
In het Noord- 
Koreaanse restaurant 
aan de Middelweg zingt het 
personeel Tulpen uit  
Amsterdam in traditionele 
jurken.

AFC IJburg gaat samenwer-
ken met Ajax.  ‘Een hoog-
tepunt in de geschiedenis.’ 

Toch kan de club zich nog 
niet alleen op voetval 

richten…
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D E  k r A n T  D I E  ( J E )  b I J  b l I J F T

debrug
Peter Heerschop maakte zijn eer-

ste solovoorstelling, Gelukszoekers. 
“Het voelt alsof ik meer regie over 
mijn leven heb, althans zo voelt het 
vandaag.” Over De Jas: “Verdom-

me, dit is wel wat.”
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Thijs Reuten, stadsdeelwet-
houder Grote Projecten van 
Oost, noemt het uniek. Voor 
zover hij weet is het nooit 
eerder voorgekomen dat 
bewoners van begin tot eind 
zoveel inspraak hebben bij een 
woningbouwproject. Reuten 
doelt op de nieuwe bouwplan-
nen voor de Ertskade op Spo-
renburg in het Oostelijk Ha-
vengebied. Een braakliggend 
stukje land met een beladen 
geschiedenis, want de afgelo-
pen jaren leverden ontwikke-
laars en bewoners slag om de 

bouwplannen aldaar. Ooit had 
Fountainhead er moeten ko-
men, maar crisis én succesvol 

verzet van omwonenden tegen 
een in hun ogen allesover-
heersend appartementencom-

De kogel is door de  
kerk. Er gaat gebouwd 
worden aan de Ertskade. 
Drie ontwikkelaars zijn 
in de race om daar  
middeldure huurwonin-
gen te mogen bouwen.  
Uniek is dat omwonen-
den een flinke stem heb-
ben in het uiteindelijke 
bouwontwerp.

plex staken daar een stokje 
voor. Dit keer is alles anders, 
want bewoners krijgen volop 

de gelegenheid hun stem te 
laten horen bij de ontwerpen 
van de drie ontwikkelaars die 
door het stadsdeel zijn uitge-
nodigd om hun bouwplan-
nen in te dienen. Dat bleek 
al tijdens de bijeenkomst 
voor omwonenden, die op 3 
februari werd gehouden in het 
Lloyd Hotel. De ontwikkelaars 
legden daar hun plannen voor 
aan een bomvolle zaal. Bewo-
ners konden vragen stellen en 
suggesties aanleveren voor het 
definitieve bouwontwerp.

Toch is niet iedereen gelukkig 
met de komst van Fountain-
head 2.0, weet Reuten. “Er zijn 
nog steeds bewoners die het 
liefst willen dat er niet wordt 
gebouwd, maar ik hoor genoeg 
andere geluiden. Bijvoorbeeld 
van mensen die hopen dat 
het nieuwe appartementen-
complex, in volume de helft 
kleiner dan Fountainhead, een 
verrijking zal worden voor de 
buurt.”

Wij ook
Mijn oma was vanmiddag bezig 
met sterven terwijl ik, met 
barstende hoofdpijn, van het Van 
gogh Museum naar huis tramde. 
De pijn hield meteen op toen ik 
aan de keukentafel zat, naar later 
bleek precies op het tijdstip van 
haar overlijden. Het één heeft 
niets met het ander te maken – 
ook al zou ik zoiets graag willen 
– want ik nam eenmaal thuis 
gewoon een Ibuprofen. Oma 
geloofde ook niet in wonderen. 
(Ik het liefste wel.)
Toen ik het de meisjes ver-
telde, ze waren aan het prikken, 

prikten ze rustig door met hun 
prikpennetjes. De één een hertje 
en de ander een tijgertje.
‘Dood,’ zei Deetje (3). Ze 
fronste haar wenkbrauwen. ‘wie 
is er dood?’
‘Oma D.,’ zei ik weer.
‘O?’ zei ze. ‘Maar hoe is ze 
doodgegaan?’
‘Ze was heel oud, hè? En ze sliep 
en toen gebeurde het.’
‘O,’ zei Deetje. weer zag ik die 
wenkbrauwen fronsen. Even 
later vroeg ze: ‘Maar gaat mijn 
oma ook dood?’
‘Ja.’ Haar grote zus (8) hield even 
op met het geprik. ‘Oma ook,’ 
zei ze. ‘En opa. Iederéén gaat 
dood.’

‘O,’ zei het zusje dat nog van 
niets wist. ‘Maar wij niet hè? wij 
niet.’
‘Jawel,’ zei haar grote zus. ‘wij 
gaan dood. papa en mama. Ik. En 
jij ook.’ Toen legde ze haar pen-
netje weg en zei: ‘Ik heb geen zin 
meer in prikken.’
‘Maar het huis?’ vroeg Deetje 
zacht. ‘gaat het huis ook dood?’

ELKE

Bewonersinspraak bouwplannen Sporenburg
Ontwikkelaars strijden om Fountainhead 2.0

Door Michel van Dijk

Bijeenkomst voor omwonenden op 3 februari werd gehouden in het Lloyd Hotel, waar ontwikkelaars hun plan-

nen voorlegden. Ook portefeuillehouder Thijs Reuten beantwoordde vragen. foto marti jn van den dobbelsteen

Lees verder op pagina 3

Bij de lokale verkiezingen op 
19 maart verandert er veel in 
het stadsbestuur. De stadsdelen 
houden in hun huidige vorm 
op te bestaan. In plaats daarvan 
krijgen alle stadsdelen een eigen 
bestuurscommissie. En door een 
wijziging in de wet mogen vanaf 
nu ook niet-politieke groepe-
ringen aan deze verkiezingen 
meedoen. In Oost bijvoorbeeld, 

dingt Amsterdam Oost Verenigd 
mee naar een zetel. 
Vanaf pagina 11 lees je alles over 
de aanstaande verkiezingen: wat 
er verandert, wie er meedoen en 
wat zij willen betekenen voor de 
bewoners.

Ingestoken, in het hart van de 
Brug: het verkiezingsprogram-
ma van Méérbelangen.

Special over de verkiezingen

Stadsdeelhuis Oost. foto marti jn van den dobbelsteen
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En nog veel meer acties! 
Acties zijn geldig alleen op 22 februari 
omdat we dan 5 jaar bestaan. 
De actie is alleen geldig op 22 februari. 
Maximaal 2 acties per klant.

Ma t/m Za open van 08:00 tot en met 20:00 uur. 

Iedere zondag open van 09:00 t/m 20:00 uur.

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014

30 eieren maat L van €2,89 voor €1,99
10 eieren van €1,59 voor €0.69
6 eieren van €1,25 voor €0,49
24 rollen wc papier van €3,49 voor €2,99 
Yayla yoghurt 10% vet van €1,99 voor €1,69
Tadim zonnebloempitten van €2,49 voor €1,79
Zonnebloemolie van €1,25 voor €0,99 per liter

5 JAAR VERSMARKT!
SPRINGKUSSEN EN GRATIS SUIKERSPIN VOOR KINDEREN.

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Bouwen op Sporenburg

H oi. u bent weer bij mij. welkom. pak er 
een lekker koekje bij, ga even heerlijk 
zitten en geniet van dit mooie moment 

dat ik met u ga delen. Het is namelijk alweer 
een tijd geleden. we hebben allemaal van alles 
meegemaakt maar daar gaan we het nu even-
tjes niet over hebben. Staat uw zaktelefoon 
al in de stille modus? Dit is voor ons alleen. 
Al die buitenstaanders snappen hier toch niks 
van, ze zijn hier te dom voor. noem dit een 
mentale snack voor de intellectueel. Als ik u 
zo mag noemen natuurlijk, een wijs man zei 
me ooit: “It ain’t trickin’ if you got it”. u bent 
nou eenmaal intelligent, ik noem u alleen maar 
bij uw soort, ik ben onschuldig. Ik waardeer u 
tenminste voor wat u bent, u bent #osm. 
kent u die nog? Ons soort mens, walgelijk 
heerlijk. Het is gewoon zo. Haters zullen haten. 

wanneer vertelde iemand u nou voor de laat-
ste keer dat u in het bezit bent van een briljant 
brein? Dat soort dingen mogen niet ongezegd 
blijven. Dat akkefietje van laatst heeft u prach-
tig opgelost maar dat hoeft verder niemand te 
weten. Ik weet ’t. De hele boel op de schou-
ders dragen alsof uw ouders u Atlas genoemd 
hebben, doet u ook altijd maar zonder te 
klagen over de incompetentie van die anderen 
terwijl u daar wel alle recht toe hebt. u bent 
gewoon een prachtmens. bravo, was iedereen 
maar zo. 
nou, dit was het weer denk ik. Vergeet zo met-
een dit berichtje niet te wissen want ze zitten 
altijd in uw krant. Dit is alleen wij. u kunt niet 
alles delen, u bent ook maar een mens. Een 
prachtmens, ja zeker maar alsnog gewoon een 
mens. Mijn hemel, wat houd ik toch van u.

WiLLiES WartaaL
#osm

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek 
wat Tandartspraktijk IJburg u te bieden heeft 
• Orthodontische behandelingen 
• Mondhygiene 
• Ruime ervaring met Lumineers / Facings / en andere 
estetische behandelingen • Ruime ervaring in behandeling van 
angstige patienten • Kindvriendelijke behandelingen • Bleken van tanden 
• Implantologie

Voor kinderen tot 18 jaar 

is behandeling bij de tandarts gratis

Nu ook tandarts aanwezig op dinsdagavond

 نانسألا بيبط دنع يناجم مهجالع ةنس 18 يوذ بابشلاو لافطألل

Sabia usted que los niños menores de  18 años son 

atendidos sin costo alguno.

Did you know that children u
p until 18 years

 old get free 

dental treatment?

Nosotros contamos tambien con el servicio de un dentista que habla 
español los dia Lunes y Jueves. Si usted desea hacer una cita llamar 
al numero 0615376879.

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek 

Nu ook tandarts aanwezig op dinsdagavond

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek 

c.80  m.100  y. 90  k.10

c.60  m.5  y.10  k.0

c.40  m.5  y.10  k.0

restaurant I-Grec

Jean Desmetstraat 121   1087 DH Amsterdam IJburg   tel. (020) 4 16 20 18   
mobiel 06 12 09 06 06  info@restaurantigrec.nl  www.restaurantigrec.nl

café restaurant I-Grec op IJburG dagelijks geopend vanaf 14.00 uur  
voor borrel, diner en take away! Ook voor nieuwjaarsborrels, feesten, partijen,  
bedrijfsuitjes, bruiloften, buffetten en cateringen.
WIJ maken feesten op maat Griekse dansworkshop, wijnproeverij,  
kinderfeest met clown of goochelaar en meer. LIve muzIek op zaterdag.  
HappY DaYs elke maandag, dinsdag en woensdag een selectie uit onze 
hoofdgerechten voor 10 euro.  

Het duurzaamste kookboek: koken met lokaal verbouwde groenten

“Streekproducten zijn po-
pulair,” zegt Groen als we de 
Amsterdamsebrug op fietsen. 
“Ik was benieuwd hoe dat in de 
praktijk werkt. Waar komt het 
lokale eten in onze hoofdstad 
vandaan? Ik ben op zoek gegaan 
naar boerderijen die zelf groen-
ten verbouwen en verkopen. 
Daarvan bleken er heel wat te 
zijn rondom Amsterdam.” 

Verse spinazie van de buurtboer

Op fietsafstand van Amsterdam liggen tientallen 
boerderijen. Jobien Groen schreef het boek Lekker 
Lokaal met fietsroutes langs deze buurtboerderijen, 
inclusief recepten met lokaal gekochte groenten. 
Daarmee won ze de prijs voor duurzaamste kook-
boek 2013. We fietsen met Groen mee, de snelste 
route de stad uit.

Door Kirsten Dorrestijn In haar boek laat Groen aan de 
hand van mooie fietsroutes zien 
waar je deze buurtboerderijen 
kunt vinden. Vandaag doen we 
een stukje van de Waterland-
route. In het boek heeft ze ook 
routes uitgestippeld langs boer-
derijen bij de Amstel, Haarlem-
mermeer, Osdorp, Beemster en 
Zaanstreek.

Maar Lekker Lokaal is vooral een 
kookboek met groenterecepten. 

Het gaat om simpele maaltijden 
met soms niet-alledaagse groen-
ten, zoals aardpeer, palmkool, 
schorseneren en pastinaak. “Ik 
heb het boek gemaakt waar ik 
eigenlijk zelf naar op zoek was,” 
vertelt Groen als we over de 
Schellingwouderbrug rijden. 
“Normaalgesproken koop je 
niet zo snel onbekende groen-
ten. Je weet niet wat je ermee 
moet doen. Met mijn boek hoop 
ik die drempel te verlagen.” Voor 
de bekendere groenten heeft 
Groen vernieuwende combina-
ties bedacht, zoals boerenkool 
met pasta en chilipepertjes of 
een dessert van stoofpeer met 
meringue.

We bereiken Waterland. Boven 
de uitgestrekte weilanden staat 

een lage winterzon. Hier en 
daar grazen schapen en koeien. 
We passeren witte ophaalbrug-
getjes, kleine boerenhuizen 
en rijden ten slotte over oude 
klinkers Ransdorp binnen. 
“Kijk, dat is zuivelboerderij 
Dikhoeve,” wijst Groen op 
een langgerekte schuur. “Een 
schapenboerderij waar ze het 
biologische witschimmelkaasje 
Skeapsrond maken. Ken je dat?” 
De boerderijwinkel is vandaag 
gesloten, maar we kijken door 
de ramen naar binnen.

We stappen weer op de fiets en 
rijden door naar biologische 
zorgboerderij Ons Verlangen 
in Zunderdorp. ‘Melktappunt’ 
staat op een houten bord langs 
de weg. We werpen twintig cent 
in de automaat en vullen een 
glas met verse, gepasteuriseerde 
melk. “Het leuke is dat je op de 
meeste buurtboerderijen wel 
even mag rondlopen op het ter-
rein en dieren kan aaien,” zegt 
Groen. Deze boerderij heeft 
hokken met konijnen, kippen, 
kalfjes en geiten. In de boerde-
rijwinkel van Ons Verlangen 
zijn vlees, kaas en verschillende 
soorten groenten te koop. “In 
de zomer kun je hier trouwens 
heerlijk biologisch ijs eten.”

In Lekker Lokaal vertellen enkele 
boeren in korte interviews over 
hun werkwijze. Zo vertelt knof-
lookteler Miriam Kruiswijk dat 
haar man vijfentwintig jaar gele-
den tien teentjes knoflook in de 
grond stopte. Nu teelt Beemster 
Garlic miljoenen knoflookbol-
len per jaar. Bij Fruit & Flowers 
in de Haarlemmermeer kun je 

Adressen van boerderijen 
in Waterland
•  Imker Fero Hartzuiker, Dur-

gerdammerdijk 41, Amster-
dam. Honing. 

