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Stephan Bergsma, bewoner van 
de Javakade in het Oostelijk 
Havengebied, is blij met het 
Oostveer. “Ik kan eindelijk mijn 
hond uitlaten in het Vliegenbos. 
Het IJ vormt sinds jaar en dag 
een barrière tussen beide stads-
delen, maar met deze pont is die 
eindelijk weggenomen.” Bergsma 
verwacht met het Oostveer meer 
uitwisseling tussen bewoners 
en ondernemers van Noord en 
Oost. 

Fjodor Molenaar, initiatiefnemer 
en gemeenteraadslid (GL) en Cor 
Molenaar van het GVB zijn ver-
heugd over de enorme belang-
stelling tijdens de opening van 

de pont. Wethouder Maarten van 
Poelgeest ziet de grote toeloop 
als een graadmeter voor succes. 
“Als deze belangstelling aan-
houdt, is de pont een blijvertje.”

Noord beter ontsloten
In zijn openingsspeech maakte 
Rob Post, stadsdeelvoorzitter 
van Noord, de vergelijking met 
de pont naar de NDSM-werf. 

Sinds 15 maart verindt 
het Oostveer de stads-
delen Noord en Oost 
met elkaar. Er geldt een 
proefperiode van een 
jaar: bij voldoende be-
langstelling mag de pont 
waarschijnlijk blijven. 

“Die heeft bijgedragen aan de 
ontsluiting van dat gebied. Dat 
gaat hier ook gebeuren. De 
Zamenhofstraat, waar het veer 
in Noord aankomt, is sterk in 

opkomst. Nu Noord en Oost 
buren zijn geworden, zal die 
ontwikkeling doorzetten.”

Dat hopen ook de ondernemers 
en kunstenaars van verzamelge-
bouw Zamenhofstraat in Noord, 
voor de gelegenheid omgedoopt 
in Halte Zamenhofstraat. Daar 
vertelt beeldend vormgever 
Kitty Weber: “We vieren de 
festiviteiten rond de opening 
ook onder de noemer ‘het IJ van 
A tot Z’. De pont vaart tenslotte 
van Azartplein naar Zamenhof-
straat.”

De eerste overtocht van het veer 
verloopt niet geheel zonder 
strubbelingen, want aan de 
overkant staan boze woonboot-
bewoners van de Surinamekade. 
“Door het lawaai van de motor 
zaten we vanmorgen tijdens de 
eerste proeftocht rechtop in ons 
bed,” vertelt een van hen. “Ik 
heb niets tegen die pont, maar 
had hem honderdvijftig meter 
verderop gelegd, dan had nie-
mand er last van gehad.”

Feitelijk leven
in de ochtend stemmen we 
netjes en daarna doen we 
boodschappen, de bijna vierja-
rige en ik. Ze wil in zo’n karretje 
met een knalgele auto eraan 
vast. Maar ik krijg het ding niet 
door de winkel zonder steeds 
tegen de rekken op te knallen of 
tegen de schenen van mensen 
te rijden.
‘je bent bijna vier. je moet eruit,’ 
zeg ik.
‘nee,’ zegt ze.
terwijl ik met een mandje aan 
mijn arm door de winkel mar-
cheer, zit zij in het geparkeerde 
wagentje te wachten. achter het 
plastic stuur.

tussen de middag komt de bijna 
negenjarige thuis en fietsen we 
naar het kramatplantsoen waar 
ze gevaccineerd zal worden. We 
hebben storm tegen. achterop 
zit de knikkebollende kleuter. 
‘niet slapen,’ roep ik, ‘want je 
zit niet vast. Dadelijk val je, met 
je hoofd op de grond en dan zit 
alles onder bloed.’
Naast mij fietst het meisje dat 
geprikt gaat worden. in elke arm 
één keer. Haar vaccinatiebewijs 
heb ik voor we vertrokken niet 
kunnen vinden, wel dat van onze 
poezen noenoe en ronnie. 
Het prikken gaat voorspoedig. 
Er gebeurt niks noemenswaar-
digs. Soms hoor je dat ze totaal 
debiel worden van zo’n prikje. 

ik zeg: ‘goed zo, ik ben trots op 
je.’ Dat heb ik alle anders ouders 
tegen hun net geprikte kind 
horen zeggen. 
We fietsen terug. De Zeebur-
gerweg op. Weer tegenwind. 
thuis zet ik ze achter twee 
beeldschermen. ik heb een 
half uur om een les voor te 
bereiden, voor ik de één naar 
pianoles zal brengen, de ander 
bij een vriendje aflever en zelf 
naar de stad fiets om een cursus 
te geven.

