeftijd, ongeacht beperking, 
ongeacht afkomst. Als je een 
spel wint, voel je je slim en trots. 
Daarnaast wordt er onderling 
veel gelachen en worden er fijne 
vriendschappen gesloten. Ook 
tussen ouders, die komen kij-
ken en samen koffiedrinken.”

Vrijwilligers gezocht
Eljarmouni is ondertussen een 
begrip in Oost. ‘King Mustapha’, 
‘Schaak Mustapha’, ‘Koning 
Mustapha’. Hij heeft vele bijna-

men. En iedereen weet hem te 
vinden. Hij doet het met liefde. 
Geheel vrijwillig. Zijn inzet is 
afgelopen zomer beloond met 
een prijs voor beste presentatie, 
tijdens het Indische Buurt Fes-
tival. Een hele eer, vond hij. Het 
maakte hem een tikje verlegen. 
Maar ook trots. “Ik ben heel 
blij dat ik kan bijdragen aan het 

plezier van zoveel kinderen in 
deze buurt. Als ik de gezichten 
zie, glimmend van trots, nadat 
een partij is gewonnen, dan 
verschijnt er ook een grote glim-
lach op mijn gezicht. Ik krijg 
daar zoveel energie van. Heer-
lijk! En mijn zoon, voor wie ik 
het in eerste instantie allemaal 
ben begonnen, is er enorm door 

Door Linda Slagter

Mustapha Eljarmouni, oprichter van schaakschool Check me Move, in ‘z’n’ ruimte in buurthuis De Meevaart. 

foto marti jn van den dobbelsteen

opgebloeid. Hij heeft veel leuke 
vrienden, waardoor hij ook in 
sociaal opzicht is gegroeid. Hij 
geeft nu zelf ook schaakles. Wie 
had dat kunnen denken, zeven 
jaar geleden?”

Schaakschool Indische Buurt is op 
zoek naar vrijwilligers. Interesse? Zie 
www.checkmemove.nl.

Clubhuis AHC IJburg  
1 november in gebruik

De favoriete hardlooproutes van Hans sibbel

Op donderdag 10 oktober 
werden de contracten getekend 
met een aantal belangrijke le-
veranciers. Heerlijke koffie van 
Lavazza, lekker bier van Jupiler, 
fris van Vrumuna en alles voor 
de keuken van Hocras. Een van 
de leuke dingen van de deal is 
dat alle leveranciers samenwer-
ken. Zo rijdt er maar een keer 
per week een bestelauto naar 
het clubhuis.

Stadsdeel heeft de wind eronder
Cruciaal voor het clubhuis zijn 
alle aansluitingen op de open-
bare voorzieningen. Een hele 
uitdaging vanwege de ligging 
van het clubhuis. Geweldig 
nieuws was dan ook de aankon-
diging van het Stadsdeel dat op 
maandag 21 oktober de aanleg 
begon van de terrassen, water-

Als er iemand weet wat mooie 
hardlooproutes in Oost zijn, 
dan is het Hans Sibbel (54) wel. 
De cabaretier liep meer dan 
vijftien marathons en woont al 
heel lang in Amsterdam-Oost: 
vroeger in de Max Planckstraat, 
in de Watergraafsmeer, tegen-
woordig op een woonboot in 
het Flevopark. Van daaruit gaat 
hij het liefst hardlopend rich-
ting IJburg, de Nesciobrug over. 
Het is zijn favoriete ronde. 

“Als je op de brug loopt, dan 
geeft dat zo’n ongelofelijk 
machtig gevoel, met het water 
onder je,” vertelt hij. Daarna 
slaat hij steevast rechtsaf, het 
Diemerpark in. Omdat hij vaak 
‘s avonds moet optreden, loopt 
hij er meestal overdag. “En dan 
zie je daar dus niemand, be-
halve met een beetje geluk vos-
sen en ringslangen. Het is totaal 
verlaten. Terwijl je gewoon in 
Amsterdam loopt.”

Wat Sibbel aanspreekt in het 
Diemerpark is de rust en de 
lange, rechte wegen. Niet voor 
niets wordt de Diemerzeedijk 

leiding, elektrakabel en een 
rioolpersleiding. De aanleg zal 
tot 15 november duren en zal 
wat overlast met zich mee bren-

de ‘hardloperssnelweg’ ge-
noemd. “Ik vind het fijn om 
tijdens het lopen niet al te veel 
impulsen te krijgen. Als je zo’n 
lange weg voor je hebt, hoef je 
nergens over na te denken. Zelfs 
niet over of je links of rechtsaf 
moet. Je komt dan in zo’n mo-
notoon ritme. Dat krijg ik alleen 
bij lopen. Fietsen gaat al te snel.”

gen rond de velden. Maar het 
is geweldig om te zien dat het 
stadsdeel de vaart zet achter de 
sportvoorzieningen in IJburg.

Hardlopen is voor de cabaretier 
tevens een uitgelezen moge-
lijkheid om ideeën voor zijn 
werk op te doen. Al hardlopend 
komen ze vanzelf binnen, zegt 
hij. “Als ik iets voor een column 
moet bedenken, ga ik hardlo-
pen. Het is nog nooit gebeurd 
dat ik dan niet met een goed 
idee thuiskwam. Het lijkt wel 

Hardlopen over de Nes-
ciobrug en dan het Die-
merpark in. Een mooier 
rondje kan cabaretier en 
hardloper Hans Sibbel 
zich niet voorstellen. “Ik 
hou van stilte.”

Van de wijkredactie

Door Iwan Tol

Op donderdag 10 oktober werden de contracten getekend met een 

aantal belangrijke leveranciers. foto marti jn van den dobbelsteenDennenvlamhoed in Park Spoorzicht. foto marti jn van den dobbelsteen

illustratie merel barends

Eerste evenement 
Op 1 november verhuist de 
club al naar het nieuwe on-
derkomen. Niet alles zal klaar 
zijn, het wordt dus hier en daar 
wat improviseren. Het eerste 
evenement staat ook al gepland. 
Op 9 november is er een eerste 
Thé Dansant voor de AHC 
jeugd. Een frisfeest met lekkere 
muziek. Meer informatie pu-
bliceert de club op de website 
ahcijburg.nl, de AHC app en op 
de Facebookpagina.

Help mee met de bar
De bar en de professionele 
keuken vormen straks het mid-
delpunt van het nieuwe club-
huis. De bar zal gerund worden 
door de vrijwilligers. Om een 
en ander te coördineren zijn de 
bar- en evenementencommissie 
nog op zoek naar vrijwilligers. 
Dus heb je ervaring, of gewoon 
zin om mee te helpen, meld je 
dan via de website van AHC 
IJburg.

AHC IJburg bestaat nu drie jaar en 
heeft inmiddels 850 leden, 66 jeugd-
teams, Heren 1 in de derde klasse, een 
Dames 1 team en een actieve groep 
trim hockeyers. De club speelt op twee 
gloednieuwe semi-watervelden met 
verlichting en werkt hard aan een 
eigen clubhuis. Velden en club liggen 
in het Diemerpark bij IJburg. 

alsof met hardlopen in je hoofd 
een creatief proces in werking 
wordt gezet.”

Andere favoriete hardloopron-
des zijn voor Sibbel de Ron-
dehoep, bij Ouderkerk aan de 
Amstel, en een rondje Ransdorp 
in Amsterdam-Noord. “Dan 
zet ik mijn auto neer op een 

parkeerplaatsje net voorbij 
Durgerdam. Als je dan via Rans-
dorp loopt, heb je alleen maar 
fietspaden. Overal heb je een 
weids uitzicht. In het voorjaar 
is het helemaal mooi daar, met 
parende karpers.”

In totaal liep Sibbel twaalf keer 
de marathon van Amsterdam. 
Magisch vindt hij die. “Gerard 
Nijboer, 1980: 2.09.01,” lepelt hij 
op. “Een Europees record des-
tijds, en dat in mijn eigen stad!” 
Tegenwoordig loopt Sibbel geen 
marathons meer. De klad zit er 
een beetje in, geeft hij toe. Het 
gevolg van pijntjes en blessures. 
“Voordien had ik daar nooit 
last van. Ik begon gewoon altijd 
rustig, bouwde de zwaarte van 
de trainingen goed op en heb 
ook gewoon mazzel gehad, daar 
moet ik eerlijk in zijn. Ik mis het 
hardlopen enorm.”

Wel heeft hij nog een paar goeie 
tips voor beginners: “Zorg dat 
je er lol in hebt en houdt, dus 
laat vooral je horloge thuis, 
loop op gevoel en kijk om je 
heen, naar de natuur. Zoiets 
als intervaltraining kun je ook 
spelenderwijs doen. Als ik langs 
de Kanaaldijk loop, richting 
Driemond, probeer ik altijd een 
stuk met een voorbijvarende 
boot mee te rennen. Die gaat 28 
km per uur, dus dat hou je nooit 
lang vol, maar zo hou ik het 
wel speels en uitdagend voor 
mezelf.”

Motion3  
wintertijd  
Challenge
In de nacht van 26 op 27 ok-
tober wordt de klok een uur 
teruggezet. Dit uur tijdwinst 
kun je met Motion3 verzil-
veren door te sporten ten 
behoeve van kinderen met 
een spierziekte. De sport-
winkel annex sportschool 
organiseert samen met part-
ners een Wintertijd Chal-
lenge. Deelnemers kunnen 
kiezen uit een outdoorwor-
kout, spinning, tennis of 
hockey. Om 23.30 uur wordt 
er verzameld bij Motion3, 
waar tot 1.00 uur een op-
peppend programma is. Na 
een gezamenlijke warming-
up gaan de deelnemers naar 
de diverse locaties (ten-
nisclub, hockeyclub, Life & 
Kicking), waar om 2.00 uur 
de sportactiviteiten starten. 
Die om precies 2.00 uur ook 
weer afgelopen zullen zijn…

Meedoen kost €15. Daar-
naast moeten deelnemers 
via een persoonlijke spon-
sorpagina ten minste €50 
sponsorgeld bijeensprok-
kelen voor de Stichting 
Spieren voor Spieren. Zie 
www.motion3.nl.

‘soms loop ik op met een varend schip’

Nieuwe markt IJburg 
Op 2 november wordt er in en rond het IJburg College een 
markt gehouden. Reuring, zoals de markt heet, is een pilot en 
biedt biologische soepen, het beroemde brood van Hartog uit 
de Ruyschstraat, een kinderkapper, olijfolie en veel meer. Er 
is ook wekelijks een leuke activiteit voor kinderen. Het wordt 
een kleinschalige, betaalbare markt met goede producten, zegt 
Antoinette Poortvliet namens initiatiefnemer Crealisatie. Voor-
lopig is Reuring er eens per twee weken op zaterdag, van 11.00 
tot 16.00 uur. Bij droog weer staan de kramen buiten op het 
plein en anders binnen. Poortvliet: “Het is onze droom om vanaf 
het voorjaar op de kade aan de haven te staan. We willen zoveel 
mogelijk een aanvulling bieden op het huidige aanbod. En – de 
naam zegt het al – meer reuring in de wijk creëren.” Onderne-
mers en winkeliers uit de buurt zijn met een kraam van harte 
welkom op de markt. Scholieren van het IJburg College helpen 
bij de realisatie. Zie www.facebook.com/REURINGopijburg.

leonardo Festival in MuzyQ
Een experimenteel festival dat serendipiteit – ‘de ongezochte 
vondst’ – beoogt en een ode aan vrije creativiteit wil brengen. Bij 
de workshops, presentaties, eten en voorstellingen is toeval be-
palend. Onder anderen Pek van Andel (Ig-Nobelprijswinnaar), 
Martijn van Calmthout (wetenschapsjournalist) en Egon Kracht 
(muzikant, componist) geven acte de présence. MuzyQ, Atlan-
tisplein 1, www.hetoogvanleonardo.nl.