•  Zuivelboerderij Dikhoeve, 
nieuwe gouw 51, ransdorp. 
www.dikhoeve.nl. Zaterdag 
10.00–16.00 uur. Onder an-
dere biologische witschim-
melkaas Skeapsrond.

•  Vleesveehouderij Melman, 
belmermeer 5, Amsterdam. 
Maandag tot en met zaterdag 
9.00–17.00 uur. rundvlees.

•  Biologische zorgboerderij 
Ons Verlangen, broeker-
gouw 5, Amsterdam. www.
zorgboerderijamsterdam.
com. Donderdag en vrijdag 
10.00–15.00 uur. biologisch 
melktappunt, vers ijs, vlees 
en eieren en diverse biologi-
sche producten.

Jobien groen, Lekker Lokaal, 
koken met het beste van de 
buurtboer. Amsterdam & om-
geving. uitgeverij becht.

Jobien Groen, hier in landelijk Noord, ging op zoek naar buurtboerderijen die groenten verbouwen en verko-

pen. Ze schreef er een boek over, waarmee ze een prijs won. foto marti jn van den dobbelsteen

zelf doosjes aardbeien pluk-
ken en imker Fero Hartzuiker 
in Durgerdam verkoopt eigen 
honing.

Wat Groen zelf koopt als ze 
boodschappen gaat doen bij de 
boeren? “Dat wisselt per seizoen 
en dat maakt het juist zo leuk,” 
zegt ze. “Soms kom ik thuis met 
een boodschappentas vol bo-
nen en rabarber, dan weer met 
verse spinazie. Saai wordt het in 
ieder geval nooit.”

Die kans is groot, want de ont-
wikkelaars hebben voor hun 
ontwerpen spraakmakende 
architecten in de arm genomen. 
“Ze willen er iets moois van 
maken. Dat zal ook moeten om 
de stemmen van de omwonen-
den te winnen. Hun oordeel 
telt voor vijftig procent mee bij 
de definitieve keuze voor een 
ontwikkelaar; ze hebben dus 
veel invloed.”
Reuten is blij dat er gebouwd 

Vervolg van pagina 1 gaat worden. “In Oost stimule-
ren we de bouw van middeldure 
huurwoningen zodat ook men-
sen met een middeninkomen in 
de stad kunnen blijven wonen. 
Deze plannen leveren daar een 
bijdrage aan.”

In mei en juni vindt terugkop-
peling en selectie plaats. Daarna 
gaat de winnende ontwikkelaar 
aan de slag met het definitieve 
bouwontwerp. Waarschijnlijk 
gaat dan in de zomer van 2015 
de eerste paal de grond in. 

Laterna Magica zoekt  
InnovatIeve en authentIeke hBo/Wo  
leerkrachten/BegeleIders        
voor kinderen van 0-3 jaar, 3-7 jaar en 7-12 jaar.

www.laternamagica.info

eva Besnyöstraat 491
1087 Lg amsterdam
info@obslaternamagica.nl

Ertskade. foto marti jn van den dobbelsteen



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
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full options uitvoering
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-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

Silver bureaustoel
 
vanaf �€ 2.361,00   
exclusief 21% BTW

ook verkrijgbaar als fauteuil

Volume8 bureaustoel
 
vanaf �€ �1.494,00   
exclusief 21% BTW

ook verkrijgbaar als fauteuil

De betere bureaustoelen voor 
kantoor en thuiswerkplek

nieuw in onze showroom: Interstuhl design collection

www.scholtenswerkplek.nl
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SPOrt

De midwintercompetitie 
is voorbij en doordat ijs en 
sneeuw uitbleven konden alle 
wedstrijden gewoon doorgaan. 
Twee teams werden kampioen: 
Meisjes 8E1 en Meisjes D3. Van 
harte gefeliciteerd! De zaalteams 
zijn nog niet allemaal klaar, 
maar het is al bekend dat de 
meisjes 8D1 kampioen zijn ge-
worden. Het gaat dus goed met 
de jeugdteams.

Shake hands
In maart gaan de reguliere 
veldtrainingen en de competitie 
weer van start. Veel informatie 
hierover verschijnt op de site 
van AHC IJburg en via de app. 
Heel belangrijk hierbij is ons 

initiatief om aandacht te vragen 
voor sportief gedrag en respect 
op de hockeyvelden in Noord-
Holland. Dit houdt in dat alle 
teams de wedstrijd beginnen 
in een line-up en dan, langs de 
tegenstanders lopend, iedereen 
de hand schudden. Na afloop 
gaan alle spelers en beide 
scheidsrechters naar de mid-
denstip om elkaar te bedanken 
of te feliciteren. Daarna wordt 
er ter afsluiting gezamenlijk iets 
gedronken in het clubhuis. 

Openingsfeest op 5 april
De club wenst alle spelers en 
toeschouwers een geweldig 
vervolg van het seizoen toe met 
leuke en spannende wedstrij-

Samenwerking met ajax is belangrijk succes

aFC iJburg wil volwassen worden

respect op de hockeyvelden

Een derde kunstgrasveld komt er waarschijnlijk pas 
in het seizoen 2015–2016. En misschien duurt het 
zelfs nog langer. Ondertussen blijft de wachtlijst 
maar groeien. Voorzitter Fred Coesel luidt de nood-
klok. “We willen ons werk ook een keer afmaken.”

A

den. En denk eraan: zaterdag 5 
april is het grote openingsfeest 
van het nieuwe clubhuis, tege-
lijk met het vierjarig bestaan!

AHC IJburg – gevestigd in het 
Diemerpark – bestaat nu bijna 
vier jaar en heeft inmiddels 850 

Pas vijf jaar oud, kerngezond, en 
met zevenhonderd leden nu al 
een van de grootste voetbalver-
enigingen van Amsterdam. En 
dan gaat de club ook nog eens 
samenwerken met Ajax. Je zou 
denken: het kan niet op voor 
AFC IJburg.

Toch maakt voorzitter Fred 
Coesel zich grote zorgen. Het 
uitblijven van een derde kunst-
grasveld zorgt ervoor dat de 
club stagneert. “Al sinds onze 
oprichting kampen we met ac-
commodatieproblemen,” vertelt 
hij. “We zijn al jaren een club in 
ontwikkeling, maar we willen 
ons werk ook een keer afmaken. 
Dat gaat op deze manier niet en 
dat is erg frustrerend.”

De eerste twee jaar van zijn 
bestaan speelde de voetbalclub 
zijn wedstrijden noodgedwon-
gen bij buurman DRC in Dur-
gerdam, maar sinds de zomer 
van 2010 beschikt AFC IJburg 
over een eigen complex in het 
Diemerpark. De twee velden 
worden op zaterdag optimaal 
benut door jeugdteams, van 
’s morgens vroeg tot laat in de 
middag. AFC IJburg streeft naar 
seniorenelftallen door middel 
van doorstroming van jeugd.

Slepende procedures
Op de wachtlijst staan ondertus-
sen ruim vijfhonderd aspirant-
leden. Alleen al op 1 januari van 
dit jaar moest de club twintig 
geïnteresseerden teleurstellen. 

AFC IJburg laat jaarlijks tachtig 
mini’s instromen, de rest van 
de wachtenden is afhankelijk 
van opzeggingen en zal geduld 
moeten hebben. Coesel: “En 
dat terwijl we in Nederland de 
jeugd aan het sporten willen 
krijgen. Maar bij ons staan al-
lerlei slepende procedures een 
lidmaatschap in de weg.”

Het kost de club veel energie om 
steeds aan mensen te moeten 
uitleggen waarom ze nog geen 
lid kunnen worden. “Die wacht-
lijst brengt ook een adminis-
tratieve problematiek met zich 
mee. Ook onze betrokkenheid 
bij het hele traject van herin-
richting kost veel tijd. Terwijl 
we ons graag op onze kerntaak 
willen richten: voetbal. Maar dat 
gaat lastig nu.”

De aanleg van een derde veld 
zou betekenen dat er par-
keerplaatsen moeten komen. 
Dat hangt weer samen met de 
besluitvorming rondom de her-
indeling van het Diemerpark. 
Ondertussen loopt er ook nog 
een procedure die de vereniging 
Vrienden van het Diemerpark 
heeft aangespannen bij de Raad 
van State. De ‘Vrienden’ hebben 
bezwaar aangetekend tegen de 
komst van parkeerplaatsen in 
het park. Medio mei wordt een 
uitspraak verwacht.

Contract met Ajax
Op sportief gebied boekte 
AFC IJburg begin februari een 
belangrijk succes: er werd een 
samenwerkingsovereenkomst 

getekend met Ajax. “Een hoogte-
punt in de historie van de club,” 
noemt Coesel de overeenkomst, 
die hij voorafgaand aan de wed-
strijd Ajax-FC Groningen on-
dertekende in de ArenA. Er zijn 
onder meer afspraken gemaakt 
over doorstroming van talent en 
een ordelijk verloop van stages 
van jeugdspelers van AFC IJburg 
bij Ajax. “Voor ons is het prach-
tig dat we nu gelieerd zijn aan 
Ajax. Dat geeft een goede uitstra-
ling naar onze leden toe.”

De overeenkomst werkt twee 
kanten op: Ajax zal als eerste 
getipt worden over exceptioneel 
talent bij AFC IJburg, terwijl 
AFC IJburg gebruik kan maken 
van de aanwezige kennis bij de 
kampioen van Nederland. “De 
precieze invulling is nog niet 
helemaal bekend. Maar grote 

kans dat er hier een keer een 
Ajax-trainer een training komt 
geven. Ook kunnen we altijd 
bij Ajax terecht met vragen. Het 
contract is beslist geen dode let-
ter. Ajax heeft aangegeven actief 
met ons te willen meedenken.”

Clubhuis
Onlangs werden ook het 
nieuwe, tijdelijke clubhuis en 
het kleedkamergebouw van 
AFC IJburg in gebruik geno-
men. Tot voor kort deelde de 
vereniging de kantine – een 
sfeerloze container – met de 
hockeyclub. Met een beroep 
op de zogenaamde ‘eenderde 
regeling’ (1/3 eigen geld, 1/3 
subsidie van de gemeente en 1/3 
lening met garantstelling van 
de gemeente) kon de bouw eind 
vorig jaar beginnen. Met veel 

hulp van vrijwilligers werden 
de gebouwen en inrichting 
daarvan in twee maanden uit de 
grond gestampt.

Het is de bedoeling dat de club 
vijf jaar met het nieuwe onder-
komen vooruit kan. Coesel: “Zo 
lang loopt de vergunning. Het 
klinkt onlogisch: nieuw en tijde-
lijk. Maar voor een nieuwe, de-
finitieve kantine moet een half 
miljoen euro worden geïnves-
teerd. En zoveel sparen kan pas 
als je genoeg leden hebt. En zo 
kom ik weer op het derde veld 
terug. Pas zodra daar duidelijk-
heid over is, kunnen we verder. 
We hebben nu nog steeds last 
van groeistuipen. Daar willen 
we een keer vanaf. Het wordt 
tijd dat AFC IJburg volwassen 
wordt.”

AFC IJburg gaat samenwerken met Ajax en heeft een nagelnieuw clubhuis. Toch maakt de voorzitter zich  

zorgen. ‘Slepende procedures staan een lidmaatschap in de weg.’ foto marti jn van den dobbelsteen

Drie AHC-teams – 8E1, de D3 en 8D1, allemaal meiden – werden  

kampioen in de (zaal)wintercompetitie. In maart begint de voorjaars-

competitie. Kom op, jongens… foto marti jn van den dobbelsteen

Door Iwan Tol

argentijnse  
Voetbalweek  
bij aFC iJburg
Kinderen kunnen in de 
voorjaarsvakantie bij AFC 
IJburg deelnemen aan een 
Argentijnse Voetbalweek. 
Vanuit Argentinië worden 
trainers van topclub Inde-
pendiente ingevlogen om 
de kampers alle kneepjes 
van het Argentijnse voet-
bal bij te brengen. Word 
jij misschien even goed als 
Messi…? 
Argentijnse Voetbalweek, 
24 tot en met 28 februari, 
voor kinderen tussen 6 en 
14 jaar. Info en inschrijven 
via www.elfvoetbalkam-
pen.nl. 

leden, 66 jeugdteams, Heren 1 
in de derde klasse, een Dames 1 
en een actieve groep trimhoc-
keyers. De club speelt op twee 
semi-watervelden met verlich-
ting en heeft een eigen club-
huis, dat geheel door vrijwilli-
gers is opgebouwd. 



 www.dartli.nlijburg@dartli.nl  020-6158351 
1086 XK Amsterdam Pedro de Medinalaan 1c

Bekijk onze website voor de eindeloze 
mogelijkheden. Staat uw keuze niet op 
de site? Neem dan contact op per mail 
of telefoon. Langs komen kan natuurlijk 
ook! Wij vinden altijd de beste oplossing 
voor uw wensen.

Kopiëren, printen, plotten, digitaliseren, 
flyers en folders, posters, visitekaartjes, 
rolbanners, klein- en grootformaat, kleur, 
zwart-wit, canvas, tegels, hout, foam, 
forex, aluminium en bouwtekeningen.

HOGE KWALITEIT
SNELLE LEVERING

 
IJS van TIJS

Krijn taconiskade 404

Nieuw in de haven 

We staan van dinsdag tot en  
met zaterdag op het Wilhelmina 
plantsoen te Diemen.

Tevens staan wij op braderieën 
en zijn wij in te huren op feesten, 
partijen, en evenementen.

Glenn’s Patat

0641972220
glenn’s patat | wilhelminaplantsoen | diemen

ambachtelijke 
vers gesneden 
vlaamse frites

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) is 
een kleine zorginstelling in Amsterdam 
Oost. Wij zijn er voor de buurt.  
ZGAO heeft twee locaties – Flevohuis en 
De Open Hof en een revalidatieafdeling 
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.  
Als kleine organisatie kunnen we snel 
en kordaat handelen. 

www.zgao.nl

Onze visie 
• U staat bij ons centraal
• Ons uitgangspunt is: “ja, dat kan!”
• U voelt zich bij ons veilig en ondersteund
•  U bepaalt van welke zorg en  

diensten u gebruik wilt maken 
• Onze begeleiding is professioneel 
• Wij informeren u goed en eerlijk

isabella cucina
catering

koken op locatie | buffetten | finger food | kookadvies

isabel rozinga 06 2485 4665 info@icucina.nl www.icucina.nl

*Voorwaarden en informatie:

Ridders en jonkvrouwen gratis 

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

 Voorjaarsvakantie  15 feb. t/m 2 maart

Trek je mooiste 
jonkvrouwenjurk aan 
of knutsel een mooi 
wapenschild en je mag 
gratis naar binnen
Voorwaarde is dat je met 
een volbetalende volwassen 
begeleider* komt
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Rianna Bruin: “Weinig mensen weten dat in het Flevohuis onder meer ook twee revalidatieafdelingen zijn geves-

tigd, waar cliënten maximaal drie maanden kunnen komen revalideren.” foto marti jn van den dobbelsteen

“We zijn een eilandje in de 
buurt.” Dat zegt Rianna Bruin, 
afdelingsmanager van de re-
validatieafdelingen van Zorg-
groep Amsterdam Oost (ZGAO). 
Regelmatig hoort ze mensen 
zeggen: “We hebben nog nooit 
van jullie gehoord.” En dat ter-
wijl het Flevohuis al sinds begin 
jaren zeventig is gevestigd aan 
het Kramatplantsoen in de Indi-
sche Buurt. “Die onbekendheid 
willen we graag doorbreken. We 
willen een onderdeel zijn van 
het stadsdeel.”