ELKE

Oost en Noord closer dan ooit
Nieuwe veerverbinding feestelijk in gebruik genomen

Door Michel van Dijk

Meteen al volle bak op en neer in het nieuwe Oostveer. De verbinding tussen Oost en Noord lijkt te voorzien in 

een behoefte. foto marti jn van den dobbelsteen

IJburg bezet derde plek 
in salaris-topdrie 

Lisdoddelaan. foto marti jn van den dobbelsteen
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Dat de welvarendste postco-
degebieden in Wassenaar en 
Blaricum te vinden zijn, zal 
niemand verbazen. Maar dat 
IJburg in dit rijtje de derde plek 

inneemt kan 
wél verras-
send worden 
genoemd. 
Het onder-
zoek, uitge-
voerd door 
MKB-site 
Z24 in sa-
menwerking 
met UNIT4, 
wees uit dat 
op IJburg het 
gemiddelde 
maandsalaris 
op 5020 euro 

ligt. Hiermee plaatste de wijk 
zich zelfs boven Amsterdam-
Zuid. Landelijk bedraagt het 
gemiddelde bruto maandsalaris 
2.770 euro.
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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

Doorzichtige beugel
Gedurende je leven kunnen  tanden en kiezen door verschillende 
oorzaken van stand veranderen.
Gelukkig is er nu de doorzichtige beugel van Invisalign waardoor je 
op elke leeftijd kunt besluiten je tanden recht te laten zetten zonder 
dat iemand dit ziet! Door middel van dunne doorzichtige plastic 
hoesjes, die je over je tanden schuift kun je na verloop van tijd  weer 
stralend lachen. Door je tanden en kiezen recht te zetten verbeter je je 
gezondheid en ben je meer zelfverzekerd!
 

Wij zijn  offi cieel  Invisalign gecertifi ceerd.
Informeer naar de mogelijkheden. 020-416 66 54

Nu ook tandarts aanwezig op dinsdagavond

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

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

restaurant I-Grec
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 hoofdgerecht 
voor 10 euro.  

Een dag van Amsterdamse  
Gemeenteraadsverkiezingen

06.45 uur
Fiets geparkeerd bij buurt-
centrum De Meevaart in de 
Balistraat: stembureau 101. 
Stembureauleden Mehmet 
en Cemi wachten me al op. Ze 
komen uit Amersfoort en zijn 
om 4.30 uur opgestaan om op 
tijd hier te zijn. Respect!

07.20 uur
Een zucht van verlichting: 
de auto met de stembiljetten 
rijdt voor. Een halfuur later 
dan afgesproken. We hebben 
slechts tien minuten om alles 
te organiseren. 

7.30 uur
De eerste kiezers weggestuurd: 
we kunnen nog niet open. 

Zonder de inzet van stembureaumedewerkers zouden verkiezingen niets worden. Michel van Dijk doet verslag 
van zijn ervaring als voorzitter van stembureau 101.

Door Michel van Dijk

Gelukkig kunnen ze terecht bij 
het stembureau in de basis-
school aan de overkant.

9.30 uur
Wisseling van de wacht. 
Mehmet pauzeert, Maryam 
vervangt hem. We komen in 
ons ritme. Plaatsvervangend 
voorzitter Annelotte en ik 
checken de kiezerspassen en 
ID-kaarten, Maryam deelt 
de stembiljetten uit voor de 
bestuurscommissie en Cemi 
die voor de gemeenteraad. Het 
loopt gesmeerd.

10.50 uur
Bezoek van twee wijkambtena-
ren. Ze hebben een cadeautje 
voor ons meegebracht, een 

mooie pen van de gemeente 
Amsterdam. Of er niet in elk 
stemhokje een loep hoort 
te liggen voor slechtziende 
kiezers, vraag ik. “Die worden 
meteen gejat,” antwoorden ze, 
“net als de rode potloden. Als 
je die los neerlegt, zijn ze bin-
nen een halfuur weg.”

11.36 uur
Een mijlpaal. De honderdste 
kiezer meldt zich. We trakteren 
hem op een van onze pennen.

12.40 uur
“Is het al druk?” Het is de meest 
gestelde vraag vandaag.