Paddenstoelen zoeken
Op zondag 27 oktober is er 
een paddenstoelenexcursie in 
Natuurpark Spoorzicht. Gewei-
zwammen, spekzwoerdzwam-
men of judasoren, Spoorzicht 

heeft ze. Trek stevige schoenen 
aan, want het gebied is zom-
pig. En neem je spiegeltje mee. 
Verzamelen om 11.00 uur op de 
parkeerplaats aan de noordkant 

van NS-station Diemen. Organi-
satie: Diemer Platform Spoor-
zicht Groen, http://werthof.
home.xs4all.nl of mail natuur-
indiemen@gmail.com.

De bouw van het AHC IJburg clubhuis schiet flink op. Binnen de tien werkdagen 
zat het dak erop en kon een eerste formele bijeenkomst worden gehouden in het 
nieuwe clubhuis. 

A
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KWARTAAL
TOPPER
JABIK de VRIES

TOTAAL GEFIETSTE AFSTAND

71.776 KILOMETER Met iedere kilometer 
die jij deze maand 
fietst met Ring Ring 
steun je de Stichting 
Sinterklaas op IJburg. 
We hebben 30.000 
kilometer nodig om 
de Sint de haven van 
IJburg binnen te 
kunnen laten varen. 
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Ben jij al Compleet? Doe de check op kpn.com/compleet
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Ontdek op de fi ets hoe mooi 
jouw wereld is!

Projectbegeleiding:

Co-funded by the intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Een project van Bike the Track                  i.s.m. Ring-Ring

www.btrackb.eu/ijburg

Een actie voor alle basisschoolleerlingen in IJburg

Met ‘Ontdek je Wereld’ 
kun je bijhouden  hoeveel 
je fi etst. Hoe meer hoe 
beter! Fietsen is makkelijk 
en leuk én gezond voor 
IJburg. Bovendien kun je 
leuke prijzen winnen. 

Meld je aan op de site en 
ontdek welke organisaties 
dit project ondersteunen 
en iets leuks voor je in 
petto hebben. 
Bij aanmelding krijg je een 
gratis fi etscomputertje!

Mijn fiets en ik

‘ Het kan ook  
in 22 minuten’

routekaarten 
naar vrijetijds-
bestemmingen

Nergens aan denken
Toen ik een paar jaar geleden 
flink ziek werd, ben ik gaan 
fietsen. Ik moest eruit, nergens 
aan denken, bewegen. Het bleek 
mijn redding. Sindsdien fiets ik 
ook naar kantoor. Inderdaad al-
tijd, ik laat me niet tegenhouden 
door beetje regen of sneeuw. Ik 
voel me sindsdien fysiek beter, 
fitter.

Radio 1
Het is zó’n lekker gevoel als je 
bedenkt wat je uitspaart aan 
auto- en parkeerkosten. Onder-

weg plug ik een koptelefoontje 
in en luister ik Radio 1. Scheelt 
een half uur krantlezen. Ik fiets 
die 11,4 kilometer in een half-
uur. Het kan ook in 22 minuten, 
maar dan moet alles meezitten.

Fiets
Naast die racefiets heb ik een 
gewone hybride, met versnel-
lingen en zo’n sukkelige fietstas. 
Was ik vroeger nooit mee over 
straat gegaan. Geldt ook zoor 
mijn zwarte hightech regen-
pak trouwens. Kom ik aan op 
kantoor, helemaal bezweet, zie 

Alex Klusman. foto marti jn van den dobbelsteen

je die jonge gasten denken: ‘suk-
kel’. Hahaha.

Bakens
Mijn route staat vast: Durger-
dammerdijk, Schellingwouder-
brug, Amsterdamsebrug, Zee-
burgerdijk, Veelaan, Lloydhotel, 
Piet Heinkade, Prins Hendrik-
kade, Jordaan. Ik fiets van baken 
naar baken. Het eerste stuk 
is 2,5 kilometer, daarna komt 
een stuk van 4 kilometer en zo 
verder. Het stuk achter CS is ir-
ritant, door langzame fietsers en 
vervelende brommertjes. Sinds 
ik fiets heb ik behoefte aan bre-
dere fietspaden.

Onderweg
Je ziet onderweg dingen veran-
deren. Zoals camping Zeeburg. 
Die is mooi opgeknapt de laatste 
tijd. 

Alex Klusman (43)

beroep  
oprichter campagne- 
bureau bkb 
route  
Durgerdam-Centrum
afstand  
11,4 kilometer 
frequentie  
vijf keer per week,  
plus in het weekend 
wielrennen

Deelnemers Ring-Ring: 221. Totaal gefietste afstand: 71.776 kilometer.  
Zie www.ring-ring.nu. Ring-Ring is de nieuwe community voor overtuigde fietsers.  
Omdat de wegen in de stad vol raken, maar fietsers zich duurzaam en stressloos  
verplaatsen. We zijn op zoek naar sterke fietsverhalen. Wil je vertellen over jouw  
routes, mail dan naar info@debrugkrant.nl.

100 fkm is 25% korting
Haal de kortingscode bij de brug en bestel de biqju 

 
op www.biqju.com

A

De eerste kwartaaltopperprijs is  
gewonnen door Jabik de Vries, 

Goed voor 1193 Fkm. 
Hij wint de verkoperde 
10-gatsmoersleutel en een 
spaaknippelspanner van 

Bart van Heesch.  
vanheeschdesign.com
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71.776 KILOMETER Met iedere kilometer 
die jij deze maand 
fietst met Ring Ring 
steun je de Stichting 
Sinterklaas op IJburg. 
We hebben 30.000 
kilometer nodig om 
de Sint de haven van 
IJburg binnen te 
kunnen laten varen. 
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van    € 1.449,-

NU:  € 999,-*
*incl. 216 Wh accu

Alleen op 

IJBURG

€ 450,- KORTING

OP = OP

Maak nu een proefrit bij 
de QWIC-dealer:

Fietsen bij Auke
Diemerparklaan 52
1087 GM Amsterdam-IJburg

*De actie geldt enkel voor de QWIC City bij bovenstaande dealer. 
Tevens damesmodel beschikbaar. Actie is geldig tot en met 30 
november 2013. Op=Op.   
Meer info: www.qwic.nl.

Flexbieb 20.000 Fkm gehaald  
Fietsers bedankt

Nieuwe Mijlpaal Sinterklaas op 
IJburg 30.000 Fkm
Met iedere kilometer die jij nu fietst met Ring-Ring steun je de 
stichting sinterklaas op ijburg. We hebben 30.000 kilometer nodig 
om de sint de haven van ijburg binnen te kunnen laten varen. Dus 
fiets allemaal mee! Degene die de meeste kilometers fietst, krijgt 
deze maand bovendien een heerlijke prijs aangeboden door rikit 
Hair: voor hem een Classic Hot towel shave of voor haar een Co-
lourshine behandeling van sebastian. meedoen is heel eenvoudig. 
Download de App en je spaart volledig automatisch fkms. Die je 
ook weer kunt inwisselen bij verschillende ondernemers op ijburg.
nog geen smartphone? maak gebruik van de speciale kpn-
aanbieding! neem nu internet, bellen en tV van kpn en ontvang 
een verdubbeling van je sms, belmin en databundel bij bestaand en 
nieuw mobiel abonnement.
Het rabo Cooperatiefonds verdubbelt de mijlpaal. totaal €3.000.



Haydn 
Arianna 
    a Naxos

En ook:

Brahms 
Strijkkwintet 2

o.l.v. Gordan Nikolíc, viool
Virpi Räisänen, mezzosopraan

8 november
Philharmonie Haarlem
9, 12, 15 november
Het Concertgebouw

WWW.ORKEST.NL
MEER INFORMATIE EN KAARTEN VIA 

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

VERNIEUWD
VERRASSEND
VERTROUWD

Winkelcentrum Diemerplein is uitgebreid en ver-
nieuwd! Met veel nieuwe winkels en vertrouwde 
winkels in een nieuw jasje. Parkeren is gemakkelijk 
in de moderne grote parkeergarage. Ruim 50 win-
keliers heten u van harte welkom in een sfeervolle 
ambiance! Kom naar Winkelcentrum Diemerplein!

Volg ons op facebook
www.diemerplein.nl

KOOP
ZONDAG

3 NOVEMBER 
12.00-17.00 UUR

KOOP

ambiance! Kom naar Winkelcentrum Diemerplein!

KOOP Winkelcentrum Diemerplein is uitgebreid en ver-Winkelcentrum Diemerplein is uitgebreid en ver-

3 NOVEMBER
W I N K E L C E N T R U Mambiance! Kom naar Winkelcentrum Diemerplein!

Winkelcentrum Diemerplein is uitgebreid en ver-

VERNIEUWDVERNIEUWDKOM NU HERFSTSHOPPEN
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

     Amsterdam Dance Centre

Locatie IJburg:
Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam
+31(0)20-616 18 85

NIEUW ADRES!
Locatie Zeeburg:
KNSM-laan 13
(terug bij  
sportschool JERRY’s)

Aanmelden op www.amsterdamdancecentre.nl  
Info: 020-6161885   

Tevens studio verhuur (ook geschikt voor Salsa, Tango, Tap, 
Flamengo en stijldansen) 

jeugd en volwassenen

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Voor meer activiteiten in de herfstvakantie:

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober
van 12.00 – 17.00 uur

In november wordt John 
Palman 73 jaar, en nog steeds 
kookt hij twee keer per week 
in zijn sociale kookclub, voor 
mensen die dat nodig hebben. 
Zijn roti is beroemd, maar ook 
voor een gehaktbrood draait 
hij zijn hand niet om.

Zijn club bestaat al bijna sinds 
hij op IJburg neerstreek, in 
2004. Het mooie van de wijk 
– Palman heeft het goed hier 
– vindt hij de goede integratie 
van ouderen en gehandicap-
ten. Om hen is het begonnen. 
“Vooral oudjes hebben het 
soms nodig, even eruit. Dan 
kook ik toch lekker voor ze.”

Eerst kookte hij alleen op 
maandag, maar op verzoek 
van het Gezondheidscentrum 
kwamen daar de vrijdag en 
later ook de woensdag bij. Al-
tijd schuiven er tussen de tien 
en twintig man aan. Palman 
haalt zijn schouders op. “M’n 
leven lang heb ik gekookt. Met 
kerst wel eens voor 150 man. 
Dus nee, voor mij is dat niet 
moeilijk.” 

Er is maar een gouden regel: 
niemand schept op, alleen 
Palman. “Ik ben heel erg van 
de hygiëne.” Mensen die niet 
zelfstandig kunnen komen, 
worden opgehaald door de 
drie gezusters, ‘hele lieve non-
netjes’, die in de buurt wonen. 