Bruin is daarom blij dat ze 
enkele misverstanden over het 
Flevohuis kan wegnemen. Het 

is méér dan een verpleeghuis 
voor dementerende ouderen. 
“We hebben twee revalidatieaf-
delingen. Daar komen cliënten, 
meestal doorgestuurd vanuit 
het Onze Lieve Vrouwe Gast-

Het Flevohuis is voor ve-
len nog steeds een onbe-
kend stukje Amsterdam-
Oost. Zo weten weinigen 
dat het niet alleen een 
verpleeghuis is voor 
dementerende ouderen, 
maar dat er ook twee 
revalidatieafdelingen zijn 
waar patiënten worden 
behandeld door een ge-
specialiseerd team. 

‘We willen zichtbaar zijn in de buurt’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

huis (OLVG), maximaal drie 
maanden revalideren. Het zijn 
mensen met complexe medi-
sche problemen, die extra tijd 
nodig hebben voor revalidatie 
en herstel. Denk aan een cliënt 

deel 2

met een versleten heup en 
reuma. Die redt het niet met een 
revalidatie van veertien dagen.”

Afspiegeling van de buurt
Bruin hecht aan goed ge-

schoolde zorgteams en inves-
teert daar graag in. “Ik geloof 
erin dat mensen zich kunnen 
ontplooien. Daarnaast vind ik 
een etnisch gevarieerd perso-
neelsbestand belangrijk. We 
zijn een huis in Oost en onze 
teams behoren een afspiegeling 
te zijn van de buurt. We heb-
ben daarom medewerkers uit 
Marokko, Eritrea en Suriname 
in dienst, maar ook geboren en 
getogen Amsterdammers.”
Haar aanpak werkt, want de 
teamspirit in de revalidatie-
teams is groot. “Collega’s gaan 
voor elkaar door het vuur. Daar 
geniet ik van.”

Dit klinkt al goed, maar daar-
mee is het werk op de revalida-
tieafdelingen niet klaar. Bruin: 
“Ik wil dat we nog meer klant-
gericht werken, ongeveer zoals 
het er in hotels aan toegaat. 
Bijvoorbeeld dat cliënten zich 
welkom voelen, dat het restau-
rant een gezellige uitstraling 
heeft, dat de maaltijden er 
smakelijk uitzien. Ik wil min-
der de sfeer van een ziekenhuis 
en meer de entourage van een 
hotel. Daar werken we aan en 
dat gaat lukken.”

Binnenstebuitenborrels
Om het buurtcontact te bevorderen organiseert het Flevohuis 
voor bewoners en organisaties uit de buurt regelmatig een 
binnenstebuitenborrel. rianna bruin coördineert deze. “Het 
zijn brainstormsessies waarin we bespreken hoe we onze 
samenwerking kunnen verbeteren en wat we samen kunnen 
betekenen voor de bewoners van Oost.”
Het zijn vruchtbare bijeenkomsten. “we denken bijvoorbeeld 

na over een goede bestemming voor een van onze woningen. 
Die hebben we beschikbaar gesteld voor interessante initiatie-
ven die aansluiten bij wensen en behoeften van buurtbewoners. 
Dat heeft al veel mooie ideeën opgeleverd, zoals een bed & 
breakfast, een 24-uurs crèche of een zorghotel. In maart orga-
niseren we een binnenstebuitenconferentie. Dan worden alle 
ideeën gepresenteerd en selecteren we de beste voor verdere 
uitwerking.”

Gluren bij de Buren
Op maandag 3 maart organiseert het 
Flevohuis een open avond. Van 17.00 tot 
19.00 uur staan de deuren open voor alle 
buurtbewoners. Zij kunnen deelnemen aan 
een rondleiding en er is een lopend buffet. 
Opgeven kan via info@zgao.nl.
www.zgao.nl

A

Lijstverbindingen: VVD-D66 en Pvda-GL

Diverse politieke partijen gaan bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 19 maart een lijstverbinding aan. Hiermee 
vergroten zij de kans een restzetel toegewezen te krijgen. 
D66 en de VVD hebben zo’n lijstverbinding, net als de 
PvdA en GroenLinks. Jeroen van Spijk (D66): “Aan de 
Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen doen twintig 
partijen mee. De ervaring leert dat veel daarvan uiteinde-
lijk geen zetel weten te behalen. Bij de verdeling van de 
reststemmen geeft een lijstverbinding een grotere kans op 
een extra zetel, en daarmee op meer invloed in de gemeen-
teraad.” 
De lijstverbinding tussen VVD en D66 geldt niet bij de 
stadsdeelverkiezingen. 

De VVD maakt zich zorgen 
over de toenemende crimi-
naliteit op IJburg en heeft de 
deelraad in een motie opge-
roepen om maatregelen te 
nemen. Duoraadslid Monique 
van Bijsterveld: “Begin februari 
bleek uit een door ons gehou-

VVD wil veiligheid iJburg verbeteren 
den enquête in de wijk dat veel 
bewoners zich zorgen maken. 
Veiligheid kwam als belang-
rijkste aandachtspunt uit dit 
onderzoek.”
De VVD heeft enkele preventie-
ve maatregelen voorgesteld en is 
voorstander van het ophangen 

camera’s op de IJburglaan, in 
het winkelcentrum en op de 
Pampuslaan. Méérbelangen, SP, 
PvdA en Groep Nicolaï vonden 
dit laatste te ver gaan, maar 
schaarden zich wel achter de 
motie voor preventieve maatre-
gelen. 
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Bezorgservice voor biologische producten 
beebox bezorgt zijn klanten elke week verse, seizoensgebon-
den producten van nederlandse bodem. Op de site kan een 
keuze worden gemaakt uit diverse pakketten, die vervolgens 
– compleet met recepten – worden thuisbezorgd. 
beebox streeft naar een voedselketen waarin de nederlandse 
biodiversiteit volop wordt gebruikt, boeren eerlijke prijzen 
voor hun waar krijgen en consumenten kunnen genieten van 
verse en gezonde seizoensproducten. Zie: www.thebeebox.nl

 Kinderdans op IJburg
lekker dansen met belletjes, lintjes en meer – het kan al vanaf 
1 jaar bij Dancetickles. bij de dreumesen doen de papas en 
mama’s gezellig mee. Er zijn lessen op woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 10.45 uur. kijk voor de leslocaties en 
aanvullende informatie op www.dancetickles.com.

 Basketballen in Oost
Amsterdam is een basketbalclub rijker: Flying Oost. kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar die het leuk vinden om te leren bas-
ketballen kunnen zich op zaterdag om 10.00 uur vrijblijvend 
melden bij de bb’sCool in de sportzaal van de Amstelcampus. 
De kosten zijn 2 euro per keer. 
Mail naar info@flyingoost.nl of kom gewoon naar de Am-
stelcampus, Tweede boerhaavestraat 10. Ook sponsors en 
donaties zijn van harte welkom.

Mijn fiets en ik
‘ Nooit meer  
een ochtendhumeur’

“Mijn ochtendhumeur had ik 
wel geaccepteerd. Tot ik vijf jaar 
geleden voor de klas ging staan. 
Het bleek niet handig: kinderen 
zijn gevoelig voor stemmingen. 
Ik dacht, ik koop een fiets, ga 
iedere dag fietsen. Ik heb nooit 
meer een ochtendhumeur 
gehad. Het blijkt dat je dingen 
oplost op de fiets. Voor mij is 
het een reflectiemoment.”

Vouwfiets
Een tijdje geleden verhuisde 
Guusje van Amsterdam naar 

Leiden. Trein en tram leken 
toen de handigste keuze. Dus 
niet. “Ik bleek het heel erg te 
vinden. Na enig nadenken kocht 
ik een vouwfiets.” Die is nu even 
stuk, zodoende treffen we haar 
op haar geliefde gele Gazelle, 
gekocht via marktplaats. Een 
eenvoudig en degelijk ding. 
“Tachtig euro, ik heb alleen de 
banden hoeven oppompen.” 
Precies goed voor de fietstocht 
naar Rome die ze afgelopen 
zomer maakte.
Verontschuldigend: “Ik ga wel 

Guusje op de Krijn Taconiskade. De vouwfiets is even stuk, daarom is ze 

vandaag op haar ‘gierende Gazelle’. foto marti jn van den dobbelsteen

Natuurspeelterrein Jeugdland in 

het Flevopark. 

foto marti jn van den dobbelsteen

altijd heel langzaam. Ik be-
weeg veel, maar niet snel. Mijn 
kwaliteit van leven is er echt op 
vooruitgegaan.”

Levensgeluk
Ondertussen is die Gazelle haar 
dus echt heel dierbaar gewor-
den. Net als trouwens een oude 
racefiets en de vouwfiets. Ze 
staan thuis in de slaapkamer ja, 
bloost Guusje. “Ik vind fietsen 
dus echt heel leuk. Sterker: 
ik denk dat veel mensen heel 
gelukkig zouden worden als 
ze gingen fietsen. Het heeft mij 
zoveel opgeleverd qua levens-
geluk.”

Guusje Mulder  (30)

beroep  
leerkracht 
route  
Station  
Duivendrecht-IJburg
afstand  
8 kilometer
fiets  
‘gierende gazelle’

Ring-Ring is de nieuwe community voor overtuigde fietsers. Omdat de wegen in de stad vol 
raken, maar fietsers zich duurzaam en stressloos verplaatsen.
De deelnemers (244) fietsten totaal tot nu toe 116.176 kilometer. Zie www.ring-ring.nu. 
Mail naar info@ring-ring.nu voor je gegevens. Zie www.ring-ring.nu. We zijn op zoek naar 
sterke fietsverhalen. Wil je vertellen over jouw routes, mail dan naar info@debrugkrant.nl.

A
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Wij roepen u op om op 19 maart 
2014 uw stem uit te brengen op 
zowel de samenstelling van de 
nieuw te vormen bestuurscom-
missie van ons stadsdeel als ook 
op die van de gemeenteraad. 
Leden van de OAR kunt u op 
verschillende kandidatenlijs-

Ouderen advies raad - Oost

de Brug op
 Parkeerplaats te koop
in blok 11A, op Haveneiland west (IJburg), pal bij winkelcentrum 
en tramhalte. Ingang aan de Daguerrestraat. Vraagprijs €23.500 
kk, servicekosten maandelijks €18. Informatie/bezichtigingen: 06-
46635400.

 Getuigen gezocht van noodstop bus 65

Gegevens van het ongeval: 
woensdag 18 januari 2012
gVb lijn 65, kleine bus
tussen haltes Zeeburgerdijk en borneolaan
9.30-9.50 uur 

De chauffeur remde op dit traject tweemaal fors. bij de tweede 
noodstop klapte een Surinaamse vrouw (38 jaar, zwarte baret en 
zwarte halflange jas) tegen een stang in de bus. Zij liep hierdoor 
blijvend letsel op aan haar rechterarm en haar gehoor. 
Het slachtoffer zou graag in contact komen met twee vrouwen die 
op dat moment ook in de bus zaten. Het gaat om een nederland-
se vrouw van ca. 40 jaar en een Italiaanse/Turkse of Marokkaanse 
vrouw van 40 à 50 jaar, die het slachtoffer weer op een stoel ge-
holpen heeft. reacties zijn welkom op: b.vertrouwd@hotmail.com

Nooit aan gedacht? Wordt overblijfkracht!
per direct gezocht: aardige, gemotiveerde overblijfkrachten op obs 
De pinksterbloem, weesperzijde 57.
Ma/di/do/vr, 11.50-13.00 u. Verg. 10,- p/d, incl. cursussen. Info: http://
depinksterbloem.nl/organisatie/opvang en 06-52 73 07 20

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Beehive 
biedt creatieve 
werkruimte 
op IJburg

CUBICLE
Eerste drie maanden € 
125, daarna € 250,-  
(incl. BTW) per maand

KAMERS
Vanaf € 505 huur (excl. 
BTW en servicekosten) 
per maand

FLEXWERKEN
Binnen kantoortijden 
voor € 14,50 per dag 
(excl. BTW)

voor meer informatie
chris@beehives.nl
+31 (0)6 5138 2517

ten aantreffen, maar de OAR is 
politiek neutraal: wij geven dus 
geen stemadvies.
We kaarten dit keer een be-
langrijk thema aan, dat in deze 
verkiezingstijd veel aandacht 
krijgt in de gemeenteraad en in 
verkiezingsdebatten: het wo-

ningtekort. Waarbij vinden de 
ouderenorganisaties aandacht 
moet zijn voor ‘wonen in de 
buurt’ en ‘koopkracht’. 

Lees de argumentatie van OAR 
verder op www.debrugkrant.nl, 
zoekwoord ‘oar’. A

wonding op aan zijn buik. Ook 
verloor hij een deel van zijn 
hand. Een vriendje raakte licht 
gewond aan zijn rug. 

Onder het vuurwerk dat bij 
Jeugdland werd aangetroffen, 
waren ook Cobra-6 vuurwerk-
bommen. Dit vuurwerk staat 
bekend als één van de zwaar-

ste soorten – er kunnen zelfs 
auto’s mee worden opgeblazen. 
Het OM onderzoekt nu of het 
vuurwerk dat het jongetje zwaar 
verwondde, te herleiden is tot 
de handel van de medewerker 
van Jeugdland. 

Na de vondst van het vuurwerk 
was Jeugdland een week geslo-
ten. Wanneer de verdachte voor 
de rechter moet verschijnen is 
nog niet bekend. 

De verdachte die na deze vondst 
werd opgepakt, zit nog steeds 
vast. Het gaat om een 21-jarige 
medewerkerker van Jeugdland. 
Hij wordt niet alleen verdacht 
van het Nederland binnensmok-
kelen van illegaal vuurwerk, 
maar ook van zware mishande-
ling. Het Openbaar Ministerie 
verwijt hem dat door zijn ver-
koopactiviteiten één of meerde-
re mensen gewond geraakt zijn. 