13.00 uur
Cemi en Mehmet spreken ge-
lukkig Turks. Mij was het nooit 
gelukt om die boze meneer 
uit te leggen dat hij zonder 
identiteitsbewijs echt niet mag 
stemmen.

14.13 uur
Mehmet duwt met een houten 
stamper de groeiende stapel 
stembiljetten omlaag in de 
stembussen. Cemi maakt er 
een foto van.

15.00 uur
“Ik krijg een beroerte als ik dat 
allemaal zou moeten lezen.” 
Nee, niet iedere kiezer heeft 
zin om de Kieswet te lezen die 

ter inzage op de stembureauta-
fel ligt.

16.30 uur
Maryam helpt een oudere 
Marokkaanse vrouw bij het 
doornemen van het stembiljet. 
Ze wordt beloond met een wel-
gemeende zoen op haar wang.

16.30–20.00 uur
De drukste uren van de dag. 
Voor het eerst kijk ik tegen 
lange rijen kiezers aan. Veel 
frisse twintigers en dertigers.  
Het profiel van de D66-kiezer 
is me vandaag duidelijk gewor-
den. 

20.40 uur
Een onaangename verras-
sing. Twee jongens komen met 
zware koffers het stembureau 
binnen. “We komen de muziek 
klaarzetten. Om 21.00 uur be-
gint hier een verkiezingsfeest.” 
Ik stuur ze weg. Waar moeten 
wij anders de stemmen tellen? 

20.50 uur
Onderhandelen met De 
Meevaart blijkt zinloos: er 
komt een verkiezingsfeest in 
ons stembureaulokaal. Dat 
is afgesproken met stadsdeel 
Oost. Fijn dat ze dat even aan 
mij hebben doorgegeven. Ik 
bel het stadsdeel voor overleg, 
maar op alle vier de telefoon-

Stembureau 101 in de Balistraat. Voorzitter Michel van Dijk en de andere medewerkers zijn bijna klokje rond in touw. Geen punt, want ‘verkiezingen 

zijn een feest voor de democratie.’ foto stefanie fleur

nummers is en blijft het stads-
deel onbereikbaar.

21.00 uur
Stembureau dicht, spullen 
inpakken en met de stem-
bussen de lift in. We tellen 
de stemmen dan maar in de 
conferentiezaal op de tweede 
etage. Weggestuurd als een stel 
schoolkinderen…

21.30 uur
Een plechtig moment. Ik open 
het slotje van de eerste stem-
bus. Een hele berg stembiljet-
ten verspreidt zich over de 
vloer. We kunnen met tellen 
beginnen.

00.00 uur
De laatste stembiljetten. 
Paniek, het aantal geldige 
stempassen komt niet overeen 
met het aantal uitgebrachte 
stemmen. Rekenen, rekenen, 
nog eens rekenen. Annelotte 
verlost ons. Ze heeft de fout 
gevonden.

01.00 uur
Het is schrikken als Annelotte 
en ik het stadsdeelkantoor 
binnen lopen. Voorzitters en 
plaatsvervangend voorzitters 
staan in lange rijen te wach-
ten tot ze de stembiljetten 
en processen-verbaal mogen 
inleveren. 

02.30 uur
Na anderhalf uur bereiken we 
de ambtenaar die ons proces-
verbaal controleert. Alles is in 
orde. Ik kan het niet geloven. 
We zijn klaar! 

De uitslag in Oost
Opkomst: 52,5 % (in heel Amsterdam 42,1 %;  
landelijk 53%).

partijen aantal stemmen aantal zetels 
pvda  9696  3 
VVD  5613  2 
groenlinks  8653  3 
D66  13741  4 
Sp  6187  2 
CDa  1095  0 
pVVa  1134  0 
Méérbelangen  2723  1 
a’dam Oost Verenigd  1669  0 

De samenstelling van  
de bestuurscommissie is 
dan als volgt:

D66
• Ivar Manuel 
• Judith Lekkerkerker 
• Liesbeth Boesenkool 
• Thomas van Egmond 

PvdA
• Thijs Reuten 
• Rebekka Tselms
• Gery de Boer 

GroenLinks
• Nevin Özütok 
• Rick Vermin 
• Aisha Schol 

SP
• Tiers Bakker 
• Jeroen Bronswijk 

VVD
• Marcel Mokveld 
• Monique van Bijsterveld 

Méérbelangen
• Sharona Ceha 



www.maxis.nl 

elke
 woensdag

markt

elke
dag open !

gratis
parkeren

goedkoop
tanken

Vlooienmarkt
zondag 30 maart 09.00 - 16.30 uur

entree  ¤ 3,-
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Scouting in Diemerbos

I k kom meerdere keren per dag op bril-
jante ideeën. Dit is hoe mijn hoofd werkt, 
alles gebeurt op een bepaalde manier. 