John voelt zich een rijk man. 
“Ik zeg weleens: wat je door 
je voordeur weggeeft, komt 
door je raam weer naar binnen 
gevlogen. Dit doe ik voor de 
gemeenschap. Men heeft voor 
mij ook wel eens klaar gestaan. 
Nu doe ik iets terug.”

Mee-eten bij John (‘iedereen 
is welkom’) op woensdag of 
vrijdag kost €8,- Koffi e of thee 
en het toetje - meestal taart, 
door mevrouw Palman - zijn 
inbegrepen. Aanmelden: www.
sociaalkokenopijburg.nl.

Ook vrijwilliger worden? 
Stichting ViiA is geopend 
op maandag t/m vrijdag van 
9.00–17.00 uur. 
Het kantoor zit in het Gezond-
heidscentrum Haveneiland aan 
de IJburglaan 727. 
Naast vrijwilligerswerk vindt u 
bij ViiA ook het loket Zorg en 
Samenleven en Mantelzorg-
ondersteuning. Meer informatie 
op www.viia.nl, via twitter (@
stichtingviia) of telefoonnum-
mer 020-4952250.

Door ViiA - vrijwillige inzet, informatie en advies - 
zijn er momenteel zo’n 150 vrijwilligers in en rond 
IJburg actief, variërend in leeftijd van 18 tot 85 jaar. 
Een ding hebben zij gemeen: de drang om iets te 
doen voor de samenleving. In de Brug de komende 
maanden telkens een portret van een van hen.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
JOHN PALMAN (72)

‘Ik doe het voor de gemeenschap’ 

www.viia.nl

John voelt zich een rijk man. 
“Ik zeg weleens: wat je door 
je voordeur weggeeft, komt 
door je raam weer naar binnen 
gevlogen. Dit doe ik voor de 
gemeenschap. Men heeft voor 
mij ook wel eens klaar gestaan. 

Mee-eten bij John (‘iedereen 
is welkom’) op woensdag of 

8,- Koffi e of thee 
en het toetje - meestal taart, 
door mevrouw Palman - zijn 
inbegrepen. Aanmelden: www.
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Hoe ziet het VVE-beheer er nu 
uit op IJburg?
“De meeste woningen zijn 
gebouwd door woningbouw-
corporaties of door grote 
projectontwikkelaars. Voor een 
woningbouwvereniging is VVE-
beheer geen kernactiviteit. Het 
is maar een klein onderdeel van 
een grote, vaak bureaucratische 
organisatie waardoor reparaties 
lang op zich laten wachten. We 
zien ook vaak dat er te hoge 
tarieven worden gerekend 
omdat beheerders vriendjes van 
vriendjes het werk toeschuiven.” 

Wat wil De Nieuwe Wereld op 
IJburg doen? 
“Huizeneigenaren betalen nu 
vaak teveel of krijgen slechte 
service. De Nieuwe Wereld wil 
dat veranderen. Een huis is voor 
bijna iedereen zijn kostbaarste, 
materiële bezit. Wij vinden dat 
een VVE de woningen goed 
moet kunnen onderhouden 
tegen scherpe prijzen, zonder 
veel gedoe.” 

Hoe maken jullie dat waar?
“We werken snel, efficiënt en 
goedkoop. We zijn een kleine, 

Vastgoedbeheerder De Nieuwe Wereld wil een verandering in het VVE-beheer 
op IJburg. Mede-eigenaar Piet van de Poel legt uit waarom. 

een VVe moet woningen goed kunnen 
onderhouden, zonder veel gedoe

doeltreffende organisatie met 
veel minder lagen dan bijvoor-
beeld een woningbouwver-
eniging. Als kleine club heb je 

een grote persoonlijke betrok-
kenheid. Als er een probleem 
is komen wij zelf kijken en niet 
de assistent van de assistent. 

Dat werkt sneller en dus ook 
goedkoper.” 

Hoe zit het met de kosten? 
“We hebben als uitgangspunt 
dat we tien procent goedkoper 
zijn dan de huidige beheerder. 

Bovendien betaal je één tarief, 
waardoor je niet voor vervelen-
de verrassingen komt te staan 
als er extra werk verricht moet 
worden.”

Hoe kunnen jullie  
die korting bieden? 
“We gaan uit van het principe 
dat De Nieuwe Wereld voor en 
namens de VVE werkt. Je ziet 
nu vaak dat beheerders com-

missies krijgen van leveran-
ciers. De VVE-beheerder heeft 
daardoor belang bij hoge kosten 
voor huiseigenaren. Dat komt 
bij ons niet voor. Wij vinden dat 
principieel onjuist. We heb-
ben veel praktische ervaring 
en expertise in huis waardoor 
we weinig hoeven uitbesteden. 
Doordat een probleem bij ons 
nooit lang blijft liggen, is het 
vaak ook goedkoper op te los-
sen.”

Voor meer informatie:  
www.denieuwewereld.eu.

Chris en Piet van Vastgoedbeheerder De Nieuwe Wereld: “Huizeneigenaren betalen nu vaak teveel of krijgen 

slechte service. De Nieuwe Wereld wil dat veranderen. foto marti jn van den dobbelsteen A

‘Als er een probleem  
is komen wij zelf  

kijken en niet  
de assistent van de  

assistent.’
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ik heb er weer wat kookboeken bij. jarig geweest 
dus dan weet je het wel. nu moet ik zeggen dat 
er bijna geen groter genoegen bestaat dan de 
zaterdagochtend, man en kind aan de hockey, 
lekker in bed door te brengen met thee met 
melk en suiker en dán kookboeken lezen. Wa-
tertandend zo’n boek door. soms een druppel 
op de pagina, snel opkijken of niemand ’t gezien 
heeft... nee, er is niemand thuis.
na deze heerlijke ochtend dan maar ’s de han-
den uit de mouwen, het platgetrapte, te lange 
gras eraf; ons verjaardagsfeestje speelde zich van-
wege de perfecte nazomer grotendeels buiten af. 
tot diep in de nacht, vernam ik de volgende dag 
want ik was naast zoonlief in slaap gevallen. Dat 
niemand zich afvraagt waar ik eigenlijk gebleven 
ben, vind ik nogal verontrustend. Anyway, terug 
naar de tuin… de resten rabarber, na de langste 
dag niet meer eten omdat dan het oxaalzuur 

Lees het recept voor  
gefrituurde courgette-
bloemen op debrugkrant.
nl/columns/cityfarming.

reprise
Door Sinette Hesselink

CItyFArMING

terugkeert van de bladeren naar de stelen. De 
aardappeltjes checken want die zijn er eigenlijk 
te laat in gegaan. kijken waar m’n uien zijn geble-
ven. De artisjokken zijn ook dit jaar weer niets 
geworden. De courgetteplant geeft nog steeds 
bloemen dus die mag nog even blijven staan. ik 
heb vanochtend nog een leuk recept gelezen 
met deze bloemen dus na het tuinieren ook 
maar even een boodschappenlijstje maken!

uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Website voor zelfhulp bij psychische klachten
Deze maand is de website mijniHelp.nl gelanceerd. mensen met 
psychische klachten (en hun naasten) vinden hier informatie over 
het omgaan met stress, somberheid en angst. De site biedt de 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen op een forum, een 
zelftest in te vullen, advies in te winnen en informatieve filmpjes 
te bekijken. 

 Buurthuiskamer Oase heropend 
oase organiseert sociale activiteiten voor en door buurtbewo-
ners. De stichting heeft een nieuw bestuur en is met steun van 
stadsdeel oost, het oranje fonds en particulieren heropend. in 
deze ‘buurthuiskamer’ kun je terecht om een cursus te geven 
of te volgen, er zijn boekenruilochtenden en de ruimte is af te 
huren voor vergaderingen of feestjes. ook kun je er koken of 
gewoon even binnenlopen voor een praatje. oase, Vrolikstraat 
281. Zie: www.oasestichting.nl. 

 Synergia verhuisd
gezondheidscentrum en apotheek synergia zijn verhuisd van de 
ijburglaan naar de pampuslaan 30–32, waar ze hun intrek hebben 
genomen op de eerste etage. Half november komt er op de be-
gane grond een ouder- en kindcentrum (okC). gezondheids-
centrum pampuslaan – zoals de instelling nu heet – is onderdeel 
van de stichting Amsterdamse gezondheidscentra (sAg). meer 
informatie vind je op www.gzc-pampuslaan.nl.

 Crowdfunded zonnestroom voor Neptunusschool 
sinds 10 oktober draait basisschool neptunus op zonnestroom. 
De leerlingenraad (vijf kinderen tussen 9 en 12 jaar) heeft dit via 
crowdfunding voor elkaar gekregen. Het groepje wilde iets doen 
waar hun school en het milieu wel bij zouden varen. Ze kwamen 
uit op zonnepanelen. De kinderen moesten het geld voor hun 
project zelf bijeen zien te brengen. stichting Doneer de Zon 
hielp hen met tips en praktische zaken. met onder meer een 
loterij sprokkelden de kinderen genoeg geld bij elkaar voor zes 
panelen. tentenbouwer neptunus doneerde er nog eens zes. op 
10 oktober zijn de panelen geïnstalleerd. mooi werk, kinderen! 
Zie www.daltonschoolneptunus.nl.

 Leonardo Festival in MuzyQ
Een experimenteel festival dat serendipiteit – ‘de ongezochte 
vondst’ – beoogt en een ode aan vrije creativiteit wil brengen. 
bij de workshops, presentaties, eten en voorstellingen is toeval 
bepalend. onder anderen pek van Andel (ig-nobelprijswinnaar), 
martijn van Calmthout (wetenschapsjournalist) en Egon kracht 
(muzikant, componist) geven acte de présence. muzyQ, Atlantis-
plein 1, www.hetoogvanleonardo.nl.

ma t/m vrij 8.30 - 19 uur | za 8.30 - 18 uur
Joris Ivensplein 56/58 (naast de Hema)

1087 BP Amsterdam

www.biolicious.nl

vers gebakken brood, groente en fruit, 
verse kazen en biologisch vlees

lekker bio.

Nieuw! bestelservice
bekijk onze vernieuwde website

Vrije sector huurwoningen in Landsmeer

WWW.HURENINLUIJENDIJK.NL

VERHUUR GESTART! 
SCHRIJF JE SNEL IN.

•   Ruime eengezinswoningen 
  met Zaanse gevels

•   Woonoppervlakte van 
  ca. 126 - 131 m2

•   Luxe keuken en comfortabele   
  badkamer

•   Prognose oplevering: 
  1e kwartaal 2014

•   Huurprijs vanaf € 975,- p/mnd

Daar staan ze dan, van idee naar 400 kg staal.  
Beebox Mobile Office, zo worden ze in de internationale 
pers genoemd. Je kan ze komen proberen als werkplek. 
Heerlijk geconcentreerd werken aan een fijn bureau met 
geluidsisolatie helemaal om je heen.  
Om gelukkig van te worden!
125 Euro per maand, 14,50 euro per dag en de  
koffie en de thee en de vergaderplek heb je er gratis 
bij! Cruquiusweg 146-B in Amsterdam Oost.