Op 11 december raakte een 
11-jarige jongen zwaargewond 
na het afsteken van een Cobra-6 
vuurwerkbom op het basket-
balveldje aan de Tugelaweg. 
Door het vuurwerk, met de 
kracht van een handgranaat, 
liep de jongen een ernstige ver-

Door Rosanne Kropman

Eind december heeft de politie in speeltuin Jeugdland 
zeer zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen. 

Verdachte Jeugdland 
nog vast

thesingh vervangt 
Elatik
Fatima Elatik neemt na zestien 
jaar afscheid van de Amster-
damse politiek. Zij begon haar 
politieke loopbaan in 1998 als 
gemeenteraadslid voor de PvdA. 
In 2002 werd ze wethouder in 
stadsdeel Zeeburg en sinds 2009 
was ze stadsdeelvoorzitter, eerst 
van Zeeburg, daarna van Oost. 
Fatima Elatik: “Ik ben trots dat 
ik al die jaren als politica de stad 
heb mogen dienen. De inwoners 
van Oost dank ik voor hun steun en hun vertrouwen. Na de 
verkiezingen komt er gelegenheid om echt afscheid te nemen 
en kan ik vele mensen persoonlijk bedanken voor hun inzet 
en enthousiasme.”

Lieke Thesingh is vanaf 5 februari waarnemend stadsdeel-
voorzitter. 

theater en restaurant ‘Oostblok’ geopend
In Oost opende een nieuw theater voor toneel, jeugdtheater, 
dans, muziek, debat, film en literatuur. Oostblok is ontstaan na 
een fusie tussen het Pleintheater en het Muiderpoorttheater. 
Het theater beschikt over twee vestigingen aan weerszijden 
van het Oosterpark (in de Tweede van Swindenstraat en aan 
het Sajetplein). De artistieke leiding is in handen van toneel-
schrijver en regisseur Marijke Schermer. Schermer: “Door 
samenwerkingen aan te gaan met buurtgenoten als Filmthea-
ter Kriterion, Studio 52nd en de Voedselbank Oost willen we 
een breed publiek bereiken.” 

De locaties van Oostblok zijn te huur voor repetities, amateurvoorstellin-
gen, feesten en congressen. Zie www.oostblok.nl.

Help Heksen HeXen!
Stel: je bent een heks. Je woont 
in een heksenhuis en je beste 
vrienden zijn ook te gekke 
heksen. Maar op een boze och-
tend is alles anders: je bent al 
je spreuken vergeten en met de 
bezem kun je alleen nog maar 
vegen. Kortom: je kunt niet 
meer heXen. Je bent de heXfac-
tor kwijt! Er is een manier om 
weer te kunnen heXen: meng 
de muziek van een magisch 
heXenorkest met heel veel 
kinderen die een handje willen 
helpen.
Hussel daar een aantal roestige 
spreuken en magische liedjes 
doorheen en druppel er (voor-
zichtig!) een eeuwenoud ritueel 
bij. Dan flink roeren en vooral 

niet knipperen met je ogen, want 
dan mislukt alles! Help je mee?
Help Heksen HeXen is een mu-
ziektheatervoorstelling voor het 
hele gezin (hoewel, niet voor 
bange poeperds). Met nieuw 

gecomponeerde muziek, het 
Nederlands Kamerorkest, zang, 
dans, en heel veel magie. Voor-
stelling in het Muziekgebouw 
aan het IJ, 23 februari, 13.30 uur, 
zie www.orkest.nl.

Hoge inruilprijs 
voor uw (oude) 
gouden/zilveren 
sieraden 
of munten 

Al jaren uw 
vertrouwde adres!

Al jaren uw 
vertrouwde adres!

Winkelcentrum Diemerplein
Diemen 020 - 690 37 27

www.puttmann.nl

TE HUUR

Plug je iPhone in en Party!

Professionele
geluidsinstallatie

 0629040240

€50 per dag

Plug je iPhone in en Party!

 0629040240

2x zware 
boxen 

en statieven 
mengpaneel en 

accessoires



Stadsdelen vanaf 19 maart centraal bestuurd

Bij de aanstaande verkiezingen 
kunnen alle kiesgerechtigde 
Amsterdammers twee stem-
men uitbrengen: één voor de 
gemeenteraad, en één voor de 
bestuurscommissie van hun 
stadsdeel. Een overzicht van alle 
kandidaten – voor de gemeen-
teraad en voor de bestuurscom-
missie – wordt gepubliceerd in 
de verkiezingskrant die begin 
maart door de gemeente huis 
aan huis wordt verspreid. 

Bestuurscommissies vooral uitvoerend

Bij de lokale verkiezingen op 19 maart verandert er veel in het stadsbestuur. De 
stadsdelen houden in hun huidige vorm op te bestaan. In plaats daarvan krijgen 
alle stadsdelen een eigen bestuurscommissie. Het college en de gemeenteraad 
bepalen met welke taken de bestuurscommissies worden belast. 

De eerste niet-politieke groepering die straks mee-
dingt naar een zetel in de bestuurscommissie is de 
vereniging Amsterdam Oost Verenigd. Lijsttrekker is 
Ardine Nicolaï (52, kunsthistorica en meer) met zo’n 
zeven jaar ervaring in bestuurlijk Amsterdam. Het 
afgelopen jaar vormde zij een eenmansfractie in de 
stadsdeelraad Oost.

Door Carla M. Peddemors Verkiezingen in Oost 
Door een wijziging in de wet 
mogen vanaf nu ook niet-po-
litieke groeperingen aan deze 
verkiezingen meedoen. De 
kandidaten voor de bestuurs-
commissies komen dus niet 
alleen van de gevestigde poli-
tieke partijen. Bij het ter perse 
gaan van deze krant waren er 
twee stadsdelen waar dat is 
gebeurd: in Centrum en in Oost. 
Voor de bestuurscommissie van 
stadsdeel Oost staan 9 politieke 
partijen op de kieslijst. 

Veel oud-leden van de stads-
deelraad stellen zich kandi-
daat voor een plaats in deze 
bestuurscommissie, die echter 
slechts vijftien leden krijgt. Een 
heel verschil met de 29 zetels 
die de huidige stadsdeelraad 
telt. Thijs Reuten, portefeuil-
lehouder voor onder meer Wo-
nen en Ruimtelijke Ontwikke-
ling, keert terug als lijsttrekker 
van de PvdA. Nevin Özütok, in 
het dagelijks bestuur van stads-
deel Oost portefeuillehouder 
voor onder meer Economie en 

Wijkaanpak, presenteert zich 
nu als lijsttrekker van Groen-
Links. 
Voor het eerst staat er ook een 
niet-politieke groepering in de 
lijst. Vereniging Amsterdam Oost 
Verenigd werd eind vorig jaar 
opgericht op initiatief van enkele 
bewonersorganisaties. Lijstrekker 
is Ardine Nicolaï, die het afgelo-
pen jaar in de deelraad van Oost 
een eenmansfractie vormde.

Stadsdeelkantoren blijven 
bestaan
Het bestuur van de stadsdelen 
verandert, maar de stadsdeel-
kantoren blijven bestaan. Als 
vergader- en werkplek voor de 

Wat is er niet-politiek aan uw 
groepering?
Wij behartigen belangen van 
alle mensen die wonen, werken 
of actief zijn in Oost. Dat zijn 
niet – zoals bij een politieke 
partij – bij voorbaat mensen 
met dezelfde politieke opvat-
tingen. Wij hebben ook geen 
verkiezingsprogramma. Een 
sociaal hart en oog voor groen, 
dat hebben we met elkaar 
gemeenschappelijk. De wen-

sen van bewoners staan bij ons 
centraal. Zeggenschap, daar gaat 
het ons om.

Een sociaal hart en oog voor 
groen. Waar denkt u dan aan?
De bestuurscommissie krijgt 
uitvoerende taken op het gebied 
van welzijn, zorg, wonen. Daar 
zit nog veel ruimte voor keuzes, 
en daarvoor gaan we te rade 
bij bewoners. Wij willen extra 
aandacht geven aan mensen die 

aangewezen zijn op voorzienin-
gen; die mogen niet het onder-
spit delven. Ook de inrichting 
van de openbare ruimte wordt, 
binnen stedelijke kaders, gro-
tendeels aan de bestuurscom-
missie gedelegeerd. Wij zullen 
ons inzetten voor groen in het 
stadsdeel: van parken tot bo-
menrijen en plantsoentjes.

Hoe gaat u die belangen  
behartigen?
In stadsdeel Oost zijn veel 
bewonersgroepen actief. Niet 
alleen in een nieuwe wijk als 
IJburg, maar ook in de Indische 
Buurt, de Oosterparkbuurt en 
Watergraafsmeer. Amsterdam 
Oost Verenigd wil die groe-
pen zeggenschap geven. En 

Het was een goed idee, in de 
jaren zeventig, om het stadsbe-
stuur dichter bij de Amsterdamse 
bevolking te brengen. De gemeen-
teraad en het college van b en w 
zouden de stad besturen, daarbij 
ondersteund door stadsdeelraden 
– met een eigen budget en een 
eigen beleid. 
na een eerste experiment (in 
1981) met een door de lokale 
bevolking gekozen stadsdeelraad 
in Amsterdam-noord en Osdorp, 
werden in de hoofdstad begin 
deze eeuw veertien stadsdelen 
ingesteld. 

De grote lijnen en ontwikkelin-
gen van algemeen belang – zoals 
onderwijs, openbaar vervoer, de 
havens, en ontwikkelingsgebieden 
als IJburg – bleven in handen van 
het stadsbestuur. In de wijken 
zwaaiden de stadsdeelraden de 
scepter. Ook de dienstverle-

ning werd overgeheveld van de 
gemeente naar de stadsdelen. 
Zo hoefden bewoners voor een 
nieuw paspoort of rijbewijs niet 
meer naar het centrale bevolkings-
register in de binnenstad, maar 
konden zij voortaan dicht bij huis 
naar hun ‘eigen’ stadsdeelkantoor.

De stadsdelen – ook wel ‘deel-
gemeenten’ genoemd – werden 
echter veel zelfstandiger dan 
verwacht. En kwamen zo steeds 
losser te staan van het bestuur 
van de stad. Een ongewenste 
ontwikkeling, oordeelde toenmalig 
minister Donner in 2011. Ook al 
was het aantal stadsdelen in Am-
sterdam inmiddels teruggebracht 
tot zeven, het stelsel werkte naar 
zijn mening niet zo efficiënt als 
gehoopt, en het was te duur. De 
Wet afschaffing deelgemeenten 
werd een feit. Op 19 maart 2014 
wordt hij van kracht.

de brug | www.debrugkrant.nl | 20 februari 2014 | jaargang 7 | nummer 53 11

amsterdam Oost Verenigd:

Van inspraak naar zeggenschap

Stadsdeelhuis Oost. foto marti jn van den dobbelsteen

Ardine Nicolaï is lijsttrekker van 

Amsterdam Oost Verenigd,  

de eerste niet-politieke groepe-

ring die meedingt naar een zetel 

in de bestuurscommissie Oost. 

foto marti jn van den dobbelsteen

bestuurscommissies, en om de 
ambtenaren te huisvesten die 
de bestuurscommissies bij hun 
taken ondersteunen. Bewo-
ners van Oost kunnen bij het 
stadsdeelkantoor aan de Oranje 
Vrijstaatkade nog steeds terecht 
voor het aanvragen van een 
paspoort of vergunning en voor 
andere dienstverlening.

De grootste bestuurlijke reorgani-
satie die Amsterdam in jaren heeft 
gekend is van start gegaan. Het 
zal even duren voordat alles op 
rolletjes loopt. Maar ach, het zal 
wel wennen. Eerst maar eens de 
verkiezingen afwachten. Woens-
dag 19 maart. Niet vergeten!

De stadsdelen

HELP 
HEKSEN
HEXEN!

WWW.ORKEST.NL

o.l.v. Jonathan Waleson, piano | Barbara 

Kozelj, mezzosopraan | Helena van Heel, 

mezzosopraan | Marc Pantus, bariton

23 februari 2014 13.30 u   

Muziekgebouw aan ’t IJ
6+

VIA DE KASSA VAN HET 
MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
TEL 020 – 788 20 00 
(12-18 U, MA T/M ZA) 
OF WWW.ORKEST.NL

KAARTEN  €21,- 
< 12 JAAR €11,50

adv NedPho De Brugkrant Hexen_271x394.indd   1 17-02-14   15:05

daarmee bedoelen wij meer 
dan inspraak. Wij zullen voor 
iedereen goed bereikbaar 
zijn. Verwerven we een zetel 
in de bestuurscommissie, dan 
kunnen we met de bewoners 
invloed uitoefenen op het 
beleid dat het stadsbestuur gaat 
maken. Zo zorgen we ervoor 
dat de uitvoering van dat beleid 
past bij de wensen in de wijken.

U mikt op één zetel?
Er zijn er vijftien te vergeven, 
dus één zetel is het minste. 
Meer zou nuttig zijn, we heb-
ben voldoende kandidaten op 
de lijst. En daarnaast hebben we 
een groeiende achterban van 
leden die onze ‘ogen en oren’ 
willen zijn.
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De partijen in Oost, de lijstrekkers Wat willen zij betekenen voor de bewoners van Oost?

foto suzanne blanchard.foto bart de boer

PvdA

Thijs Reuten (40)
Functie  stadsdeelwethouder 
wonen, Stedelijke vernieuwing en 
grote projecten 
wijk  watergraafsmeer

Een ongedeelde stad

In onze stad telt iedereen 
mee. We kijken naar elkaar 
om en zetten samen de 

schouders eronder. Met uw 
steun blijft de PvdA knokken 
voor een ongedeelde stad waar 
iedereen zich veilig en thuis 
kan voelen. Oost is veiliger 
geworden, maar inbraken 
en criminaliteit moeten nog 
steviger aangepakt. Verder 
blijven we werken aan goed 
onderwijs, uitstekende 
sportvoorzieningen voor 
iedereen en betaalbaar en 
gevarieerd wonen in leefbare en 
schone buurten. Samen met u. 
Mensen maken Oost!’

GroenLinks

Nevin Özütok (53)
Functie  stadsdeelwethouder Oost
wijk  Oostelijk Havengebied

Vangnet voor 
kwetsbaren

Steeds meer mensen 
voelen de gevolgen van 
bezuinigingen. Een 

vangnet voor kwetsbaren: 
dat is een taak van de 
bestuurscommissie. Ik 
wil me inzetten voor 
armoedebestrijding, ervoor 
zorgen dat kwetsbaren 
niet tussen wal en schip 
raken. De energierekening 
maakt grote bedrijven 
rijker, terwijl de natuur ons 
zonne- en windenergie 
biedt. GroenLinks steunt 
bewonersinitiatieven voor 
schone energie en groen. Afval 
is grondstof, en hergebruik van 
materialen is goed voor onze 
portemonnee. Daarom is de 
afvalstoffenheffing in Oost het 
laagst!’