Deze ideeën schrijf ik nooit op, ik heb namelijk 
schijt aan ze. Zij hebben míj nodig. Zonder 
mij zijn die ideeën niks. toch voelt het lekker 
als er weer eentje opborrelt, dat ga ik niet 
ontkennen. Soms vraag ik mijzelf af hoe mijn 
wereld eruit zou zien zonder deze ingevingen. 
Maar niet heel vaak want onzekerheid is voor 
watjes. niet dat ik iets tegen watjes heb, veel 
van mijn beste vrienden zijn watjes maar ik 
ben het gewoon niet. iedereen is anders. Ook 
al zijn de meeste mensen hetzelfde. 
Voordat er mobiele telefoons waren was ik 
weleens onzeker. Maar niemand herinnert zich 
dat nog dus daar hoeven we het niet over te 
hebben, ik snap niet waarom u hierover begint, 
ík bepaal het onderwerp van dit gesprek. 
bepalen is inderdaad ook iets waar ik goed in 
ben én ik vind het nog leuk ook. Veel dingen 
waarin ik uitblink vind ik niet per se leuk om 
te doen en ik snap dat dat jammer is voor 

de wereld maar ik moet ook een beetje aan 
mijzelf denken. Er zijn mensen die mij als een 
egoïst zouden omschrijven maar ik kan u ga-
randeren dat dat geen betrouwbare schepsels 
zijn. iedereen hoort aan zichzelf te denken, kijk 
uit of uw beste vrienden en zelfs uw familiele-
den lopen over u heen alsof u op de grond ligt. 
alsof u een oude stoeptegel bent. alsof enzo-
voorts. Dus pas op! Zegt allen neen! u bent 
hier niet voor een ander maar voor uzelf. u 
kunt een ander best wat gunnen, daar is nooit 
iemand aan overleden maar iedereen alles gun-
nen is ongeveer zeven procent dodelijker dan 
een kogel in het hoofd. Deze getallen komen 
van het CbS dus u bent gewaarschuwd. 
ik krijg het een beetje warm hier. Dit thema 
lijkt vaker terug te komen in mijn kunst. Dit 
moet ik even laten bezinken en daarna zal ik 
de juiste mensen, de verkeerde mensen, uit 
mijn leven schrappen en doe gezellig met mij 
mee want het is vandaag namelijk Weg Met De 
parasieten-dag!

wILLIES wArtAAL
weg Met De Parasieten-dag

Nieuw hotel ook gastvrij voor  
zwaluwen en vleermuizen 

Het zestig meter hoge hotel 
komt te staan aan de Duivend-
rechtsevaart, vlak bij metro-
station Overamstel en zal 459 
kamers tellen. Projectontwik-
kelaar Patrick de Coster van 
Babsou Project Ontwikkeling 

Bij Overamstel wordt binnenkort de eerste steen gelegd van een nieuw hotel dat 
ook vogels en vleermuizen ruimte wil bieden. Op verschillende hoogtes worden 
uitsparingen gemaakt voor vleermuizen en nestkasten voor gierzwaluwen. Een 
Europese hotelketen die nog anoniem wil blijven zal het hotel gaan huren.

Door Kirsten Dorrestijn werd door de Zoogdiervereni-
ging op het idee gebracht om 
in het hotel plek te maken voor 
dieren. 
“Vorig jaar kwam iemand van 
die vereniging langs om het 
terrein te onderzoeken op 
beschermde soorten,” vertelt 
De Coster. “Via hem hoorde ik 

dat vleermuizen en bepaalde 
soorten vogels moeite hebben 
om nestgelegenheid te vinden 
doordat nieuwbouw zo goed 
geïsoleerd is. Ons nieuwe hotel 
wordt heel duurzaam en ener-
giezuinig gebouwd. Dat klinkt 
natuurlijk goed, maar daarmee 
gooi je letterlijk de deur dicht 

voor vogels en vleermuizen. Dat 
was nieuw voor mij. Het is vrij 
eenvoudig om in het ontwerp 
rekening te houden met deze 
dieren. Het leek ons leuk de 
bouw zo aan te passen dat óók 
voor hen plek is in het hotel.”