Informatie bij bart@beehives.nl

wie  nu  nog  thuis  werkt  is  gek
Beehive  opent  haar  deuren  op  IJburg

voor  info  over  werkplekken  bij  Beehive:
carolien@beehives.nl  /  06  2095  4659

Spaces, Creativity & Networking

de Brug op
 Gezocht!, voor een tophockeytrainer/–coach
jasper, trainer/coach bij AHC ijburg, zoekt woonruimte in of 
rond Amsterdam. Een studio, een appartement, een huis, een 
woonboot, voor hem alleen of delen. Huurprijs max. €750.  
Weet u iets of zoekt u een medehuurder?  
mail graag! jasper.verm@gmail.com.
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De polder IJdoorn gezien vanaf Vuurtoreneiland. Op de achtergrond 

Durgerdam. foto marti jn van den dobbelsteen

Natuurmonumenten vormt pol-
der IJdoorn om tot een natuur-
gebied waar weidevogels en trek-
vogels zich thuisvoelen. Tot het 
einde van dit jaar worden vrijwel 
alle dammen aangepast. Ook 
komen er stuwen en pompen om 
het waterpeil beter te regule-
ren. Verder worden er nieuwe 
landhekken geplaatst, wordt de 
dijk gerepareerd en komt er een 
kniehoog raster om vossen – een 
bedreiging voor de vogels – tegen 
te houden. In de westhoek komt 
een vogelkijkhut.
De ruim 100 hectare grote 
polder IJdoorn ligt buitendijks 
en bestaat voornamelijk uit 
grasland waarop vogels als de 
tureluur en de grutto graag 
neerstrijken. Het aanwezige 
rietmoeras is aantrekkelijk voor 
onder meer de lepelaar. De 
werkzaamheden zijn tegen het 
einde van 2013 gereed. 

Polder Durgerdam klaar voor weidevogels



Historische plekken in Oost

Lange tijd was de stroom-
geul Pampus de belangrijkste 
route over zee naar Amsterdam. 
Grote schepen uit bijvoorbeeld 
Nederlands-Indië, die via de 
Zuiderzee naar de hoofdstad 
voeren, deden dat via deze geul; 
het was de enige vaarweg. De 
veelal zwaarbeladen schepen 
lagen nogal eens voor Pampus 
te wachten op hoog water. Daar 
werden ze gedurende enige tijd 
zelfs op zogenoemde scheeps-
kamelen (een soort drijvende 
dokken) geladen om over die 
ondiepte heen getild te worden. 
Dit werd echter steeds lastiger 
omdat de geul langzaam maar 
zeker dichtslibde. Hier vindt de 
term ‘voor Pampus liggen’ zijn 
oorsprong.

Berooide zeelieden
In de tijd van de VOC ontston-
den problemen met het ron-
selen van bemanningsleden 
omdat die vaak zonder geld 

naar huis terugkeerden. Wan-
neer de zeelieden na een lange 
reis eindelijk aan wal kwamen, 
joegen ze hun gage er door-
gaans snel doorheen. Berooid 
gingen de zeelui vervolgens 
naar huis. Daardoor werd het 
steeds moeilijker om nieuwe 
bemanningsleden te vinden, en 
dat was slecht voor de handel. 
Men bedacht hiervoor de vol-
gende oplossing: wanneer het 
schip voor Pampus lag, bracht 
men prostituees en een flinke 

hoeveelheid gratis drank aan 
boord. Pas na drie dagen voer 
het schip Amsterdam binnen en 
werden de gages uitbetaald. Zo 
werd voorkomen dat de beman-
ning het verdiende geld in één 
keer verbraste.

4000 heipalen
Forteiland Pampus werd tussen 
1887 en 1895 gebouwd als on-
derdeel van de fameuze Stelling 
Van Amsterdam. Na de Frans-
Duitse oorlog was Nederland 

Door Jaap Willems

fort gesloten. Het zou echter pas 
in 1952 formeel worden opgehe-
ven als verdedigingswerk. 
Het fort is langzaam gesloopt. 
Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog hadden de Duitsers alle 
metaal al meegenomen, en in de 
hongerwinter sloopten Amster-
dammers het hout eruit, dat in 
de kachel verdween. Daarna 
raakte het fort snel in verval.
In 1962 werd het een tijdje bezet 
door Amsterdamse studenten 
(hun muurschilderingen zijn 
her en der nog te vinden), maar 
pas in 1986 werd voor het eerst 
een serieuze poging onderno-
men om het fort te behouden. 
Enkele Muiders – de zogeheten 
Pampus Pioniers –richtten een 
stichting op met het doel Fort 
Pampus te renoveren. Een heel 
legertje vrijwilligers schoonde 
het kunstmatige eiland op; alle 
afval, puin en begroeiing werd 
opgeruimd. 

De renovatie was aanvankelijk 
nogal vrijblijvend, want de over-
heid leek niet van plan het fort 
over te dragen. Dat gebeurde 
pas vier jaar later, in 1990. 
Sindsdien wordt het beheerd 
door fortwachters en zijn be-
zoekers weer welkom. Dankzij 
de veerdiensten vanuit Muiden 
en IJburg trekt het eiland steeds 
meer bezoekers. Ook voormalig 
koningin Beatrix was er enkele 
malen te gast. In 2011 werd op 
Pampus het Nationaal Bezoe-
kerscentrum van de Stelling van 
Amsterdam geopend. Pampus is 
toegankelijk van april tot en met 
oktober.

(Research: Gerard Goudriaan.)

Fort Pampus werd tussen 1887 en 1895 gebouwd, op vierduizend heipalen van elf meter lang. foto marti jn van den dobbelsteen

Het onthaal van Sint op IJburg in 2012. foto marti jn van den dobbelsteen

Pampus is een kunstma-
tige heuvel in de vroege-
re Zuiderzee, opgewor-
pen in een dichtgeslibde 
vaargeul voor de mon-
ding van het IJ. Rond 
1887 is er in de geul een 
kunstmatig eiland aan-
gelegd om op die plaats 
een strategisch gelegen 
fort te kunnen bouwen. 
Dit maakt, net als Fort 
Diemerdam, deel uit van 
de Stelling van Amster-
dam. 

  Met drank en prostituees voor Pampus19
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bevreesd voor een vijandelijke 
aanval. Om de hoofdstad daar-
tegen te beschermen werd een 
ring van forten gebouwd, en om 
de stad ook aan de zeekant te 
kunnen verdedigen werd onder 
andere Fort Pampus bedacht. 
Om het te kunnen bouwen was 
er echter eerst een nieuw eiland 
nodig.

Het slib werd uit de geul gebag-
gerd en op de onderliggende 
zandplaat stortte men schoon 
zand, stortsteen en basalt. Zo 
ontstond een nieuw eiland, 
waarop het fort werd gebouwd, 
op vierduizend heipalen van 
elf meter lang. Rondom het 
kunstmatige eiland werd – on-
der de waterspiegel – een ring 
van basaltblokken gestort om 
het aanlanden van vijandelijke 
schepen te belemmeren.

Pantserkoepels 
Het ovale fort is opgetrokken 
uit een combinatie van beton 
en gemetselde baksteen en telt 
drie verdiepingen. De meeste 
ruimten bevinden zich aan de 
zuidzijde (tegenover Muiden) 
omdat die kant bij een aanval 
het veiligst zou zijn. Op de 
bovenste verdieping waren 
onder meer twee stalen pant-
serkoepels (van Duitse make-
lij) en enkele batterijen voor 
snelvuurkanonnen. De grote 
kanonnen hadden een bereik 
van acht kilometer. Er was in het 
fort plaats voor 200 militairen, 
die er in de Eerste Wereldoorlog 
ook daadwerkelijk gelegerd zijn 
geweest. 
In 1933 – een jaar na het afslui-
ten van de Zuiderzee – werd het 

Voor de organisatie van de 
intocht is geld nodig. Daarom 
wordt van 25 oktober tot en met 
14 november weer een online 
veiling gehouden van prijzen die 
ondernemers uit de buurt belan-
geloos beschikbaar stellen. Het 
principe ligt voor de hand: ieder 
product wordt toegekend aan 
de hoogste bieder. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan het 

Van 25 oktober tot 17 november organiseert Stichting Sinterklaas op IJburg weer een online veiling: jij koopt 
voordelig de allerleukste producten van IJburg en de opbrengst komt geheel ten goede aan die feestelijke 
Intocht van Sinterklaas op IJburg op 23 november. Kijk dus snel op www.sinterklaasopijburg.nl/online-veiling

sinterklaasopijburg.nl

Half jaar dansles bij
Amsterdam
Dance
Centre
t.w.v. 190,-

Half jaar dansles bij

The Classic Hot Towel 
Shave met open mes 
t.w.v. 27,50

Coole Rugzak van Vans t.w.v. 35,-

Wintercollectie 2013
muts en sjaal van Barts
t.w.v. 50,-

F A M I L I E  M E D I A T I O N

P E M M E L A A R

Compleet ouderschapsplan 
incl. alimentatieberekening
t.w.v. 945,-

Collier van 
Leonoor 
Ottink
t.w.v. 39,-

Je eigen kraam op de 
leukste markt van IJburg 
t.w.v. 75,-

Een taart te mooi om 
aan te snijden t.w.v. 85,-

Zie de kaars schijnt 
door het huisje 
t.w.v. 13,95

Diverse massages t.w.v. 45,-

Personal 
Shopper
For Men
t.w.v. 
395,-

Kindertheatercursus t.w.v. 95,- Boeket t.w.v. 25,-

met dank aan De Brug, BO/12 en de Oranjevereniging IJburg i.o.

Een bezoek aan de Sint t.w.v. 51,50

VeerdienstMuiderslot.nl Veiling voor intocht sinterklaas

sinterklaasfeest. Een greep uit 
het aanbod: personal shopping, 
biologische groenten, dansles, 

een handgemaakt collier en een 
diner voor twee. Zie sinterklaas-
opijburg.nl/online-veiling.

Dit jaar komt Sinter-
klaas op zaterdag 23 
november aan in de ha-
ven van IJburg, waar de 
kinderen van Oost hem 
weer enthousiast zullen 
onthalen.

Bij Sint op het podium
nieuw dit jaar: een kans om sinterklaas te ont-
moeten. ken jij een bijzonder liedje, kun je heel 
goed tekenen, wil je een verhaaltje voorlezen of 
een dansje doen? stuur een mailtje naar sintopij-
burg@gmail.com. kinderen met de leukste inzen-

dingen mogen bij sinterklaas op het grote podium 
komen, waar wellicht nog een verrassing wacht. 

meer informatie over de intocht en de veiling? 
Wil je helpen om dit feest mogelijk te maken? Zie 
www.sinterkaasopijburg.nl. 



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.

‘Ik ben geïnteresseerd in alles wat niet 
gezegd, maar wel gedacht wordt’

Naam Elke Geurts Achtergrond studeerde Dramaschrijven en Literaire Vorming aan de HKU, schreef theaterstukken  
Beroep schrijver, blogger, columnist, schrijfdocent bij Crea Geboren 11 juni 1973, Nijmegen Boeken Het besluit van Dola Korstjens (2008),  

Lastmens (2010), De weg naar zee (2013)

Elke Geurts (1973) schrijft naast een column voor de 
Brug en haar blog Elke Dag, verhalen waarin ze het 
onbehagen opzoekt. Deze maand verscheen haar 
nieuwe boek De weg naar zee, waarin moeder Tessa 
worstelt met het gegeven dat haar dochter Summer 
niet haar gedroomde evenbeeld geworden is. Inte-
gendeel. Plastische chirurgie moet eraan bijdragen 
dat niet meer zichtbaar is dat ze het syndroom van 
Down heeft.