D66

Ivar Manuel (51)
Functie  docent biologie gerrit 
van der Veen College en lid van de 
Amsterdamse gemeenteraad
wijk Oostelijk Havengebied

Ruimte voor groei

D66 is een sociaal-liberale 
partij die uitgaat van het 
individu. Wij vinden 

dat iedereen de kans moet 
krijgen om het maximale uit 
zichzelf te halen en nemen 
belemmeringen weg. Als het 
tegenzit zorgen we voor een 
sociaal vangnet om je weer 
op weg te helpen. Door de 
bezuinigingen kan de overheid 
nu minder doen voor bewoners 
en ontstaat er ruimte voor 
initiatieven. D66 vindt dat 
belangrijk, bewoners weten 
immers zelf het beste waaraan 
in hun eigen buurt behoefte is.’

Amsterdam Oost 
Verenigd

Ardine Nicolaï (52)
Functie  raadslid stadsdeel Oost
wijk  watergraafsmeer

Initiatieven oppakken

Wij verenigen actieve 
bewoners uit alle hoeken 
van Oost. Wij organiseren 

lokaal beleid ‘van onderop’. 
Wij zijn géén politieke partij 
met een partijprogramma dat 
vertelt wat bewoners willen. Wij 
willen samen met bewoners, 
ondernemers en sporters 
initiatieven oppakken en 
problemen oplossen. Met een 
sociaal hart en oog voor groen 
bepalen wij met bewoners 
onze standpunten. Omdat ons 
netwerk diep in het stadsdeel 
wortelt weten we wat er leeft, 
en leggen wij snel contact met 
belanghebbenden.’

Méérbelangen

Sharona Ceha (52)
Functie  projectleider Stichting 
urgenda, adviseur duurzaamheid
wijk  watergraafsmeer

Terug naar de 
menselijke maat

Méérbelangen wil nog 
meer op buurtniveau aan 
de slag in Oost. Bewoners, 

kinderen en ondernemers, dat 
zijn dé experts in de buurten. 
Wij vinden dat bewoners het 
daadwerkelijk voor het zeggen 
moeten hebben. In Oost moeten 
we terug naar de menselijke 
maat, met kleinschalige 
buurtbeheergroepen die 
weten wat er speelt en die 
voor álle bewoners, kinderen 
en ondernemers makkelijk te 
benaderen zijn.’

VVD

Marcel Mokveld (39)
Functie  zelfstandig ondernemer 
(mediaconsultant)
wijk  Oostelijk Havengebied

Mooier, schoner, 
veiliger

Als lijstrekker VVD 
Amsterdam-Oost ga ik 
me ervoor inzetten om 

van Oost een mooier, schoner 
en veiliger gebied te maken, 
waar mensen prettig kunnen 
wonen en werken. Dat betekent 
onder meer een schonere en 
mooiere openbare ruimte. 
Een Amsterdam-Oost met 
veel ruimte om te werken en 
te ondernemen, met solide 
financiën en een veiliger 
omgeving. Samen met u wil ik 
gaan bouwen aan een beter en 
mooier Amsterdam-Oost.’

SP

Tiers Bakker (44)
Functie  hoofd marketing en media
wijk  Oosterparkbuurt

Bouwen voor iedereen

De SP wil armoede 
bestrijden en betaalbare 
woningen realiseren voor 

iedereen. Kinderen mogen 
gratis sporten en naar culturele 
voorstellingen. Ouderen 
krijgen voldoende hulp om 
zo lang mogelijk op zichzelf 
te kunnen blijven wonen. 
Buurtbewoners zitten aan de 
tekentafel van dit stadsdeel; 
zij bepalen hoe het stadsdeel, 
een plein bijvoorbeeld, eruit 
ziet. Parkeerplaatsen in het 
Diemerpark zijn geen optie, 
net als het kappen van gezonde 
bomen in het Oosterpark. Niet 
alleen bouwen voor studenten, 
maar ook voor jongeren en 
ouderen.’

CDA

Dennis Heijnen (25)
Functie  beleidsadviseur 
internationale handel
wijk  Indische buurt

Voel je thuis

Ik wil dat iedereen zich 
thuis voelt in Oost. Dit 
betekent: winkels, sport 

en zorg dicht in de buurt, 
schone straten en veiligheid/
respect in de wijk, veilige 
verkeersverbindingen, 
betaalbare woonruimte. Het 
CDA doet dit door aan te sluiten 
bij initiatieven van bewoners en 
ondernemers. Wat u zelf kunt, 
hoeft de overheid immers niet 
te doen. In alle andere gevallen 
kunt u rekenen op het CDA in 
Amsterdam-Oost!’



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.

‘Vandaag tref je me in  
een rustige bui’

Naam Peter Heerschop Geboren 7 september 1960, Bussum Beroep cabaretier, acteur
Bekend van NUHR, Kopspijkers, Lieve Marianne (radiocolumn), Ik hou van Holland, Wat vindt Nederland? Te zien 9 tot en met 11 maart in de 

Kleine Komedie met Gelukzoekers; Jeuk is op maandagen om 21.25 uur te zien op Nederland 3.

Peter Heerschop (1960) staat al 27 jaar op het  
podium met Viggo Waas en Joep van Deudekom,  
zijn oude schoolvrienden van de Academie voor  
Lichamelijke Opvoeding (A.L.O), met wie hij de  
theatergroep NUHR vormt. Afgelopen jaar maakte 
Heerschop voor het eerst ook een solovoorstelling: 
Gelukzoekers. Daarnaast heeft hij “eindelijk” een 
grote rol te pakken, in de komedie Jeuk. “Het voelt 
alsof ik meer regie over mijn leven heb, althans zo 
voelt het vandaag.”

Door Dieuwertje Mertens

Peter Heerschop

 

jas
in de

Peter Heerschop op de tennisbaan in zijn buurt. ““Al vijftien jaar zeggen mensen tegen me: jij moet ook een 

voorstelling in je eentje maken.” foto marti jn van den dobbelsteen

Het is wel toevallig dat drie jon-
gens elkaar treffen op de A.L.O 
met de ambitie om gymleraar 
te worden en dan besluiten een 
cabaretgezelschap te vormen.
“Dat is behoorlijk toevallig, 
maar het is ook een kunst om je 
op plekken te begeven waar je 
mensen ontmoet die je iets laten 
herkennen in jezelf, waarvan 
je denkt: dat is leuk, dat ga ik 
ook doen. Ik had nog nooit over 
cabaret nagedacht, maar bij de 
open dag van de opleiding was 
er een cabaretvoorstelling en 
ik dacht: dit is te gek! Daar ga ik 
aan meedoen! En dat dacht mijn 
klasgenoot Joep van Deudekom 
ook. Twee jaar later kwam Viggo 
Waas op de A.L.O en drie jaar 
later waren we een cabarettrio.”

Waarom besloot je dat het tijd 
was om een solovoorstelling te 
maken?
“Al vijftien jaar zeggen mensen 
tegen me: jij moet ook een voor-
stelling in je eentje maken. Ik 
ben meer van ‘samen’, maar bij 
cabaret wordt dat blijkbaar van 
je verwacht. Bovendien doen 
wij natuurlijk genoeg dingen los 
van elkaar, met andere mensen 
of in tv-programma’s. Sinds 
vier jaar geef ik weer les op de 
A.L.O. Ik geef tien weken lang 
vier uur achter elkaar Pedago-
giek, maar eigenlijk zijn het een 
soort lessen in levensgeschiede-
nis. Na een jaar lesgeven waren 
er zoveel anekdotes naar boven 
gekomen, over klassen die ik les 
heb gegeven, over reizen enzo-
voort. Ik dacht: ik kan met deze 
verhalen een heel programma 
vullen. Het onderliggende 
thema van de lessen was: waar 
worden mensen nou gelukkig 
van? Zelf ben ik verslaafd aan 
optreden. Op dat moment had 
ik vier maanden geen optreden 

met NUHR, ik had eindelijk tijd 
om mijn eigen programma te 
maken. Ik kon alles zelf bepa-
len! Dat was een openbaring.”

Maakte het je ook onzeker?
“Het is vervelend dat er niet 
iemand anders is die zegt: dat 
kan beter. Tot mijn 18de was ik 
erg onzeker. Daar ben ik op een 
gegeven moment natuurlijk wel 
een beetje overheen gegroeid, 
maar toch blijf ik me onzeker 
opstellen, dat is een aangeleerde 
houding. Daarmee bouw je ook 
zekerheid in, namelijk dat er 
altijd wel iemand is die zegt: 
dat heb je best goed gedaan. Ik 
hengel naar bevestiging, maar 
eigenlijk voel ik zelf ook wel of 
iets goed is of niet.”

Heb je jezelf verrast bij het ma-
ken van Gelukzoekers?
“Alles was heftiger: de spanning 
en de zorg of het lukt. Als ik met 
NUHR optreed denk ik vlak 
voor de voorstelling: ik moet me 
even goed gaan concentreren. 
Nu voelde ik me halverwege de 
middag al gespannen. Als je al-
leen op het podium staat, moet 
alle energie van jou komen. Je 
kunt het vuur in elkaar niet aan-
steken of elkaar op het podium 
opstoken. 
De eerste keer dat ik met Geluk-
zoekers op het podium stond, 
verkeerde ik in een soort roes: 
opeens zag ik mezelf staan. 
Ik dacht: wat ben je toch aan 
het blaten, doe eens rustig. De 

tweede keer dacht ik: ik moet 
hiervan genieten. Ik had veel 
beter in de hand hoe het pu-
bliek reageerde. Het is overwel-
digend als je een zaal twee uur 
lang in de hand hebt! Na een 

optreden was ik tot 4.00 uur ’s 
nachts wakker, stuiterend van 
alle adrenaline. 
Het voelt alsof ik meer regie 
over mijn leven heb, althans zo 
voelt het vandaag, maar vandaag 
tref je me in een rustige bui. Ik 

weet nu bijvoorbeeld dat ik zelf 
een voorstelling kan maken, als 
ik me verveel.”

En dan heb je ook nog eens een 
hoofdrol in de comedy Jeuk, 

met Thomas Acda en Jelka van 
Houten.
“Als ik moet casten voor een rol 
word ik altijd afgewezen met 
het commentaar: je blijft toch 
Peter zien. En voor Jeuk werd 
ik gewoon opgebeld met de 
vraag of ik mee wilde doen. Als 
je iets nieuws doet waarvan je 
vermoedt dat je het kunt en het 
lukt ook nog, is dat geweldig.”

Heb je gevoel dat je eindelijk 
erkenning krijgt als individu?
“Als je begint, wil je eerst be-
vestiging van de mensen uit het 
vak, daarna wil je volle zalen 
en dan wil je dat mensen je niet 

alleen zien als NUHR, maar 
ook als Peter. Bevestiging is fijn, 
maar uiteindelijk is het niet 
zaligmakend. De geluksmo-
menten blijken toch te zitten in 
het ‘samen maken’. Mijn droom 
heb ik met NUHR waar kunnen 
maken: we hebben zoveel lol 
samen en zijn zo trots op elkaar. 
Dat besef is nog sterker gewor-
den nu ik een solovoorstelling 
heb gemaakt.”

Wat vind je van de jas?
“Kijk, ik ga er direct anders van 
staan. Verdomme, dit is wel 
wat. Nu snap ik wat een jas kan 
doen!”
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De NuoNweg Naar Maxis Moet opeN blijveN!  
steM vvD op 19 Maart.

uw vvD teaM  
voor ijburg!
Monique van Bijsterveld, bestuurscommissie Oost, plaats 2
Frans van Vliet, bestuurscommissie Oost, plaats 3
Rik Torn, gemeenteraad, plaats 6
Marianne Poot, gemeenteraad, plaats 5

uw vvD teaM  
voor ijburg!
Monique van Bijsterveld, bestuurscommissie Oost, plaats 2
Frans van Vliet, bestuurscommissie Oost, plaats 3
Rik Torn, gemeenteraad, plaats 6
Marianne Poot, gemeenteraad, plaats 5

voor
Ruimte

Groei

Stem op 19 maart op 
Amsterdam Oost Verenigd! 
Bezoek onze website en 
lees onze nieuwsbrief.
www.amsterdamoostverenigd.nl

amster
dam

oost
verenigd

Ardine Nicolaï
voor lijst 29

advertentie De Brug 04_liggend:advertentie Amsterdam Oost Verenigd  13-02-14  18:08  Pagina 1

Kompas brengt wensen  
iJburgers in kaart
Vanaf 19 maart bestaan de stadsdeelraden niet meer. Om de communicatie en 
samenwerking met de gemeenteraad in de nieuwe situatie te vergemakkelijken 
hebben actieve IJburgers het Kompas op IJburg ontwikkeld. 

Op de site halloijburg worden de wensen van de buurtbewoners geïnventa-
riseerd. Er worden vijfentwintig thema’s onderscheiden, zoals jeugd, natuur, 
zorg en welzijn. Bezoekers van de site kunnen hun eigen wensen toevoegen, 
maar ook wensen van anderen onderschrijven. Over enkele maanden worden 
er – in aanwezigheid van politici en ambtenaren – sessies georganiseerd over 
de belangrijkste thema’s. 

Zie: www.halloijburg.nl/kompas. 



Historische plekken in Oost

Vakonderwijs
De Derde Ambachtsschool 
werd in 1911 gebouwd in 
opdracht van de Maatschap-
pij voor den Werkenden Stand 
– wat men tegenwoordig een 
werkgeversorganisatie zou noe-
men. Een van de hoofdactivitei-

ten van deze ‘club van werk-
bazen’ was het opzetten van 
vakonderwijs. Op de ambachts-
school aan het Timorplein 
kregen kinderen uit arbeiders-
gezinnen uit de Indische Buurt 

les in onder meer timmeren, 
metselen en elektrotechniek. 
Een van de latere docenten was 

de befaamde voetbaltrainer 
Rinus Michels.
Het enorme gebouw (12.000 m2) 
bestaat uit vier vleugels met elk 
vier verdiepingen rond een bin-
nenplaats, naar een ontwerp van 

een architect van de Dienst Pu-
blieke Werken van de gemeente 
Amsterdam. Oorspronkelijk 

waren er drie verdiepingen, de 
vierde is er in 1960 aan toege-
voegd. Hoewel de bouwstijl so-
ber wordt genoemd, zijn er toch 
enkele fraaie onderdelen aan te 
ontdekken, zoals de versierde 

Door Jaap Willems

huren als hostel. Met hen werd 
afgesproken dat een derde van 
het personeel in de buurt zou 
worden geworven. In 2007 
opende het hostel de deuren. 
Woningbouwcorporatie Ymere 
werd de tweede huurder en als 
derde volgde het conferentie-
centrum van het International 
Institute for Research and 
Education. Later werd daaraan 
cultureel centrum Studio K 
toegevoegd, dat twee bioscoop-
zalen, een theater en een impo-
sant café-restaurant herbergt. 