Kieren en nestkasten
Vroeger zaten er veel gaten 
en kieren in de spouwmuren 
van gebouwen waar vogels 
en vleermuizen in konden 
broeden of overwinteren. In 
nieuwbouw is dat niet het 
geval. Herman Limpens van de 
Zoogdiervereniging: “Zowel 
bepaalde soorten vleermui-
zen als gierzwaluwen maken 
graag gebruik van de warmte-
afvoer van gebouwen om hun 
lichaamstemperatuur op peil 
te brengen. De gewone dwerg-
vleermuis en de laatvlieger 
doen dat bijvoorbeeld.”

De projectontwikkelaar laat 
zich door de Zoogdiervereni-
ging adviseren over de maat-
regelen. Vleermuizen hebben 
geen eigen kast nodig, zegt Lim-
pens. “Zij voelen zich veilig in 
nauwe ruimtes. Het is voldoen-
de om kieren voor hen open te 
laten.” De architect houdt achter 
de ventilatieroosters van de eer-
ste verdieping ruimte open voor 
de vleermuizen. Gierzwaluwen 
hebben wel het liefst een eigen 
kast, dus voor deze soort wor-

illustratie merel barends

den op hogere etages nestkasten 
ingemetseld.

In vrijwel heel Amsterdam ko-
men vleermuizen voor. Op de 
plek waar het hotel verrijst, zat 
geen kolonie. De projectontwik-
kelaar is officieel dan ook niet 
verplicht om alternatieve ruimte 
te bieden. De Coster: “Toen Her-
man hier was, hoorden we via 
zijn batdetector dat er één enkel 
exemplaar in een boom zat. Die 
was waarschijnlijk op doorreis 
naar het zuiden.”

Gasten merken er niets van
De Zoogdiervereniging heeft 
De Coster ervan overtuigd dat 
de vliegende gasten geen over-
last zullen veroorzaken. “Gier-
zwaluwen schijnen hun nest 
juist schoon te willen houden,” 
zegt De Coster. “Ze zijn als het 
ware zindelijk en doen hun 
behoefte buiten. We hoeven 
dus niet bang te zijn voor witte 
poepstrepen op het gebouw.” 
De hotelgasten merken niks van 
de vogels en vleermuizen die 
aan de buitenkant van het hotel 
verblijven. De zoogdiervereni-
ging verwacht dat de dieren de 
nestgelegenheden binnen een 
paar jaar weten te vinden. Ook 
in een ander hotel dat Babsou 
Project Ontwikkeling in Am-
sterdam-Noord bouwt, wordt 
ruimte gemaakt voor vogels en 
vleermuizen.

Scouting Diemen krijgt een 
kampeerplek in het Diemerbos. 
Hierover heeft de vereniging 
overeenstemming bereikt met 
Staatsbosbeheer. Voorlopig 
komt er alleen een sanitair-
gebouw, een kampvuurkuil 
en kampeergelegenheid. Het 
streven is om het terreintje 
nog deze zomer in gebruik te 
nemen. 
De gemeente Diemen draagt 
zorg voor de aanleg van rio-

lering en elektra. Wethouder 
Grondel: “Ik ben blij dat het is 
gelukt, want het is niet alleen 
goed voor de scouting; het is 
ook goed voor het bos. We 
wilden meer gebruikers en 
meer bezoekers en dat lukt op 
deze manier.” Uiteindelijk wil 
Scouting Diemen een blokhut 
plaatsen voor verenigingsacti-
viteiten, maar het zal nog een 
aantal jaar duren om hiervoor 
het geld bijeen te brengen.

Rokjesdagloop 2013.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Op zondag 6 april kan het weer: 
rennen in je rokje. Dan vindt 
in het Science Park de derde 
editie van de Rokjesdagloop 
plaats. Inmiddels zijn er meer 
dan duizend aanmeldingen 
voor deze hardloopwedstrijd 
voor vrouwen. Voor meisjes én 
jongens tussen de 6 en 12 jaar is 
er de KidsRun. 
Inschrijven? Ga naar www.rok-
jesdagloop.nl. de Brug is media-
partner van Rokjesdagloop. Op 

7 april vind je een beeldverslag 
van de loop op debrugkrant.nl.

ruim 1000 aanmeldingen 
voor rokjesdagloop 
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www.motoportamsterdam.nl
MotoPort Amsterdam • Spaklerweg 91 

1114 AE Amsterdam-Duivendrecht • 020 - 46 56 667

Openingstijden: dinsdag en woensdag van 9.00 - 18.00 uur
Donderdag en vrijdag van 9:00 - 19:00 • Zaterdag 9.30-17.00 uur en 

zondag van 16:00 tot 19:00 uur (zondag 20 april t/m zondag 28 september)

OPEN OP EERSTE EN TWEEDE PAASDAG!