Door Dieuwertje Mertens

Elke Geurts 

 

jas
in de

Elke Geurts in De Jas: “Dat vind ik het interessantste, hoe de mens het vooral zichzelf moeilijk maakt.”

foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe ben je tot dit onderwerp 
gekomen?
“Ik las in de krant een artikeltje 
over kinderen met downsyn-
droom die plastische chirurgie 
ondergaan om er normaal uit te 
zien. Daarmee werd mijn inte-
resse gewekt. Ik dacht: waar zijn 
we mee bezig? Toen ik langer 
over het onderwerp nadacht be-
greep ik ook de andere kant van 
het verhaal. Toen ik op vakantie 
was aan zee, liep ik met een bol-
derkar met daarin drie kinde-
ren, mijn eigen kinderen en een 
vriendinnetje van mijn dochter, 
door het mulle zand. Het was 
heel zwaar. Ik vond het een 
mooi beeld voor een verhaal. 
In plaats van die drie kinderen, 
plaatste ik een stevig meisje met 
downsyndroom in die kar. Zo is 
het verhaal geboren.”

Vanaf de eerste bladzijde ver-
moedt de lezer dat het verhaal 
niet goed af zal lopen. Beleef je 
hier als schrijver stiekem een 
satanisch genoegen aan?
“Als ik aan het schrijven ben, 
denk ik niet aan de lezer. Dat 
komt pas later. Soms hoor ik van 
mensen dat ze mijn verhalen 
heftig vinden. Ik weet nog niet 
wat het effect van dit verhaal zal 
zijn. Ik heb lol gehad tijdens het 

schrijven.
Ik heb weinig mededogen met 
mijn hoofdpersonage Tessa 
gehad, maar ik hou wel veel van 
haar. Ze heeft het beste voor 
met haar kind en ze doet heel 
erg haar best om erbij te horen, 
maar ze is helemaal alleen, 
gescheiden en dan heeft ze een 
vriendschap met een vrouw 
die een perfect kind heeft. Die 

vriendschap loopt natuurlijk 
ook niet echt.”

Je schrijft de meest gruwelijke 
dingen op, nachtmerries voor 
ouders. In Het besluit van Dola 
Korstjens beeldt een moeder 
zich in dat ze de fontanel van 
haar baby per ongeluk door-
prikt met een scherp potlood. 
Zijn er grenzen aan wat je op 
kunt schrijven?
“Alles moet benoemd kunnen 
worden en alles moet kunnen 
worden opgeschreven. Ik ben 
bijzonder geïnteresseerd in 
alles wat niet gezegd, maar wel 
gedacht wordt. Je onbewuste is 
erg onbetrouwbaar. Ik probeer 
deze gedachten begrijpelijk te 
maken.” 

En zijn er grenzen aan wat  
jij kunt opbrengen om op te 
schrijven?
“Er zijn wel dingen die ik niet 
wil opschrijven. Ik heb geen zin 
om een verhaal te schrijven over 
een kind dat leukemie krijgt, of 
over een kind dat een ongeluk 
krijgt. Daar wil ik niet aan den-
ken. En het interesseert me niet 
per se. Schrijven is ook bezwe-
ren van het ongeluk. Je hoort 
ook regelmatig van schrijvers 
die op die manier het ongeluk 
over zich af lijken te roepen. Het 
ongeluk komt in mijn verhalen 

meestal niet van buitenaf, maar 
bij de personages zelf vandaan. 
Dat vind ik het interessantste, 
hoe de mens het vooral zichzelf 
moeilijk maakt.

Een van je favoriete boeken is 
Dorst van Michael Kumpfmül-
ler, over een moeder die haar 
kinderen tijdens een hittegolf 
opsluit in een kamer in huis en 

vervolgens tien dagen rond het 
huis cirkelt, familieleden en 
vrienden bezoekt, maar steeds 
uitstelt om terug te gaan naar 
die kamer. Je beschrijft het 
boek als bijna ‘ondraaglijk om 
te lezen’. Hoop je dit ook met je 
verhalen te bereiken?
“Ik heb grote bewondering voor 
dat boek, het was gruwelijk om 
te lezen. Het heeft me geïnspi-
reerd, maar het was wel heel erg 
zwaar.” Ze lacht: “Duitse litera-
tuur hè. Ik wil graag dat mijn 
boeken ook licht zijn. Humor 
vind ik daarom ook erg belang-
rijk. Zonder zelfspot zijn we 
nergens. Dat is ook de belang-
rijkste strohalm voor Tessa. Ze 
maakt grapjes over haar eigen 
situatie. Helaas voor haar be-
grijpt niemand haar grapjes en 
kan ook niemand erom lachen.”

Eerst schreef je een verhalen-
bundel (Het besluit van Dola 
Korstjens, 2008), vervolgens een 
bundel met novellen (Lastmens, 
2010) en nu een roman. Je verha-
len zijn steeds langer geworden. 
Kwestie van oefening?
“Ik wilde altijd graag een roman 
schrijven. Ik heb al twee keer 
eerder een poging gedaan. 
Sterker nog: ik was eigenlijk al 
twee jaar bezig met een andere 
roman. Toen het verhaal voor 
driekwart af was, liet ik het aan 
mijn man lezen. Na vijf bladzij-
den zei hij: ‘Dit is niks.’ Hij vond 
het verhaal te abstract. Mijn 
eerste reactie was: ‘Jij bent ook 
dom.’ Hij zei: ‘Dit is poëzie.’ En 
hij had geen zin om driehon-
derd bladzijden poëzie te gaan 
lezen. Wat er mis aan was: het 
boek had geen andere laag om 

uit te putten. Er was geen onder-
stroom. De weg naar zee heb ik 
in drie maanden tijd geschre-
ven. Ik heb gebruikgemaakt 
van het mislukte boek, van het 
gevoel: het is niet wat het had 
moeten worden. Dat gevoel 
heeft Tessa bij haar dochter.”

In je column en je blog schrijf 
je liefdevol en met humor over 
je kinderen. Dat staat haaks op 
de manier waarop de ouders in 
jouw verhalen met hun kinde-
ren omgaan.
“Soms denken mensen dat ik 
een hele nare moeder ben, maar 
er is een verschil tussen mijn 
verhalen en mij als moeder.”

Wat vind je van de jas?
“Ik vind hem niet bij me pas-
sen.”
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Op zoek naar de 
beste tandzorg 
op IJburg?
Dan is Tandheelkundig Centrum IJburg (TCIJ) iets voor u. Naast de 
reguliere tandarts kunt u bij ons ook terecht bij de volgende specialisten: 

• Mondhygiëniste 
• Cosmetisch tandarts  
• Orthodontist  

Kortom...we zijn erg veelzijdig en hebben alles in huis. 
U kunt op zeer korte termijn bij ons terecht. 
Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen, 
kom dan langs voor een consult en maak kennis 
met ons vriendelijke en professionele team.

Bel voor een eerste afspraak 020 - 398 31 31. 
Voor nieuwe patiënten hebben wij u een 
GRATIS GOODIE BAG met onder andere 
een elektrische tandenborstel van 
Oral-B klaarliggen.

• Endodontoloog
• Implantoloog
• Gnatholoog

Wilt u meer weten, bel dan met
TCIJ 020-398 31 31, of kijk op 
onze website www.tcijburg.nl
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lLike ons op
 Facebook

p e r s o n a l  t a i l o r i n g

ijburglaan 804
t +31 (0)20 4689400 m +31 (0)6-20618374

info@adhico.nl | www.adhico.nl

GRATIS OVERHEMD OP MAAT !
Eerste 50 klanten krijgen een Gratis 

Maatoverhemd bij een bestelling van een maatpak.

adhico tailors 

Eindeloos vrij op het groenste stukje Amsterdam

Zaterdag 26 oktober (11-14 uur)

informatiepunt Rieteiland-Oost, Larikslaan, Amsterdam-IJburg

www.rieteiland-oost.nl

 *Onder verkooprijs v.o.n., wordt verstaan: de koopsom voor het voortdurend 

recht van erfpacht van de kavel – eigendom van de gemeente Amsterdam -  

waarvan de canon is afgekocht voor 50 jaar vanaf 2008.

OPEN EILAND, 
RIEtEILAND-OOst

Verkoopprijs kavel vanaf e 424.000,-*

Verkoopprijs kavel met woning in stijl vanaf e 695.000,-*

WERKEN 
BIJ VOMAR 
VOORDEELMARKT

Voor onze fi lialen zijn wij op 
zoek naar fl exibele  hulpkrachten 
 (minimaal 15 jaar) die enkele 
uren per week willen werken. 
Bij ons ben je van harte welkom!

WIJ BIEDEN:
• Een goed uurloon
• Doorgroeimogelijkheden
• Flexibele werktijden
• Goede werksfeer in een gezond bedrijf
•  Mogelijkheid om tijdens je vakanties

te werken.

SOLLICITEREN
Informeer bij de betreffende fi liaalmanager 
of ga naar www.vomar.nl en klik op werken 
bij Vomar Voordeelmarkt, zoek vervolgens 
naar het fi liaal waar je wilt werken.

Staat het fi liaal er niet tussen, dan betekent 
het dat er op dit moment geen vacatures 
zijn. Hou de website regelmatig in de gaten 
voor nieuwe vacatures.



Brazilië

regen en wind teisterden brazilië. Er was ook 
een kruidvat in brazilië. Ze liep naar binnen en 
zag dat de bewaker haar opnam. Hij schatte de 
kansen in dat hij hier met een winkeldievegge 
te maken had. Ze treuzelde bij blokjes voor de 
vaatwasser. niet omdat ze overwoog een doos 
in haar tas te stoppen. Ze kon gewoon moeilijk 
besluiten welk koopje het beste koopje was.
De bewaker keek over het rek vol deodorant 
met haar mee. Zo opvallend mogelijk liet ze 
uiteindelijk een zak met vaatwas-capsules met 
drievoudige power shot-werking in haar mandje 
glijden. Het spul beloofde zelfs de binnenkant 
van de vaatwasser bij iedere beurt aan te pak-
ken... 
Hij leek nog niet overtuigd, want bij de make-
upremover stond hij ineens naast haar. Ze 
glimlachte maar een keer naar hem. natuurlijk 
lachte hij niet terug. Het had haar alleen nog 
maar meer verdacht gemaakt. Hij zat met zijn 
hand aan zijn oortje. of was het geen oortje? 
Had hij gewoon jeuk? 
Ze liep maar door. Ze moest nog langs heel veel 
rekken. Er stond veel dat ze misschien nodig 
had, maar ze raakte niets meer aan.
Waarom keek hij niet naar die twee vrouwen 

daar? Ze aten gewoon drop uit de open snoep-
bakken. Ze ging achter hen staan in de hoop dat 
het de bewaker ook op zou vallen.
‘Er is gisteren zoveel regen gevallen als normaal 
in de hele maand oktober.’
‘nou, ik hoorde dat het net zoveel was als de 
inhoud van het ijsselmeer.’
‘Dat kan niet.’
‘Ze zeggen het.’
Weer die hand in die bak. 
Ze belde frank, wilde vragen of hij misschien 
nog iets nodig had, maar hij nam niet op. Het 
was vanmiddag open huizenmiddag herinnerde 
ze zich. u belde frank van het makelaarskan-
toor franks Houses & more, laat een bood-
schap achter dan bel ik u zo snel mogelijk terug.
straks hoefde het niet meer. 
Ze stopte haar telefoon weg en pakte ook een 
muntdropje uit de bak. Hij lag net op haar tong 
toen de bewaker eraan kwam. snel schepte ze 
een puntzak vol met allerlei soorten. griotten 
en dubbelzout, katjes en munt en honing...
met het snoep en de vaatblokjes in een plas-
tic tas waar ze twintig cent voor had moeten 
betalen wachtte ze daarna bij de tramhalte. in 
de regen natuurlijk. 