Studio K springt het meest in 
het oog doordat men bij de ver-
bouwing de oude boogramen 
aan het plein tot op straatniveau 
heeft verlaagd. Daardoor is er 
een natuurlijke verbinding ont-
staan tussen het buitenterras (in 
de zomer) en de binnenruimte.

Tijdens de verbouwing deed 
men een artistieke ontdekking. 
Abstract-expressionistisch kun-
stenaar Aart Roos (1919–2009) 
bleek in de aula van de school 
een grote muurschildering 
met veel vogels en bloemen te 
hebben gemaakt. Die moest 
verdwijnen om een bioscoop-
zaal voor studio K te kunnen 
bouwen. Daartegen kwam 
protest en na enig aandringen 
bleek Ymere bereid om het 
kunstwerk te verplaatsen. Het is 
nu op afspraak te bezichtigen.

(Research: Gerard Goudriaan.)

Bij de verbouwing van Studio/K – voorheen de Derde Ambachtsschool waar voetballegende Rinus Michels nog ooit docent was – zijn de oude boog-

ramen aan het plein tot op straatniveau heeft verlaagd. foto marti jn van den dobbelsteen

Ook op winteravonden 
is Studio K aan het Ti-
morplein een goed her-
kenbaar centrum: in het 
eetcafé is het vaak druk, 
de bioscoop draait volop 
en in de vergaderzalen 
zijn activiteiten gepro-
grammeerd. Het toe-
voegen van huisnummer 
21 is dan ook overbodig: 
het licht uit de hoge 
ramen van het café lokt 
de bezoeker vanaf grote 
afstand. Studio K blijkt 
niet alleen een buurtcen-
trum, maar draait ook 
mee in het hoofdstede-
lijk cultureel program-
ma. Dat was ook precies 
de bedoeling toen de 
Derde Ambachtsschool 
uit de Indische Buurt 
werd verbouwd tot het 
huidige multifunctionele 
gebouw.

  Studio K aan de Cultuurboulevard

toren, de gevelsteen met met-
selgereedschappen en de hoge 
ramen van het huidige café.

Cultuurboulevard
De verbouwing van de ambachts-
school in 2006 en 2007 was 
onderdeel van een plan om de 
buurt te verbeteren. Volgens de 
kennisbank van Platform 31 zit 
de Indische Buurt in sociaaleco-
nomisch opzicht nog altijd onder 
het Amsterdamse gemiddelde. 
Om daaraan iets te doen werden 
er niet alleen plannen gemaakt 
om de huisvesting te verbeteren, 
maar ook om op andere terrei-
nen een en ander te veranderen. 
Toen de ambachtsschool in 2003 
de deuren sloot, lag de herbe-
stemming dan ook min of meer 
voor de hand. Alleen moesten 
er natuurlijk nog wel geschikte 
huurders worden gevonden. 
Uitgangspunt was dat er ver-
schillende gebruikers gezocht 
zouden worden, dat de werk-
gelegenheid in de wijk erdoor 
zou worden verbeterd en dat 
het geplande culturele centrum 
van stedelijke allure zou zijn. 
De Borneostraat zou een soort 
cultuurboulevard moeten wor-
den met aan de ene kant Studio 
K aan het Timorplein en aan de 
andere kant de bibliotheek aan 
het Javaplein. 

Studio K
De eerste belangstellende was 
Stayokay, de grootste hostelke-
ten ter wereld. Deze organisatie 
wilde de helft van het gebouw 

De voormalige brandweerkazerne 

aan de Weesperzijde. 

foto martijn van den dobbelsteen

Geen megahostel aan de Weesperzijde

Een grote muurschildering van Aart Roos siert de  
voormalige ambachtsschool van binnen
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Na overleg met belangheb-
benden heeft het bedrijf 
Starbed besloten af te zien 

van het beoogde megahostel 
aan de Weesperzijde. Dit zou 
plaats gaan bieden aan veer-

tienhonderd bedden, wat bij 
omwonenden voor veel onrust 
zorgde. 

Starbed vraagt nu een vergun-
ning aan voor een hotel in het 
Groot Lab in Noord, een voor-
malige bedrijfsruimte van Shell 
in Overhoeks op de noordelijke 
IJoever. Dit valt te lezen in een 
brief van het college van B&W 
aan de gemeenteraad. Het 
pand aan de Weesperzijde (een 
voormalige brandweerkazerne) 
wordt door de gemeente terug-
gekocht en zal geen hotelfunc-
tie krijgen. 

Kom wonen 
  in Oostpoort!

HUIZENDAG
OPEN

ZATERDAG 22 FEBRUARI
VAN 12:00 TOT 15:00 UUR

EEN GREEP UIT HET WONINGAANBOD

www.woneninoostpoort.nl

INFORMATIECENTRUM OOSTPOORT
Linnaeusstraat 213
020 - 692 6975

OPENINGSTIJDEN INFORMATIECENTRUM

Woensdag             van 12:00 tot 17:00 uur

Donderdag            van 12:00 tot 20:00 uur 

Vrijdag                   van 12:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag                van 11:00 tot 15:00 uur

 facebook.com/woneninoostpoort

81 M² in Oostpoort 11, prijs vanaf €251.110,- * 108 M² in Oostpoort3, prijs vanaf €316,032,- *Binnentuin Oostpoort 3

Oostpoort 11, Oranje Vrijstaatplein115 M² in Oostpoort 3, prijs vanaf €335.760,- * 124 M² in Oostpoort 11, prijs vanaf €404.805,- *

*= Prijzen zijn vrij op naam, inclusief parkeerplaats en op basis van jaarlijkse betaling erfpachtcanon
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In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, 
mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst 
te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze 
verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen 
logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Acht afzonderlijk regelbare luidsprekers voor een unieke geluids-
kwaliteit, een perfecte beeldkwaliteit en ontelbare designopties 
voor een exceptionele impressie: Ontdek de Loewe Individual 
Slim Frame nu bij uw gespecialiseerde Loewe-partner. 
Voor meer informatie, bezoek ��

De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail.

Adembenemend. 
Ook voor uw oren. 

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, 
mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst 
te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze 
verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen 
logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Acht afzonderlijk regelbare luidsprekers voor een unieke geluids-
kwaliteit, een perfecte beeldkwaliteit en ontelbare designopties 
voor een exceptionele impressie: Ontdek de Loewe Individual 

De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail.

Adembenemend. 
Ook voor uw oren. 
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De Boer en Zoon
Middenweg 63    Amsterdam 020 6946398
Noordeinde 178 Almere          036 5372121
3 jaar garantie - vakkundige installatie
www.deboeraudiovideo.nl

www.deboeraudiovideo.nl

PDL Distributie
Snel, Betrouwbaar én Accuraat

VOOR DE BESTE
SERVICE EN KWALITEIT

voor al uw geadresseerd en 
ongeadresseerd drukwerk

bent u bij ons aan het beste adres 

Hoge dekkingsgarantie
en separate verspreiding

ALLES ONDER ÉÉN DAK

FOLDERS, ONTWERPEN, DRUKKEN

DRUKKEN & VERSPREIDEN DRUKKEN

PDL Distributie | www.pdl-distributie.nl | info@pdl-distributie.nl
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Conflict winkelcentrum Brazilië is uit de lucht

“Ik ben onder de indruk van 
jullie vasthoudendheid en jullie 
geloof in jullie prachtige win-
kel.” Stadsdeelwethouder Nevin 
Özütok van Economische 
Zaken is niet zuinig met haar 
complimenten voor Daniëlle 
Rossenaar en haar echtgenoot, 
eigenaren van bloemenzaak 

Eigenaar en winkeliers uit hun loopgraven

Dankzij bemiddeling van het stadsdeel en inzet van 
alle partijen is het conflict tussen verhuurder en on-
dernemers van winkelcentrum Brazilië ten einde. De 
rust lijkt te zijn weergekeerd.

Door Michel van Dijk The Flowery in het winkelcen-
trum aan de Oostelijke Handels-
kade.

Vorige maand heropenden zij 
hun winkel in een nieuw pand, 
nadat Rossenaar van verhuur-
der WPM plaats had moeten 
maken voor winkelketen Etos, 
die een dag eerder open ging 
dan The Flowery.

Met de opening van de bloemen-
winkel is een einde gekomen aan 
een al jaren slepende contro-
verse tussen WPM en diverse 
ondernemers in Brazilië. Hierbij 
heeft wethouder Özütok een 
bemiddelende rol gespeeld. Zij 
volgde het conflict al enige tijd 
en besloot in te grijpen. 

Loopgraven
De communicatie verliep via 
brieven en mails. Niemand was 
daar blij mee, maar de partijen 
leken niet in staat uit hun loop-
graven te komen. De wethou-

der zei: “Schuif eens bij elkaar 
aan tafel, praat met elkaar. Ik 
heb een bemiddelende rol op 
me genomen. Het is een over-
heidstaak om op te komen voor 
het publieke belang, en dat was 
in het geding. Ook omdat er veel 
leegstand was in het winkel-
centrum. Dat ging ten koste van 
gevoelens van leefbaarheid en 
veiligheid.”

Özütok nodigde WPM en de 
eigenaar van het winkelcen-
trum, Spoorwegpensioenfonds 
(SPF), uit voor een gesprek op 

Heropening van The Flowery op een nieuwe plek in winkelcentrum Brazilië, nadat het plaats had moeten maken voor Etos. Portefeuillehouder 

Özütok, in rood, speelde een bemiddelde rol in het conflict tussen winkeliers en verhuurder van het winkelcentrum. foto marti jn van den dobbelsteen

Rokjesdagloop 2013.  

foto marti jn van den dobbelsteen

het stadsdeel. Dat pakte goed 
uit. Verhuurder en eigenaar 
wilden al langer iets aan de 
situatie doen, maar wisten niet 
hoe. In het gesprek benadrukte 
ze dat juist een goede mix van 
groot- en kleinschalige onder-
nemingen in het belang is van 
het winkelcentrum. “Klein-
schalige winkels kunnen groot 
zijn in sfeer, assortiment en 
dienstverlening. Daar profite-
ren ook de grotere ketens van. 
Daar komt bij dat klanten ook 
graag kopen bij ambachtelijke 
ondernemers. De visboer en 
de slager zijn niet voor niets 
de meest populaire winkels in 
Brazilië.”

Uitkomst enquête  
onder klanten
Daags na het gesprek gingen 
WPM en SPF tot actie over. 
Zij organiseerden in het Lloyd 
Hotel een bijeenkomst voor alle 
ondernemers. “Verhuurder en 
eigenaar wilden het gesprek met 
hen aangaan,” zegt Marcia van 
der Hart, winkelstraatmanager 
van het Oostelijk Havengebied. 
“Zij hebben hun plannen voor 
het winkelcentrum gedeeld en 
zijn van plan vaker dit soort bij-
eenkomsten te organiseren. Het 
SPF verzuchtte die avond: ‘Dit 
hadden we eerder moeten doen. 
Wij moeten onze winkeliers wel 
kennen.’”

Op 8 maart wordt aan de on-
dernemersvereniging van het 
winkelcentrum de uitkomst 
gepresenteerd van een en-
quête die eind 2013 onder vaste 
klanten is gehouden. De vraag 
luidde: wat zou u veranderen als 
u één dag eigenaar zou zijn van 
het winkelcentrum? De enquête 
leverde bijzondere antwoorden 
op. Iedereen is welkom de pre-
sentatie bij te wonen.

De Rokjesdagloop keert op zon-
dag 6 april terug op Amsterdam 
Science Park. Met een ladiesrun 

over 5 of 10 km en clinics op 
vier locaties hoopt de organisa-
tie een flinke schare vrouwen 

op de been te brengen. Het eve-
nement eindigt traditiegetrouw 
met de Pasta & Prosecco Party. 
Een rokje is niet verplicht, maar 
natuurlijk wel zo leuk.
Voor meisjes én jongens tussen 
de zes en twaalf jaar is er de 
KidsRun. Begeleiding van een 
ouder is toegestaan.
Inschrijven? Ga naar www.
rokjesdagloop.nl. Deelnemers 
kunnen aangeven of ze willen 
doneren aan MS Research, een 
stichting die zich richt op het 
financieren van wetenschap-
pelijk onderzoek naar de ziekte 
multiple sclerose bij volwasse-
nen en kinderen.

rokjesdagloop steunt MS research
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Verbreding a1 en a6
De A1 en A6 worden verbreed en de A1 wordt gedeeltelijk 
verlegd. Het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) 
betekent niet alleen een nieuwe situatie voor weggebruikers, 
maar ook voor omwonenden. Een tiental boerderijen en wo-
ningen langs de huidige A1 moest worden gesloopt. Voor de 
oud-bewoners van deze boerderijen was dit een ingrijpende 
gebeurtenis.

De gemeenteraad van Muiden laat de namen van deze boer-
derijen terugkeren in de benaming van de nieuwe bruggen 
en viaducten die binnen de gemeentegrenzen vallen. Oud-
bewoners hebben laten weten deze geste van de gemeente 
zeer te waarderen. 

Het gaat om namen als Buffelhoeve, Land voor Zand, de 
Stolpen en Zwaantjeshoeve. Zelden-Rust wordt de naam 
van een van de drukste viaducten. De spoorbrug bij Muider-
berg krijgt de naam Zandhazenbrug, een verwijzing naar de 
geuzennaam voor Muiderbergers. 

.

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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Na een strijd met bewoners en een intensief onderzoek zijn de mogelijkheden voor het aanleggen van steigers 

op IJburg uitgebreid. foto marti jn van den dobbelsteen

Het bestemmingsplan voor 
IJburg is dan ook onlangs 
aangepast, en komt daarmee 
tegemoet aan de behoefte van 
bewoners om in de buurt van 

hun huis een steiger te bouwen. 
Er komt ruimte voor 170 extra 
ligplaatsen voor boten met een 
lengte tot zeven meter. Jetski’s 
en speedboten zijn uitgesloten.

Veel mensen die de afgelopen 
tien jaar naar IJburg verhuis-
den, deden dat onder meer om-
dat zij graag aan of dicht bij het 
water wilden wonen. In de loop 

der tijd zijn er al zo’n achthon-
derd ligplaatsen gerealiseerd 
– langs kades en bij huizen die 
aan het water grenzen, en in de 
jachthaven, waar de leden van 
Watersportvereniging IJburg 
zo’n honderd ligplaatsen heb-
ben – maar op zeker moment 
was de grens bereikt. Terwijl de 
behoefte aan ligplaatsen voor 
boten juist toenam.