MotoPort Amsterdam heeft een breed assortiment accessoires, helmen van o.a. Roof, Schubert, Nolan,
Bayard, Shoei, en kleding van o.a. Di� , Kushitani, Dane en Revit in huis. Daarnaast kun je er terecht 
voor verzekeringen, � nancieringen en natuurlijk voor verkoop, inruil en verhuur van motor� etsen.

KOM NU PROEFRIJDEN BIJ MOTOPORT AMSTERDAM!
  JOUW MOTORDEALER VOOR AMSTERDAM EN OMSTREKEN

KOM NU PROEFRIJDEN BIJ MOTOPORT AMSTERDAM!
  JOUW MOTORDEALER VOOR AMSTERDAM EN OMSTREKEN

• Betrouwbaar en deskundig advies                             

• Perfecte service

• Dealer van Suzuki, Honda en Zero

• Kleding en accessoireshop

• Kleding: Difi , Kushitani, Dane en Revit

MOTOPORT AMSTERDAM:

• De ultieme Adventure Sport
• Lichtste en zuinigste in zijn klasse
• Standaard met Traction Control en ABS

Vanaf €12.999,-
Roel Oldenkamp, na een proefrit op de 
V-Strom 1000: dit is de beste motor waar 
ik ooit op gereden heb!

Frits Selling en Rolf Selling

• Vakbekwame monteurs

• Voor verhuur open op 

vrijdag- en zondagavond

• Verzekeringen, fi nancieringen, 

verkoop en inruil

 

www.usctennis.nl

   Wil jij tennissen zonder (duur) lidmaatschap van een club? 

Kom dan spelen bij USC Tennis. 

We bieden tenniscursussen van 9 weken en vrijspeel-

abonnementen. Onze voorjaarscursussen starten in de week van 

7 april. In juli organiseren we verschillende intensiefcursussen. 

Kortom: kom ongebonden tennissen bij USC Tennis.

Ook losse 

of vaste 

baanhuur is

mogelijk Tennis 
zonder verplichtingen

             
alle info & tarieven op

Tennis

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.

‘Als acteur denk je niet in termen van goed en kwaad’

Naam Ariane Schluter Geboren 1 februari 1966, Voorburg Beroep Actrice Bekend van onder meer 06 (1994), Ober (2006),  
Terug naar de kust (2009), Matterhorn (2013) en theaterstukken als De ideale man (2013), Strange Interlude (2004, 2012–2013), Medea (2008).  

Ze won tweemaal de Theo d’Or voor beste vrouwelijke hoofdrol Te zien Lucia de B. draait vanaf 27 maart in de bioscoop 

Ariane Schluter speelt de hoofdrol in de bioscoopfilm 
Lucia de B. van Paula van der Oest. Ze kruipt in de 
huid van verpleegkundige Lucia de Berk, die in 2003 
onschuldig levenslang kreeg voor een vijfvoudige 
moord en twee pogingen tot doodslag van zieken-
huispatiënten. De rechter sprak haar in april 2010 
vrij. De zaak wordt een van de grootste justitiële 
dwalingen in de geschiedenis genoemd. Schluter werd 
door de rol wakker geschud. “Ook ik liet me lekker 
volgzaam leiden door de publieke opinie.”

Door Dieuwertje Mertens

Ariane Schluter

 

jas
in de

Ariane Schluter liet zich ook wel eens leiden door de publieke opinie. ‘Ik heb geleerd om niet alles wat je 

hoort direct voor waar aan te nemen.’ foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe heb je het nieuws rondom 
Lucia de B. indertijd gevolgd?
“Het was het soort moordzaak 
dat een aantrekkingskracht 
op je uitoefent, alsof je naar 
een spannende tv-serie kijkt. 
Ik herinner me nog goed dat 
Lucia de B. na haar vrijlating bij 
Pauw en Witteman zat. Je kon 
zien dat ze heel beschadigd uit 
de strijd was gekomen. Ze zat 
daar vol ongeloof over wat haar 
was overkomen. Maar ik dacht 
steeds: waar rook is, is vuur. 
Nu ik me beter in het verhaal 
heb verdiept, vind ik mezelf 
met terugwerkende kracht erg 
oppervlakkig. Ook ik liet me 
leiden door de publieke opinie. 
Ik heb geleerd om niet alles wat 
je hoort direct voor waar aan te 
nemen.”