JOsINe MArBus
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Hesdy Krolis (71) op zijn paaltje bij de Dappermarkt. 

foto laura te Hennepe

Geboren in Su*, gestudeerd in 
Nederland, geneeskunde en 
rechten. Van het eerste maakte 
hij zijn vak, maar het hart zit vol 
met nummer twee. De mond 
vloeit ervan over: “Ik zie niet 
goed, maar wat mij opvalt is dat 
er in hier een negeercultuur 
heerst… Mensen lappen de 
regels aan hun laars. Ze fietsen 
op de stoep en links, terwijl wij 
verordend hebben rechts te fiet-
sen!” Hij wijst naar een vrouw 
die achter mij langs fietst: “tring, 
tring!” Zo’n figuur zou nooit een 
vriend van Hesdy Krolis kun-
nen worden. Hij is opgevoed 
met regels en een portie gezond 
wantrouwen. Verbitterd? “Nee! 
En ik ben niet truttig, maar ik 
mag er graag wat van zeggen!” 
Hij lacht zijn tanden bloot, er 
ontsnapt een stukje wortel.

Irritaties werden in het gezin 

Krolis beslecht in ‘de recht-
bank’: “Vader, moeder, broers 
en zussen, iedereen deed mee. 
Ruzies werden uit de wereld ge-
holpen in onze eigen rechtbank 
en wij konden ook onze ouders 
aanklagen. Pleidooien hielden 
we, en iedereen had recht op 
verdediging. Bij een ernstig con-
flict hadden we zelfs een Hoge 
Raad. Dan gingen we in cassatie 
bij mijn grootouders.” 
De vernieuwende pedagogiek 
van zijn ouders heeft hem veel 
gebracht. Hij is zowat meubi-
lair bij het Surinaams-Chinese 
restaurant aan de markt, waar 
hij een andere vaste klant – een 
meisje van 8 – leerde schaken 
toen zij drie en een half was. 
“Vraag aan haar hoe ze zo slim 
geworden is en zij antwoordt: 
van Kroli** heb ik alles ge-
leerd!”.

*Suriname
**Koosnaampje meneer Krolis

Te midden van de drukte op de Dappermarkt zit een 
donkere man op een paaltje aan een wortel te knab-
belen. Hij draagt een modieuze hoed en een donkere 
zonnebril en heeft wel iets weg van Ray Charles. Hoe 
vaak hij hier komt? Bijna elke dag. “Het is fijn toeven 
in Oost,” aldus meneer Hesdy Krolis (71).

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

Door Laura te Hennepe

wijzen uit het oosten

Kindermarkt

10.00 tot 16.00 uur

Kerstmarkt voor en door de IJburgers
zaterdag 14 december

q

b

w

r

t

z

h

e

aalle kinderen van IJburg mogen hun spulletjes  
verkopen om ruimte te maken voor de sint

etos • gouden kom • bagels & beans • top 1 toys • rabobank • grill’s fastfood • gall&gall 

het dierenpunt ijburg • brilservice • vinny’s bakery • pamba stomerij • biolicious • hizi hair  

vomar voordeelmarkt• zeeman • visgilde ijburg • blokker • d.i.o. drogisterij • albert heijn 

globe reisburo • bikes & boards • hema • bart verkerk keurslager • bruna • jane flowers

zondag 24 november
11.00 tot 16.00 uur

‘Advies is bij ons erg belangrijk’
Ondernemen in winkelcentrum IJburg 

Ze is zelf bril- en lens dragend. 
Niet zo gek, dat ze na de havo 
koos voor een opleiding tot 
optometrist. “Voor mijn stage 
belandde ik bij de veel langer 
bestaande vestiging van Bril-
service in Purmerend, zo ben ik 
erin gerold.”
Daar werd ze, als klap op de 
vuurpijl, verliefd of Michel, 
toen zoon van de eigenaar, nu 
zelf de baas. Samen runnen ze 
de twee winkels. Hulya is bijna 
elke dag op IJburg te vinden, 
maar op vrijdag wisselt ze met 
haar man, dan staat hij hier in 
de zaak. “Dat doen we om fee-

ling te houden met de klanten 
en de omgeving.”

Dat moet ook wel, het publiek 
op IJburg is anders dan dat 
in Purmerend. “Jonger, meer 
divers, er zijn veel kinderen en 
het is multicultureel. Dat maakt 
het werk hier erg aantrekke-
lijk. We hebben goed contact 
met klanten, en krijgen er via 
via steeds nieuwe bij, ook uit 
bijvoorbeeld uit Muiden en 
Diemen. 

Voor contactlensdragers komen 
er telkens nieuwe technieken en 

Hulya (27) is optometrist en bedrijfsleider bij Brilservice. Op 3 september 2011 
opende ze de vestiging op IJburg. “Een prachtige plek.”

materialen op de markt. “Door 
elk half jaar een controle uit te 
voeren, kunnen we kijken of 
iets beter bij een klant past.” 
Niet alleen sterkte is dan van 
belang, juist leefomstandighe-
den van iemand zijn doorslag-
gevend. “Hoe werk je, zit je veel 
achter computer of ben je bij-
voorbeeld veel buiten? Gebruik 
je medicijnen? Daar letten we 
op. Hulp en advies is bij ons erg 
belangrijk.”

De winkel
Brilservice heeft een ruim assorti-
ment zonnebrillen van aansprekende 

merken, lenzen en brilmonturen, 
ook kleurige hippe voor kinderen, 
bijvoorbeeld van Vingino. Kinderen 
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krijgen (tot en met 16 jaar) 100 euro 
korting op het totaalpakket. Zie www.
brilservice.nl.

Deel 1 BrIlserVICe

A

Opera over duurzaamheid  
natuur in Muziektheater
Geïnspireerd op Richard Wagners wereldberoemde oper-
acyclus Der Ring  des Nibelungen brengt De Nederlandse 
Opera de komende maanden een ode aan de natuur: 
BOOM! Amsterdam is een opera. Op 2 en 3 november zijn 
in Het Muziektheater Amsterdam in één weekend 27 unieke 
voorstellingen te zien over duurzaamheid en de natuur. 
Indringende voordrachten – van ecologen, filosofen en 
kopstukken op het gebied van duurzaamheid – worden ver-
rassend gecombineerd met speciaal voor dit project gecom-
poneerde muziekstukken van Calliope Tsoupaki en Wim 
Henderickx. De muziek is geïnspireerd op de leidmotieven 
van RichardWagner. Der Ring des Nibelungen-personages 
Wotan, Brünnhilde en Erda vormen de rode draad; bij elk 
onderdeel wordt een verband gelegd tussen de teksten uit 
Ring-cyclus en de aarde en natuur anno 2013.
Voor meer informatie over uitvoering en sprekers, over tijden en kaart-
verkoop zie amsterdamiseenopera.nl. 

Portret met Jet
In het CBK is de expositie Portret met Jet – de keuze van 
leerlingen van het Montessori College Oost en Jet Bussema-
ker – te bezichtigen. Vijftig leerlingen van de school doken 
hiervoor in de collectie van CBK Amsterdam. Samen met 
de Minister van Onderwijs maakten ze een keuze uit 5000 
kunstwerken. Ze hebben hun toekomst voor zich en dro-
men van later. Maar wat hebben ze eigenlijk met kunst? In 
deze expo laten ze het zien. Zie cbkamsterdam.nl.

Crowdfunden voor tanktop Harry
Harry is een nieuw label voor fairtrade-producten, waaron-
der een wit hemd van biologisch katoen. Om deze tanktop 
– het eerste product van Harry – te kunnen ontwikkelen, 
is een crowdfunding campagne gestart. De productie kan 
van start als er vóór 17 november 15.000 euro wordt bin-
nengehaald. Harry is een initiatief van Annouk Post (YOI), 
Charlotte Waes en Marieke Vinck (Charlie + Mary), pioniers 
op het gebied van duurzame mode in Nederland. Bij de 
productie van het hemd werkt Harry samen met People 
Tree, een gerenommeerd Brits merk. Harry’s hemd bestel je 
via www.oneplanetcrowd.nl/project/harry. 

10 miljoen  
voor verkeers-
projecten
Stadsregio 
Amster-
dam gaat 
gemeen-
ten helpen 
om verkeer- 
en vervoerpro-
jecten sneller te realise-
ren. Omdat er vrij veel 
werkzaamheden zijn die 
wegens geldgebrek moei-
lijk van de grond komen, 
heeft de Stadsregio een-
malig een bedrag van 10 
miljoen euro beschikbaar 
gesteld. Het geld wordt op 
basis van inwonersaantal-
len over de gemeenten 
verdeeld.
Vrijwel alle gemeenten 
hebben aanvragen voor 
projecten ingediend, 
variërend van fietsverbin-
dingen en het inrichten 
van schoolzones tot het 
vernieuwen van een brug. 
Nog voor het eind van dit 
jaar wordt bepaald welke 
projecten een bedrag 
toegekend krijgen.

Meer Josine?
Wil je ook de oude columns van josine marbus lezen of de columns van een van onze andere  
columnisten, check dan de website: www.debrugkrant.nl/columns

!

10.000.000
€



24 november

kindermarkt op winkelcentrum ijburg

Divers

27 oktober

paddenstoelenexcursie, Diemer  
platform spoorzicht groen. geweizwam-
men, spekzwoerdzwammen, judasoren. 
spoorzicht heeft ze. trek stevig schoeisel 
aan, want het is zompig. En neem een 
spiegeltje mee. parkeerplaats noordkant 
ns-station Diemen, 11.00 uur, werthof.
home.xs4all.nl.

31 oktober

Dierbare monsters, openingsavond seizoen 
knsm sociëteit. schrijver en kunstenaar 
Daan remmerts de Vries over het gemis 
aan natuurlijke monsters en ongetemde 
natuur in nederland. knsm sociëteit, 
kompaszaal (reserveren societeit@
knsmsocieteit.nl).

2 november

get Cozy, middag met mooie bloemen, 
hippe mode en fijne wijn, door Don 
florito, stijldepartment en de Wijnlijst. 
pampuslaan 31, 12.00-17.00 uur, facebook 
‘get Cozy’. 

7 november

flex night live, i.s.m. uitgeverij thomas 
rap: thomas Heerma van Voss. Veelbelo-
vende jonge schrijver – in 2009 verscheen 
zijn debuut De Allestafel – leest voor en 
beantwoord vragen. flexbieb, 20. 00 uur, 
flexbieb.nl (gratis voor leden, €5 voor 
niet-leden).

ziekelijke en groezelige zonderling, skellig. 
theater Vrijburcht, 15.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

13 november

Vuilnisventjes (2+). Een beeldende dansvoor-
stelling waarin met gerecyclede attributen, 
toeters en bellen een avontuurlijke wereld 
wordt gecreëerd. pleintheater, 10.30 uur, 
pleintheater.nl.