“IJburg ligt midden in het 
IJmeer, omringd door water 
dat belangrijk is als voedsel- en 
rustgebied voor watervogels. 
Dat betekent dat we eerst het 
effect op de natuurwaarden in 
dit gebied moesten onderzoe-
ken,” vertelt John Roozendaal, 
beleidsadviseur Water bij het 
stadsdeel Oost. “Wat gebeurt 
er als meer botenbezitters met 
meer vaarbewegingen de druk 
op de natuur doen toenemen?” 
Het onderzoek wees uit dat het 
effect binnen de norm blijft, 
onder voorwaarde dat het om 
niet al te grote pleziervaartui-
gen zal gaan, en zeker geen 
jetski’s of speedboten.

Het bestemmingsplan kon dus 
worden aangepast. Vooralsnog 
komen er in de Zuidbuurt 
72 plekken en bij Rieteiland 

Meer steigers voor iJburg

Na een uitgebreide natuurtoets is vastgesteld dat de ecologische effecten binnen 
de perken blijven als er in de omringende wateren meer gevaren en gepeddeld 
gaat worden. 

Oost is ruimte voor 27 bootjes. 
Op Haveneiland Oost (Nico 
Jessekade) zijn vijf locaties 
aangewezen voor collectieve 
steigers. Deze zullen geza-
menlijk worden bekostigd en 
beheerd door verenigingen van 
buurtbewoners. De steigers 
mogen pas worden gebouwd 
nadat alle benodigde vergun-
ningen zijn verleend (door de 
gemeente, de waterbeheerder 
én de provincie), en nadat er 
een overeenkomst is gesloten 
met stadsdeel Oost, de eigenaar 
van de grond.

Bewoners die op andere plek-
ken graag een steiger willen 
aanleggen, mogen daartoe een 
aanvraag indienen, die vervol-
gens wordt onderworpen aan 
een natuurtoets. Of er toestem-
ming wordt verleend hangt on-
der meer samen met de ligging 
van de vaargeulen, de schom-
melingen in het waterpeil, en 
de kwaliteit van de betreffende 
waterkering.

Voor meer informatie over de 
mogelijkheden en de voorwaarden, 
neem contact op met beleidsadviseur 
Water van stadsdeel Oost John 
Roozendaal: 020 2534851.
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u i t g e v e r i j i j b u r g . n l

geen
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folderij

graag  
huis-aan-huis

kranten

Bestel de stickers via de webwinkel 
www.uitgeverijijburg.nl €2,50

w w w . u i t g e v e r i j i j b u r g . n l

eindelijk 
verlost van 
verkopers 
en andere 
geldkloppers 
aan je deur!

Fijn een schone mat bij thuiskomst

Lekker eten in een attractie

Op de Middenweg vind je 
een klein stukje Noord-
Korea. In een voornaam 
pand op de hoek met de 
Ringweg is sinds enkele 
maanden restaurant 
Haedanghwa gevestigd.

Noord-Koreaan strijkt neer in Oost

Twee dames in traditionele 
Noord-Koreaanse jurken zingen 
Tulpen uit Amsterdam. Later komt 
ook de kraker Aan de Amsterdamse 
grachten voorbij. Ze hebben de 
teksten fonetisch uit hun hoofd 
geleerd, want ze spreken geen 
woord Nederlands. Het hoort bij 
de eetervaring bij Haedanghwa. 
Het restaurant werd afgelopen 
december geopend, na het 
vertrek van de all-you-can-eat Ja-
panner uit het oude bankgebouw 
op de hoek.

Geen werkvergunning
De staf, bestaand uit negen 
Noord-Koreanen, was al langer 
in Nederland. De in Zuid-Korea 
geboren eigenaar John Kim 
woont sinds zijn vijfde in Ne-
derland. Hij nam het hele team 
vorig jaar in dienst. De negen 
waren naar Nederland gekomen 
om in Osdorp in een Noord-
Koreaans restaurant te werken, 
maar na zeven maanden werd 

het restaurant failliet verklaard. 
Het personeel zegt niet goed 
behandeld te zijn door de twee 
eigenaren. De twee mannen en 
zeven vrouwen kregen te weinig 
betaald, sliepen in stapelbedden 
boven het restaurant en hadden 
weinig bewegingsvrijheid.
Kim heeft geen goed woord 
over voor de gang van zaken in 
Osdorp. “Pas toen ze voor mij 
gingen werken merkten ze dat 
Nederlanders ook best aardig 
konden zijn.”

Noord-Koreanen in dienst ne-
men heeft nogal wat voeten in de 
aarde. Nog steeds hebben vijf van 
de negen stafleden hun werkver-
gunning niet rond. “Het UWV 
ligt dwars,” aldus Kim. “Dat we nu 
open zijn, komt door een voorlo-
pige voorziening van de rechter.” 
En later: “Als je zaken doet met 
een sanctieland, vestig je automa-
tisch de aandacht op je.”

Ruisende rokken
Een etentje bij Haedanghwa 
komt door al dat entertainment 
en de plotselinge nabijheid van 
zo’n mysterieus land meer in de 
richting van een attractie dan 
van een avondje relaxed tafelen, 
maar dat doet niets af aan de 
kwaliteit van het eten. Er zijn 
drie menu’s, maar à la carte is 
ook mogelijk. De meeste hoofd-

gerechten worden geserveerd 
met kimchi (gefermenteerde 
groenten).

De bediening is een spektakel 
op zich. De vrouwen kunnen 
niet alleen zingen, ze kunnen 
ook dansen en pianospelen. In 
hun zacht ruisende, traditionele 
jurken glijden ze tussen de tafels 
door. Ze bewegen zich ongekend 
gracieus, ook dat moet onder-
deel hebben uitgemaakt van de 
opleiding die ze in Noord-Korea 

Door Rosanne Kropman

De bediening in het Noord-Koreaanse restaurant Haedanghwa is een spektakel op zich. De vrouwen zingen 

(Tulpen uit Amsterdam, en dan fonetisch), dansen en spelen piano. foto marti jn van den dobbelsteen

en in China hebben genoten. 
Ze behandelen de klanten met 
een voor Nederland ongekende 
vriendelijkheid en beleefdheid.

Propaganda van de Grote Leider 
en zijn opvolger is helemaal 
afwezig in het restaurant (Kim: 
“het gaat hier om het eten”), maar 
het maakt wel nieuwsgierig. Is 
het restaurant een visitekaartje 
van het stalinistische regime in 
Noord-Korea? Waarschijnlijk 
wel. Want Haedanghwa is onder-

deel van een restaurantketen met 
een hoofdkantoor in Pyongyang. 
De andere buitenlandse vestigin-
gen zijn te vinden in China, zo 
meldt de staatsgestuurde Noord-
Koreaanse website Naenara.

Hoe de betrekkingen precies 
zijn wordt ook na een gesprek 
met John Kim niet helemaal 
duidelijk, maar wie gaat eten bij 
Haedanghwa kan zich in ieder 
geval verheugen op een bijzon-
dere avond.
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niet ver van mijn wijk is een plukje woonwagens gestald. Ze 
staan in een oksel van de snelweg, naast het kanaal, en onder 
een antennemast – woonwagens worden vaker weggezet op 
plekken waar niemand anders wil wonen.
De wagens staan er wat verdrietig bij, alsof het de laatste zijn 
van een roemrucht kamp waar lang geleden op blote voeten 
werd gelopen en vurige danseressen ’s nachts hun rokken 
draaiden op briljante vioolmuziek. Ze staan erbij alsof ze elk 
moment door een gemeentelijke dienst op een trailer worden 
geladen, die ze naar de vuilstort brengt.

 niet lang geleden zag ik hoe een man die woonde in een van 
de wagens plastic letters plakte op de achterruit van zijn auto, 
een bruine Oldsmobile Cutlass Supreme. Het waren dikke 
letters van goudkleurige kunststof.
Elke keer als ik langsfietste, had de man er een paar nieuwe 
letters opgeplakt, tot er uiteindelijk een tekst op zijn achter-
ruit stond:

p O l I T I E k  I S  M I S D A A D

Het was een verdrietige, wanhopige tekst. kennelijk wilde 
de woonwagenbewoner iets kwijt, een klacht tegen onrecht 
dat hem was aangedaan, maar duidelijk maken wat die klacht 
precies was kon hij niet. Hij had daarvoor een wat onhandig 
medium gekozen. Ik stopte niet om hem te vragen waarom, 
iets wat ik wel had moeten doen.
In de dagen die volgden vielen telkens letters van de Oldsmo-
bile, totdat er alleen maar p      TIE   IS     D overbleef. Dat 
maakte het nog tragischer.

In Amerika is het heel normaal dat gepensioneerden zich de 
laatste jaren van hun leven terugtrekken in trailer parks onder 
de zon, maar hier staan woonwagenkampen vooral voor rafel-
rand, onderbuik, voor hele en halve criminelen, voor wietplan-
tages en wanbetaling.

Ooit ben ik doorgedrongen tot een hardcore kamp in brabant. 
De armen woonden er nog in stacaravans, maar de rijken 
hadden riante chalets gebouwd die niks meer met wielen 
te maken hadden. In een enkel geval waren de wielen erop 
geschilderd, alsof ze er echt geen afscheid van konden nemen. 
Zelf zeggen woonwagenbewoners dat ze niet in een stenen 
huis kunnen leven, omdat ze de romantiek van de woonwagen 
zo missen. Ze noemen zichzelf reizigers. Maar welke roman-
tiek is dat dan? De vrijheid van een woonwagen is een illusie, 
als je vrijheid definieert als jezelf kunnen onttrekken aan de 
regels. rondtrekken met een woonwagen is sinds 1978 bij 
wet verboden. De kampen van de kampers zijn dorpen ge-
worden. De vraag is zelfs hoe diep het reizen in hun bloed zit; 
woonwagenbewoners zijn pas in de negentiende eeuw gaan 
reizen; het waren arbeiders op zoek naar werk. Met de diepe 
wortels van de zigeunervolken hebben ze niets te maken; Sinti 
en roma hebben hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen 
rechtbank. 

pipo-wagens zie je alleen nog maar op campings, waar ze 
worden aangeboden als iets aparts, al zijn ze klein en be-
nauwd en ellendig om in te kamperen. Het is allemaal minder 
romantisch geworden, vertelde een woonwagenbewoner in 
de Volkskrant, in een reportage over de opmars van stenen 
huizen in het woonwagenkamp.

Maar over een paar maanden bouwen we wel weer allemaal 
onze eigen woonwagenkampen in Zuid-Frankrijk, of langs de 
Spaanse kust.

romantiek
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Puzzel jij voor een zo’n razend 
Rokjesdagloop-startbewijs?    
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
12 maart 2014 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. 52-2014 
was: eaccusnellader. Uit 221 inzenders is mevr. Prins 
uit Weesp als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door de stichting Rokjesdagloop, 
www.rokjesdagloop.nl.

Knots, winnen,  
razend sportief!
Startbewijs voor de fameuze Rokjesdagloop op 6 april 
(5 of 10 km., we vergeven er vijf).
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Eerlijk

Frank vertelde haar gisteravond in bed over 
karin en Jasper. Ze waren al heel lang bij elkaar, 
maar meer als broer en zus zeg maar.
‘Je bedoelt dat ze het niet meer deden.’
‘Ja, dat denk ik. Ik denk inderdaad dat Jasper dat 
bedoelde.’
‘wat vertelde hij dan?’
‘nou gewoon dat ze uit elkaar gaan.’
‘Daardoor?’
‘nou vast niet alleen daardoor...’ 
‘En wat heb jij gezegd!’
‘Dat ze dat maar moesten doen als dat beter 
voelde.’
‘Heb je niet gezegd dat iedere relatie ups en 
downs kent?’
‘nee dat heb ik niet gezegd.’
‘ga je dat de volgende keer dan tegen hem 
zeggen?’
‘Ik weet het niet. Ik weet niet of hij dat wel wil 
horen...’
‘Zeg jij alleen maar dingen die mensen graag 
willen horen?’
Frank dacht even na. ‘Ja denk het wel, meestal 
wel.’ 
‘Tegen mij ook? Zeg je tegen mij ook wat ik wil 
horen? ben je wel eerlijk tegen mij?’
‘natuurlijk schatje. Ik ben altijd eerlijk.’
‘Daarnet zei je iets anders.’

‘wat zei ik dan?’
‘Draai er niet zo omheen. Jasper is je vriend, 
tegen vrienden moet je eerlijk zijn.’
‘Eerlijk is niet altijd fijn.’
‘nee, dat misschien niet, maar het is in ieder 
geval wel eerlijk. Je hebt er meer aan. Ik wil 
wel dat je eerlijk tegen mij bent. Ik eis zelfs 
dat je eerlijk tegen mij bent.’
‘Tegen jou ben ik eerlijk.’
‘Zeg je dat omdat ik dat wil horen? Vind je 
me te dik?’
‘niet weer.’
‘nou? ... Eerlijk!’
‘Eerlijk. Echt eerlijk?’
‘Ja.’
‘nou een beetje misschien...’
‘Dit geloof je toch niet!’
‘wat?’
‘Dus je hebt al die tijd gelogen?’
‘nou ja niet gelogen toch...’
‘Maar je was niet eerlijk.’
‘niet helemaal misschien.’ 
‘nou lekkere vriend ben jij... Ik moet hier 
over nadenken.’
‘waarover?’
‘wat denk je? Of ik nog wel met je door wil 
natuurlijk.’

JOSiNE MarBUS

El Houcine Louzir bij het Joubertplein. foto laura te hennepe

Officiële opening van het Parentshouse door burgemeester  

Van der Laan. foto marti jn van den dobbelsteen

In 2002, toen was alles anders. 
El Houcine kwam hier wonen, 
in Oost. In de Transvaalbuurt, 
pal aan het voetbalpleintje. Met 
vrouw en kinderen. “Hier is het 
rustig,” aldus El Houcine, wiens 
laatste woorden wegvallen in 
het geschreeuw van een groep 
kinderen op het plein. Aha. 
Er is gescoord. Toch stoort El 
Houcine zich geenszins aan het 
getetter van de kids. Hoe zit het 
eigenlijk met die van hem? 
“Vrouw en kinderen hebben 
het huis verlaten in 2010…” Ver-
drietig? “Ik ben eraan gewend. 
Kan mijn eigen gang gaan.” 
Toch verraadt zijn blik een 

diepgeworteld verdriet. Alleen 
is anders. 
Volgens zijn broer kookt hij 
prima: “Spinazie en aardap-
pelen, daar houdt ie van!” El 
Houcine is dan wel van Marok-
kaanse komaf, maar kan ook de 
Hollandse keuken waarderen. 
“Ik ben moslim, maar ik hou 
van alle mensen, ongeacht wat 
ze zijn of hoe ze eruit zien. We 
zijn allemaal hetzelfde.” Broer-
lief schudt zijn hoofd, maar El 
Houcine blijft bij zijn punt. “Ik 
leef alleen, maar als jij het an-
ders doet, prima. Ik respecteer 
alle mensen.”