17 november

De Toverlegging (4+), Er was eens in oost. 
tussen de strakke broeken in een 5ehands-
kledingwinkel hangt een toverlegging... 
pleintheater, 16.00 uur, pleintheater.nl.

Film

24 oktober

Love & Funghi. Indrukwekkende film die 
gaat over wilde paddenstoelen en de liefde 
voor koken. studio/k, 17.30 uur, studio-k.
nu (ook op 27 okt.).

25 oktober

Als twee druppels water, klassieker van fons 
rademaker. studio/k, 15.00 uur, studio-k.
nu.

Hannah Arendt (drama). theater Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl (€6, met 
koffie/thee)

1 november

Song for Marion (komedie). marion zit in 
het lokale koor. Haar norse man Arthur 
haat aandacht en vindt het maar niets. toch 
neemt hij haar plaats in. theater Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

8 november

De Regels van Matthijs (documentaire). 
Aangrijpend verhaal over de 45-jarige 
matthijs die autistisch en in gevecht met 
de wereld is. theater Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

11 november

Mangiare, film kijken of je thuis bent, maar 
dan op groot scherm. Deze maand staat 
‘eten’ centraal. studio/k, 19.00 uur, studio-
k.nu.

15 november

kes, een klassieker. portret van de vriend-
schap tussen een jongen uit het Engelse 
arbeidersmilieu en zijn vogel. studio/k, 
15.00 uur, studio-k.nu.

Los Amantes Pasajeros (komedie). Een 
vliegtuig op weg naar mexico City dreigt 
neer te storten. omdat iedereen aan 
boord de dood in de ogen te kijken, delen 
ze elkaars geheimen. theater Vrijburcht, 
20.30 uur.

Club

1 november

Wat geen drinkebroers meer in de kroeg? 
Dat vraagt om actie! kom naar nAp 
Amsterdam, drink en doe mee. kleding-
voorschrift: streepjes. muziek en hapjes van 
het huis. Café nAp, 19.00 uur, facebook 
‘Vrijmibo gaat nAt’.

70ties en 80ties party. Dikke disco in 
het havencafé bovendiep van johann en 
tina – ‘gratis entree, gratis hapjes en gratis 
parkeren’. Diemerzeedijk 6, 20.00 uur, 
havencafebovendiep.com.

16 november

Amsterdamse avond met zanger glenn 
palm en Dj rick. mokum in een bruin café 
aan de haven. Dok48, 22.00 uur, dok48.nl.

22 november

70ties en 80ties party. Dikke disco in 
het havencafé bovendiep van johann en 
tina – ‘gratis entree, gratis hapjes en gratis 
parkeren’. Diemerzeedijk 6, 20.00 uur, 
havencafebovendiep.com.

JeugD

27 oktober

Fotoshoot voor kinderen. Sofie Delvaux 
zet haar studio op in het nieuwe pan-
nenkoeken- en ijshuis aan de haven. firma 
koek, 14.00-17.00 uur, krijn taconiskade 
404-406, firmakoek.nl. 

Haas en Konijn gaan vliegen! (2-4), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppen-
theater koos kneus, 10.30 uur, iepenplein 
40, kooskneus.nl (bijna elke zondag tot 
eind januari, zie website).

Thuis bij Mol en Muis (2-4), met schminken, 
limo, koffie en koek. Poppentheater Koos 
kneus, 12.00 uur, iepenplein 40, kooskneus.
nl (bijna elke zondag tot eind januari, zie 
website).

De rode en de blauwe tovenaar (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppen-
theater koos kneus, 14.00 uur, iepenplein 
40, kooskneus.nl (bijna elke zondag tot 
eind januari, zie website).

Opa Warrowitz en de kangoeroe (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppen-
theater koos kneus, 15.30 uur, kooskneus.
nl (bijna elke zondag tot eind januari, zie 
website).

30 oktober

De dappere ridder, de draak en de mooie 
prinses (4-8), met schminken en versnape-
ringen. poppentheater koos kneus, 14.00 
uur, iepenplein 40, kooskneus.nl (bijna elke 
woensdag tot eind januari, zie website).

Agent Speurneus vangt een boef (4-8), met 
schminken en versnaperingen. poppenthe-
ater koos kneus, 15.30 uur, iepenplein 40, 
kooskneus.nl (bijna elke woensdag tot eind 
januari, zie website).

3 november

Roodkapje (3+), Het kleine theater. na 
388 jaar is roodkapje het beu! Ze besluit 
het eens helemaal anders te doen en kiest 
een ander pad. pleintheater, 16.00 uur, 
pleintheater.nl.

Mijn vader is een oppasser (meespeelverhaal/
familievoorstelling, 5-10 jr.), De Verhalenman. 
sam is zes jaar. De vader van de vijf jarige 
max is oppasser in Artis. soms mag hij hel-
pen. Dan zijn de apen los… Verhalen Atelier, 
lumièrestraat 77, 11.00 uur, verhalenman.nl.

10 november

Prinses Lillifee en de Kleine Eenhoorn (anima-
tie, 4+). in een droom wordt prinses lillifee 
door de eenhoorn rosalie gevraagd om 
voor lucy, haar baby, te zorgen. theater 
Vrijburcht, 13.30 uur, theatervrijburcht.nl.

De schaduw van Skellig (familie/mysterie, 
7+). michael ontdekt in het gammele 
schuurtje achter zijn nieuwe huis een 
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AGENDA

Ook een vermelding in deze agenda? 

Mail info@debrugkrant.nl

Of meld je evenement aan op 

www.debrugkrant.nl/agenda

o k t o b E r  n o V E m b E r  2 0 1 3

18 november

The hunger games. ter voorbereiding op 
deel twee eenmalig het eerste deel in de 
grote zaal. studio/k, 21.30 uur, studio-k.nu.

TheATer

25 oktober 

Blind date, suburbia (toneel, try-out). be-
werking van de beroemde film ‘Blind Date’ 
van theo van gogh. De omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

Stuck in the middle with you, De gasten. Zijn 
de jongens altijd sterker dan de meisjes, 
en moeten meisjes daarom slimmer zijn? 
muiderpoorttheater, 20.30 uur, muider-
poorttheater.nl.

26 oktober 

Drie keer Rayen, rayen panday (cabaret). 
iedereen in zijn omgeving is het erover 
eens, het wordt tijd voor huisje, boompje, 
beestje. rayen zelf ziet dat nog helemaal 
niet zitten. De omval, 20.30 uur, theater-
deomval.nl.

31 oktober

The Lodger (filmconcert, drama/suspence). 
Halloween, dus Hitchcock. ‘Een klassieke 
thriller rond een mysterieuze wreker 
met een voorkeur voor blonde vrouwen.’ 
theater De omval, 20.00 uur, theater-
deomval.nl.

the Chippendales – unleashed. De strip-
pers nodigen een bekende nederlander 
voor een gastoptreden uit. theaterfabriek, 
20.00 uur, theaterfabriek.nl (ook op 1 nov.).

1 november

Tandem, werk van nieuwkomers en experi-
menten: Manwijven van Eva’s Appel en Het 
Begin van danser Anuradha pancham en 
muzikant ravish gopal. pleintheater, 20.30 
uur, pleintheater.nl.

2 en 3 november 

BOOM! Amsterdam is een opera, Het mu-
ziektheater. De nederlandse opera brengt 
de komende maanden een ode aan de na-
tuur. meer informatie over uitvoering tijden 
en kaartverkoop: amsterdamiseenopera.nl.

5 november

Dans in de Wereld, samadhi Dance Com-
pany. traditionele dans gecombineerd met 
tusta, een krachtige samensmelting van 
muziek, beeld en dans. pleintheater, 20.30 
uur, pleintheater.nl.

15 november

Dittico, Annika panitto. Een verzameling 
van twee portretten: twee danssolo’s, twee 
verhalen. muiderpoorttheater, 20.30 uur, 
muiderpoorttheater.nl.

mArkT

27 oktober

kofferbakmarkt: tweedehands, zelfgemaakt, 
antiek, prullaria etc. Zelf verpatsen? mail 
kofferbakmarkt@gmail.com. parkeerplaats 
blijburg, 10.00 uur.

2 november

reuring, markt bij het ijburg College, 
met bio-soepen, brood van Hartog, een 
kinderkapper, olijfolie en meer. plein ijburg 
College, 11.00-16.00 uur.

14 november

Debat over buurttheaters, met o.a. porte-
feuillehouder jeroen van spijk. Waarvoor 
gaat u naar het buurttheater? En vindt u 
het nodig dat het stadsdeel uw voorstelling 
deels financiert? Muiderpoorttheater, 19.30 
uur, muiderpoorttheater.nl.

muziek

25 oktober

Het Danspaleis, disco speciaal voor oude-
ren, met krakers van onder meer johnny 
Hoes, louis prima en Doris Day. sportcafé 
ijburg, 15.00 uur, hetdanspaleis.com.

30 oktober

jazzband femme Vanille brengt ter gelegen-
heid van hun nieuwe album ‘the Coördi-
nates’ een bijzondere documentaire uit. 
Vertoning en optreden. studio/k, 20.00 uur, 
studio-k.nu.

13 november

thé Dansant, seniorenkoor Zeeburg Zingt. 
Een middag met dansmuziek om op mee 
te zingen of neuriën en een dansje op te 
wagen. Verenigingsgebouw kindervreugd, 
kramatweg 31a, 14.00 uur. 

elke week

maandag: ruilbeurs voor  
postzegelverzamelaars. krijn taconiskade 
328, 11.00-16.00 uur.

Woensdag: poppentheater koos kneus,  
zie boven bij ‘jeugd’. 

Woensdag: pubquiz in Dok 48, vet strijden 
over nobele wetenswaardigheden, 21.00 uur.

Vrijdag: Dikke borrel, vette Dj.  
Café-restaurant n.A.p. aan de haven,  
21.30 uur.

Zondag: poppentheater koos kneus,  
zie boven bij ‘jeugd’.

Zondag: jamsessies en bandjes.  
blijburg, 17.00 uur.

230.000
jongeren t/m 24 jaar in Amsterdam. Dat is 29% 
van de bevolking. Hun aandeel neemt toe.
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      AdvertorialA

‘ Beauty wordt allang niet meer  
als luxe gezien’

MJ Amsterdam breidt uit

Als we binnenlopen komt eige-
naresse Marie-José Putman net 
bij de Kamer van Koophandel 
vandaan. De nieuwe naam is nu 
officieel, zegt ze blij, Studio MJ 
heet nu MJ Amsterdam. “Die 
past beter bij de uitbreiding, 
de nieuwe inrichting en het 
nieuwe concept: chic stads, met 
een duidelijker scheiding tus-
sen twee beautymomenten.” 
Klanten kunnen in de salon 
namelijk niet alleen terecht 
voor luxe behandelingen, maar 
ook voor een zogenoemde quick 
fix: korte behandelingen, zoals 
epileren, wimpers verven en 
gezichtshaar harsen, meestal 
zonder afspraak.

De salon bestaat inmiddels ne-
gen jaar, waarvan ruim vijf aan 

De beautysalon aan de Pampuslaan verdubbelt in oppervlak, heeft een nieuwe 
naam en dingt mee naar de Beauty Award voor Salon van het Jaar.