En verder vandaag? “Ik heb niet 
echt een programma. Een wan-

Een grote grijze Mercedes stopt precies voor het 
blok. Daar staat El Houcine al klaar. Hij verwacht 
zijn broer. Voor hun wekelijkse uurtje samen, bui-
ten, voor het blok. Met een sigaretje, want daar zijn 
de heren niet vies van.

  El Houcine Louzir (61)  
‘Ik respecteer alle mensen’

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

Door Laura te Hennepe

delingetje als het mooi weer is, 
en een sigaretje. Hoogtepunt 
van vandaag is dat jij langsliep!” 

wijzen uit het oosten In vier avonden  
een marathon 

Eerste amster-
damse Hardloop-
avond4daagse
Geïnspireerd door de 
reguliere avondvier-
daagse organiseren twee 
IJburgers dit jaar voor het 
eerst de Amsterdamse 
Hardloopavond4daagse. 
Vier avonden lang, van 
maandag 12 tot en met 
donderdag 15 mei, wor-
den er vier verschillende 
parcoursen gelopen met 
een afstand van 10,5 km. 
Startpunt is de kantine 
van AFC IJburg in het 
Diemerpark.
Er is tijdwaarneming, en 
deelnemers krijgen een 
een herinneringsmedail-
le. Kosten €15, aanmelden 
vanaf begin maart op 
inschrijven.nl. Zie verder: 
www.hardloopavond-
4daagse.nl (site in aan-
bouw).

Tanden worden bloot gelachen. 
De broers zijn ineens weer 
veertien. En het is goed.

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

!

Schaatsen voor het Emma 
Woensdag 15 januari hebben ruim tweehonderd kinderen 
uit Oost fanatiek rondjes geschaatst op de Jaap Edenbaan om 
geld op te halen voor het Emma Kinderziekenhuis. Vooraf 
waren ze in hun buurt langs de deuren gegaan om zich te laten 
sponsoren. Met elkaar hebben de kinderen bijna 11.000 euro 
opgehaald. 

De cheque is vrijdag 7 februari officieel overhandigd aan het 
Emma Kinderziekenhuis. Dankzij de inzet van de kinderen 
kunnen er spelletjes, muziekinstrumenten en knuffels wor-
den gekocht voor de vernieuwde afdelingen. Organisator Fa-
bian van der Hulst, student van de HvA, noemt de opbrengst 
boven verwachting.

Geen tweede Parentshouse 
Stichting Parentshouse beschikt voorlopig over te weinig 
mankracht om een – zeer gewenst – tweede Parentshouse op 
te richten. Vijf vrijwilligers hebben het afgelopen jaar veel tijd 
gestoken in het eerste huis, een succesvol project dat in een 
behoefte blijkt te voorzien en dat werd overspoeld door me-
dia-aandacht. Burgemeester Van der Laan, groot voorstander, 
heeft al aangegeven ook een eventueel tweede Parentshouse te 
willen openen. 

Een bestuurslid: “We willen heel graag dat ook dat tweede huis 
er komt. We doen dan ook een oproep voor nieuwe, actieve 
bestuursleden. Aanmelden is mogelijk via facebook.com/pa-
ges/Parentshouse.”



dat haar man er duistere zaken op nahoudt, 
raakt het stel in één klap alle luxe en aanzien 
kwijt. Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.
nl.

13 maart
Shell (drama, 12+). De Omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

14 maart
La Vie d’Adèle (drama/romantiek). De vijftien-
jarige Adèle is zeker van twee dingen: ze is 
een meisje en meisjes gaan uit met jongens. 
Maar wanneer ze Emma ontmoet wordt haar 
leven op z’n kop gezet. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

20 maart
Philomena (drama, 12+). Het waar gebeurde 
verhaal van lee, een zwangere vrouw in het 
Ierland van de jaren vijftig. De Omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl. (ook op 25 maart)

21 maart
Twenty Feet from Stardom (documentaire). 
Achtergrondzangeressen van wereldsterren 
als bruce Springsteen, Stevie wonder en Mick 
Jagger over waarom ze gekozen hebben voor 
het leven in de schaduw. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

Op een haar, Intgeniep (cabaret). De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

De Val & ‘Bekentenis, Dansend Ei. Verlangen, 
schuld en een ingrijpende ommezwaai in het 
leven spelen een rol in deze voorstellingen. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

11 maart 
The importance of being earnest, door studen-
ten van Amsterdam university College. Oscar 
wildes klassieker neemt de Victoriaanse 
samenleving op de hak, maar veroordeelt die 
niet. badhuistheater, 20.00 uur, badhuistheater.
nl. (ook op 12 mrt.)

14 maart
Een dunne dekmantel, Emilio guzman (caba-
ret). De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

16 maart
Slotakkoorden (toneel). Over een ouder echt-
paar waarvan de vrouw dementeert. 
De Omval, 14.00 uur, theaterdeomval.nl.

20 maart
De (On)Gelovige Thomas. Acteur Thomas de 
bres zoekt antwoord op de vraag ‘waar 
geloven wij nog in?’ Met wisselende gasten, 
onderwerpen en artiesten. Oostblok, 20.30 
uur, Sajetplein, oostblok.nl.

22 maart
Aandachtsgeil, Harry glotzbach (cabaret). To 
tweet or not to tweet? That is the question! 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

Gebakken meeuw, Trojka Toneel-Het Volk 
(toneel). Een kijkje in het hiernamaals, alwaar 
de tafel niet zo rijk gedekt blijkt te zijn als 
hier op aarde algemeen wordt aangenomen. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

Club

28 februari
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, havencafeboven-
diep.com.

7 maart
Vrijmibo Amsterdamse avond, Jordaanse 
vreugd, maar nu echt! live muziek van 
Mokums duo. DOk48, 21.00 uur, met een 
verrassing voor de vroege vogels.

14 maart
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, havencafeboven-
diep.com.

Divers

20 februari
Flex night live: wonen op de maan? weten-
schapsjournalist Carl koppeschaar deelt zijn 
kennis over dit onderwerp, dat verband houdt 
met thema’s als overbevolking, klimaatveran-
dering en nieuwe vormen van landbouw en 
energieproductie. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.
nl.

21 februari
Flex night live: grunberg onder de mensen. 
Hoe zit het met de maatschappelijke betrok-
kenheid van schrijver Arnon grunberg? Hij 
vertelt het je live. Flexbieb, 20.30 uur, flexbieb.
nl.

22 februari
rommelmarkt, creatafel, grabbelton, eten en 
drinken. Eltheto, Javastraat 118, 12.00-15 uur, 
www.facebook.com/elthetorommelmarkt.

27 februari
lezing over Muziek in de lijdenstijd. Musi-
coloog wout Strootman vertelt over het 
Middeleeuwse gedicht Stabat Mater Dolorosa. 
ObA, 10.00 uur, Javaplein 2, reserveren ibu@
oba.nl. (ook op 13 en 27 mrt.)

JeugD
23 februari

Beehive Bioscoop. Een film voor kinderen van 
6-12 jaar. beehives, 14.00 uur, IJburglaan 456. 
(€5 incl. ranja en popcorn, elke laatste zo. v.d. 
maand)

Haas en Konijn gaan vliegen! (2-4), met schmin-
ken, limo, koffie en koek. Poppentheater Koos 
kneus, 10.30 uur, Iepenplein 40, kooskneus.nl 
(ook op 2, 9, 16, 23, 30 maart).

26 februari
De dappere ridder, de draak en de mooie 
prinses (4-8), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater koos kneus, 14.00 uur, 
Iepenplein 40, kooskneus.nl (ook op 5, 12, 19, 
26 maart).

28 februari
Cowboy billy boom en de Circusdirecteur
Voorstelling, workshop acrobaten, knutselen, 
tekenen, lezen. Oostblok, 10.30 uur, Sajetplein, 
oostblok.nl. (ook om 15.00 uur)

1 maart
Oorlogsgeheimen, Van Engelenburg Theater-
producties (familie, 9+). De Omval, 19.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

2 maart
Thuis bij Mol en Muis (2-4), met schminken, 
limo, koffie en koek. Poppentheater Koos 
kneus, 12.00 uur, Iepenplein 40, kooskneus.nl 
(ook op 9, 16, 23, 30 maart).

Bijt-ie in je bil, Ageeth de Haan (2+). Een 
muzikaal dierenavontuur. De Omval, 11.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

5 maart
Agent Speurneus vangt een boef (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppenthe-
ater koos kneus, 15.30 uur, Iepenplein 40, 
kooskneus.nl (ook op 12, 19, 26 maart).

9 maart
Waar is Knoester? (familie, 4+). Junior en zijn 
pratende tak knoester zijn vrienden voor het 
leven. Als knoester plotseling verdwenen is, 
maakt Junior zich ernstig zorgen. Vrijburcht, 
13.30 uur, theatervrijburcht.nl.

De rode en de blauwe tovenaar (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppenthe-
ater koos kneus, 14.00 uur, Iepenplein 40, 
kooskneus.nl (ook op 2, 16, 23, 30 maart).

Ice Dragon (avontuur, 8+, met ondertiteling). 
Mik wordt door jeugdzorg bij zijn tante in 
het koude noorden van Zweden geplaatst. Hij 
maakt er vrienden en leert vissen. Als jeugd-
zorg weer aanklopt ontsnapt hij... Vrijburcht, 
15.30 uur.

16 maart
Opa Warrowitz en de kangoeroe (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppenthe-
ater koos kneus, 15.30 uur, Iepenplein 40, 
kooskneus.nl (ook op 2, 9, 23, 30 maart).

TheATer

21 februari
Horten & Stoten, Ellen Dikker (cabaret). Over 
de kwakkelende mens. De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl. 

23 februari
nDS Open stage. nieuwste generatie 
dansmakers presenteert werk. new Dance 
Studios (nDS) is een broedplaats voor 
beginnende dansmakers. Oostblok, 19.30 uur, 
Tweede van Swindenstraat, oostblok.nl.

28 februari
Van Nature, pieter Derks (cabaret). Op zoek 
naar het natuurlijke in een gemaakte wereld. 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

1 maart
Solar nights. Muziek, performance, dans, poë-
zie, film en beeldende kunst. En dan Barefoot 
Dance party. Oostblok, 22.00 uur, Tweede van 
Swindenstraat, oostblok.nl.

8 maart
Schönberg geschetst. Associëren aan de hand 
van één scène,een bonte avond met wiener 
Schnitzels, Oostenrijkse wijn, sketches van 
nieuw repertoire en deskundige gasten. 
Oostblok, 18.00 uur, Sajetplein, oostblok.nl.
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AGENDA

Meld zelf je evenement aan voor de online agenda:  
www.debrugkrant.nl/agenda.

F E b r u A r I  2 0 1 4  M A A r T  2 0 1 4

1 maart
buitenwerkdag, schoonmaakactie Diemerpark. 
Zagen, takkenrillen maken en/of zwerfvuil 
prikken. Verzamelen bij de keet Diemerzee-
dijk, middenin Diemerpark. 11.00 uur, aanmel-
den via e.corporaal@oost.amsterdam.nl.

5 maart 
Dwars verkiezingsdebat, in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen. live muziek 
na afloop. Badhuistheater, 20.00 uur, badhuis-
theater.nl.

6 maart
Flex night live: Verkiezingsdebat. prominen-
ten uit de lokale politiek vertellen over hun 
plannen en in het recente verleden behaalde 
resultaten. Ze beantwoorden vragen en 
krijgen verbaal de duimschroeven aangedraaid. 
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

8 maart 
buurtplatform Amsterdam Oost, met presen-
taties van buurtprojecten, georganiseerd door 
Stadsdeel Oost. badhuistheater, 15.00 uur, 
badhuistheater.nl.

9 maart
Stadsverlichtings Meditatie, voor een cultuur 
van verlichting. Tempel van Alledag, 20.00-
21.00 uur, Jan Vrijmanstraat 339, hartskracht.
nl. (elke 2e zo. v.d. maand)

20 maart
Flex night live: Zijn we wel zo beschaafd? 
Socioloog bart van Heerikhuizen gaat aan de 
hand van het werk van vakgenoot norbert 
Elias (1897-1990, auteur van Het civilisatie-
proces) op zoek naar een antwoord op die 
vraag. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

Films

20 februari
Bahar (documentaire). Kino film- en napraa-
tochtend voor vrouwen uit de buurt, door 
Civic, over maatschappij, vrouwen, empower-
ment en cultuur. Studio/k, 10.30 uur, studio-k.
nu.

21 februari
Jeune & Jolie (drama). Coming-of-age portret 
van een 17-jarig Frans meisje, vertelt over 
vier seizoenen aan de hand van vier liedjes. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

27 februari
Het Diner (thriller). De broers lohman gaan 
met hun vrouwen uit eten. Ze vermijden 
het onderwerp kinderen, die hebben iets 
verschrikkelijks op hun geweten. De Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl. (ook op 4 
maart)

6 maart
The Secret Life of Walter Mitty (avontuur/
komedie, 12+). over het ware potentieel dat 
in iedereen schuilt. De Omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl. (ook op 12 maart)

7 maart
Blue Jasmine (drama/komedie). Jetsetsocialite 
en huisvrouw Jasmine heeft alles wat haar 
hartje begeert. wanneer aan het licht komt 

5014 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs in stadsdeel Oost. 
En 10.902 kinderen in het 
basisonderwijs.
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      AdvertorialA

23 maart
American Hustle (drama/komedie/misdaad 
12+). Twee oplichters in de jaren zeventig 
werken samen met de FbI om corrupte poli-
tici in de val te lokken. De Omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl. (ook op 26 maart)

27 maart
The Wolf of Wall Street (drama/misdaad). waar-
gebeurde verhaal van effectenmakelaar Jordan 
belfort, die exorbitant veel geld verdient met 
de aandelenhandel. De Omval, 20.00 uur, thea-
terdeomval.nl.

muziek

22 februari
Meisjes van Venus, Juan Carlos Tajes & pavadita 
Tango String Quartet. Strijkkwartet, alle tan-
golief en -leed komt voorbij, tissues meegele-
verd. De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

7 maart
Klap van de Korenmolen, De bende van 
beuving. Concert met tussendoor humor, 
imitaties, verhalen. De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

9 maart
Isolement, FAnTASTEn (muziektheater). Een 
dansante tragikomedie over gevangen zitten. 
In je lijf. In je hoofd. In je eentje. De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

15 maart
Back to Abbey Road, Her Majesty. wat zou er 
gebeurd zijn als The beatles na hun laatste 
album Abbey road gewoon bij elkaar waren 
gebleven? De Omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

19 maart
Vroeger was ik kosmonaut, beppe Costa. De 
Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

21 maart
Toen we nog jongens waren, Erik brey, Haye van 
der Heyden, Jan Dagevos (muziektheater). De 
Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.