Van de redactie Lifestyle de Pampuslaan. Nu wordt het 
naastgelegen pand erbij getrok-
ken. “We gaan ervoor. Het is bij 
ons in de avonden en weeken-
den zo druk dat we echt meer 
ruimte nodig hebben.” 

En als we dan toch vernieuwen, 
dan ook maar meteen goed, ver-
klaart Marie-José nader. Overal 
is over nagedacht. De nieuwe 
bedrijfskleding bijvoorbeeld is 
helemaal afgestemd op de sty-
ling van de salon. Die krijgt aan 
de ene kant een industriële, en 
aan andere kant een warme en 
luxueuze uitstraling. “Je komt 
straks binnen in het winkelge-
deelte, waar huidverzorgings- 
en nagelproducten veel ruimer 
staan opgesteld. In het oude 
deel kunnen klanten straks op 
afspraak terecht voor de uitge-
breidere behandelingen.”

Zakelijk gezien ziet Marie-José 
de uitbreiding helemaal zitten, 
crisis of geen crisis. “Ik vind het 
fijn om een positieve boodschap 
te brengen. Deze tijd biedt ook 
kansen. Ik heb gemerkt dat 
beauty allang niet meer wordt 
gezien als luxe. Vrouwen en 
mannen van nu zijn zelfbewust, 
ze willen te allen tijde goed voor 
de dag komen. Niet alleen met 
hun kleding, maar totaal. Het 
geeft hen zelfvertrouwen en 
daar dragen wij graag aan bij.” 

De verbouwing van MJ Amsterdam 
moet eind deze maand klaar zijn. De 
salon blijft ondertussen gewoon open.

‘ Dit museum geeft een kleurrijk beeld van 
een bijzondere Amsterdamse volksbuurt’

Buurtmuseum toont de geschiedenis van de Indische Buurt

Waar een vakantie naar Mexico 
al niet toe kan leiden. Enkele 
jaren geleden reisde museoloog 
Harriët van der Veen door de 
Mexicaanse binnenlanden. Ze 
kwam daar in aanraking met 
het fenomeen ‘community 
museum’, lokale buurtmusea 
die door bewoners zelf worden 
bemand. “De bewoners richten 
die musea op omdat er Mexico 
regelmatig kunstschatten wor-
den opgegraven. Die worden 
allemaal naar de musea in de 
hoofdstad vervoerd. Bewo-
ners zien daar niets van terug. 
De meesten hebben niet eens 
geld voor een buskaartje naar 
Mexico-Stad. Door in hun eigen 
dorp een buurtmuseum op te 
richten, hopen ze een deel van 
dat lokale erfgoed te kunnen 
behouden. Ze willen daar ook 
zelf van genieten.”

Geen vaste locatie
Een prachtig concept, dat Van 
der Veen aan het denken zette. 
Want zou zo’n museum voor, 
door en over bewoners ook niet 
mogelijk zijn in haar eigen wijk, 

de Indische Buurt? Ze legde het 
plan voor aan stadsdeel Oost, 
dat meteen enthousiast rea-
geerde. Daarna ging het snel. Zó 
snel dat Buurtmuseum Indische 
Buurt zich onlangs kon pre-
senteren aan de buurt, met een 
feestelijke openingsexpositie in 
bibliotheek Javaplein. Van der 
Veen: “Buurtmuseum Indische 
Buurt gaat over de verhalen en 
geschiedenis van bewoners uit 
de buurt. Het heeft geen vaste 
locatie en dat willen we ook 
niet. We zijn vooral daar waar 
veel buurtbewoners komen.”

Buurtmuseum Indische Buurt 
bereidt momenteel de tentoon-

stelling Neighbour Stories voor, 
die volgend voorjaar gepre-
senteerd zal worden. Deze is 
gebaseerd op interviews van 
kinderen uit de buurt met hun 
ouders en grootouders. “De 
interviews gaan over de geschie-
denis van hun ouders en groot-
ouders. Kinderen, en zeker die 
uit migrantengezinnen, weten 
daar meestal weinig vanaf. Met 
Neighbour Stories willen we 
die geschiedenissen kenbaar 
maken.”

Synagoge
Toeval of niet, maar Rogier 
Schravendeel, geen bewoner 
maar wel liefhebber van de 

Met een feestelijke  
openingsexpositie stelde  
Buurtmuseum Indische 
Buurt zich 16 oktober in  
bibliotheek Javaplein voor 
aan de buurtbewoners. 

Door Michel van Dijk

Indische Buurt, werkt eveneens 
aan plannen over de geschiede-
nis van de wijk. “Wat me vooral 
boeit is dat het een buurt is waar 
honderd talen worden gespro-
ken, maar waar de bewoners 
geen gezamenlijke geschiede-
nis hebben,” vertelt hij. “De 
oorspronkelijke bewoners zijn 
vertrokken naar Almere of Pur-
merend en het kleine groepje 
dat is overgebleven, verdwijnt. 
Voor de nieuwe bewoners is 
daarmee de band met de buurt-
geschiedenis doorgeknipt. Door 
die zichtbaar te maken, hoop ik 
dat ze zich ervoor gaan interes-
seren. Want de buurt is datgene 
wat bewoners met elkaar bindt.”

Schravendeel beheert een 
website (www.indischebuurt.
nl) waarin hij een uitvoerige 
geschiedenis van de buurt heeft 
beschreven. “Daarnaast komen 
er informatieborden op bijzon-
dere plekken in de Indische 
Buurt. Zo weet vrijwel niemand 
dat in het pand van de Albert 
Heijn aan de Molukkenstraat tot 
in de Tweede Wereldoorlog een 
synagoge zat. Ik zou daar graag 
een informatiebord over de 
geschiedenis van die synagoge 
plaatsen.”

Schravendeel schrijft ook tek-
sten voor groepswandelingen 
in de buurt, die door bewoners 
zullen worden begeleid en hij 
werkt aan een boekje over de 
Indische Buurt, zowel in het 
Nederlands als het Engels. “Dat 
is straks te koop in de Stayokay 
aan het Timorplein. Ook toeris-
ten vinden het leuk om meer te 
weten over de buurt waar ze te 
gast zijn.”

Van der Veen en Schraven-
deel hebben elkaar inmiddels 
gevonden. Ze hebben besloten 
om alle plannen en initiatieven 
onder te brengen bij Buurtmu-
seum Indische buurt. Van der 
Veen: “Dat levert een kleurrijk 
beeld op van de geschiedenis en 
diversiteit van een bijzondere 
Amsterdamse volksbuurt.”

OBA Javaplein, bij 10 en 18 zie je buurtbewoners die zelf foto’s hebben ingestuurd de expositie bekijken. 

Nummer 34 helemaal links de ‘museumdirecteur’ die in zijn woordje aangaf het heel laagdremepelig te willen 

houden en direct daarnaast Harriet. foto marti jn van den dobbelsteen

Eigenaresse Marie-José Putman in de 

nieuwe ruimte aan de Pampuslaan 

die bij de bestaande ruimte van salon 

MJ Amsterdam wordt getrokken. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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ik sta in de kamer van mijn dochter, en door het hoge raam 
kan ik de wijk goed overzien. De nieuwbouwhuizen zijn net een 
sterrenhemel, met al die lampen aan in de kinderkamers. Zoveel 
dochters en zonen als de mijne die naar bed worden gebracht, 
in de baarmoeder van de stad.

Ze zullen er voorgelezen worden, in die kamers, en dan is het 
uit.

2013 is het jaar van het Voorlezen, dat u het weet, en op de 
website die ervoor is gemaakt staan een paar handige voorlees-
tips die een paar grote mensen hebben bedacht:

- laat elke keer als je begint met voorlezen dezelfde knuffel of 
handpop zien. Dan weet je kindje: ‘Ha, we gaan fijn samen een 
boekje bekijken.’
- lees hetzelfde boekje een aantal keren voor. Dat biedt je kind-
je houvast en herkenning. Vol trots zal het al gauw meedoen, 
en bijvoorbeeld ‘blaffen’ nog voor je kunt vragen: ‘Wat doet het 
hondje?’

ik lees mijn dochter guus kuijer voor, Het grote boek van 
madelief. madelief zou wel raad weten, met dat soort voorlee-
stips. stom gedoe van grote mensen. Volwassenen zijn vreemde 
wezens: ze zeggen nooit wat ze bedoelen, of bedoelen iets wat 
ze niet zeggen. Die kun je beter naar het eiland Ammehoela 
sturen. Zelfs van voorlezen begrijpen ze geen snars.
Het zijn niet de kinderen die voorgelezen willen worden, maar 
de ouders die willen voorlezen. Dat vinden ze heel belangrijk 
om te doen. Het belang ervan voor de ontwikkeling is weten-
schappelijk bewezen. Het is het enige moment van de dag bo-
vendien, dat grote mensen klein mogen zijn. behalve misschien 
’s ochtends onder de douche, of ’s avonds in de auto terug naar 
huis, als ze stiekem in hun neus peuteren.

grote mensen, daar kun je beter soep van koken. Ze maken 
zich de hele dag zo druk op kantoor dat ze hoofdpijn krijgen, 
ze voeren belangrijke vergaderingen en pijnlijke gesprekken, 
begeven zich in ingewikkelde relaties en stouwen hun hoofd vol 
met gebeurtenissen en emails en agendaproblemen terwijl ze 
liever op een meer in finland dreven in een boot gemaakt van 
een potkachel, een badkuip, een stoelpoot en een fietsketting.
Waarom doen ze dat dan niet?

grote mensen lezen niet voor hun kinderen, die lezen voor 
zichzelf. om een beetje bij te komen.
Ik was van kantoor naar huis gefietst, had het avondeten ruim 
gemist, maar was net op tijd om mijn dochter voor te lezen. 
Alles wat de dag in mijn hoofd had gestopt, kwam er door mijn 
oren weer uit. maar dat zag ze niet. 

op de bedrand van mijn dochter staan drie boeken over paar-
den, twee over een sledehond, en de omnibus van guus kuijer. 
Die lees ik voor, mamma doet de sledehond. We zijn bijna aan 
het eind van krassen in het tafelblad. 
ik moet bij haar in bed gaan liggen als ik voorlees, en de deken 
moet over ons heen. Het zal me benieuwen hoe lang dat nog 
duurt.
ik las over madelief en haar opa.
Ze vroeg waarom madelief ook alweer geen vader had.
En toen was het uit. 
‘Wat ga je nu doen?’ vroeg mijn dochter.
‘Het huis opruimen,’ zei ik.
‘En dan?’
‘Een stukje schrijven.’ 
‘jij schrijft altijd stukjes.’
‘Dat vind ik leuk.’
‘nee,’ zei ze. ‘stukjes zijn stom.’

uit
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Pik deze parel van een proeverij mee? 
stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
13 november 2013 naar de brug prijspuzzel / 
Zwanebloemlaan 22 /1087 CD Amsterdam of 
info@debrugkrant.nl. oplossing en winnaar 
worden in de volgende krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 48-2013 

was: homedirectory. Uit 99 inzenders is mevrouw F. 
Bielders uit de Oosterparkbuurt als winnaar uit de 
bus gekomen. Zij heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Boerenjongens Eetwinkel, 
Talbotstraat 3, www.
boerenjongenseetwinkel.nl.  

Maar echt, een hele dikke prijs!

Wijnproeverij voor acht personen, t.w.v. 200 euro
aangeboden door Boerenjongens Eetwinkel
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