Producent Reinier Selen zei dat 
je tijdens de audities ‘transfor-
meerde in Lucia de B’. Wat maak 
je zo geloofwaardig?
“Ik heb Lucia heel goed be-
keken. Er zijn twee iconische 
beelden: het moment waarop 
ze veroordeeld wordt en roept 
‘Ik heb het niet gedaan’ en dat 
van de vrijlating, waarop ze 
achterom kijkt naar de publieke 
tribune waar haar man en doch-
ter zitten. Die fragmenten heb 
ik steeds opnieuw bekeken op 
Youtube. Daarnaast beheers ik 
haar accent. Die Haagse tongval 
ken ik uit mijn jeugd. Zo werd 
bij ons thuis niet gesproken, 
maar ik hoorde het wel om me 
heen. Een accent is ontzettend 
bepalend voor iemands voor-
komen.”

Lucia heeft medewerking 
verleend aan de scriptschrijver. 
Heb jij haar ook ontmoet?
“We zijn een paar keer koffie 
gaan drinken. Dat had natuur-

lijk wel iets raars: een ontmoe-
ting met iemand die je gaat 
spelen. Ze is heel open. Hoewel 
er onwaarschijnlijk veel be-
wijs is dat zij geen moord heeft 
gepleegd, blijven mensen haar 
wantrouwen. Het probleem: er 
is geen nieuwe dader. Alle over-
ledenen zijn een natuurlijke 
dood gestorven. Dat is natuur-
lijk heel lastig, het is allemaal té 
toevallig. Ik heb het personage 
naar mijn hand gezet. Ik speel 
vanuit mijn verbeelding. Mijn 
rol is een interpretatie, gecom-
primeerd en verdicht. Ik heb 
vooral geprobeerd om Lucia’s 
kracht over te brengen. Ik stelde 
mezelf steeds dezelfde vraag: 
wat was in het in Lucia dat bij 
de mensen zoveel weerstand 
opriep, waardoor niemand haar 
geloofde?” 

Heb je daar een antwoord op 
gevonden?
“Het ligt heel ingewikkeld. 
Het heeft te maken met fysiek 
communiceren, een bepaalde 
omgang met taal. Lucia was een 
buitenbeentje op de zieken-
huisafdeling waar ze werkte. Ze 
was wat ouder, had een bescha-
digde jeugd en achtergrond (ze 
heeft in de prostitutie gewerkt). 
Ze stelde zich niet sociaal op, 
hield geen koffiepauzes met 
haar collega’s. Ze richtte zich 
bijna obsessief op die kinde-

ren. Ze was sterk naar binnen 
gericht, maar de afgelopen 
jaren heeft ze geleerd om beter 
te communiceren. Ze geeft nu 
soms gastcolleges aan rech-
tenstudenten om ze bewust te 
maken van de persoon achter 
de zaak. Dat doet ze hartstikke 
goed.”

Je speelt vaker extreme vrou-
wen. Over Medea zei je: ‘Hoe 
extremer de rol, hoe prettiger 

om te spelen.’ Geldt dat ook 
voor Lucia de B.?
“Ik zou nu eerder zeggen: hoe 
verder een rol van me afstaat, 
hoe persoonlijker ik hem kan 
maken. Als acteur denk je niet 
in termen van goed en kwaad. 
Het is niet aan jou om een mo-
reel oordeel te vellen. Bij Medea 

heb ik heel erg lang moeten 
zoeken naar wat de drijfveren 
van een moeder waren om haar 

kinderen te vermoorden. Ik zal 
nooit begrijpen waarom iemand 
tot zo’n gruweldaad komt. Maar 
ik kan me uiteindelijk wel in 
alle rollen vinden.”

Je praat liever over je vak dan 
over je privéleven, zei je voor-
afgaand aan dit interview. Is de 

rode loper niet aan jou besteed?
“Ik verheug me op de premi-
ère, maar het is niet de reden 
waarom ik in dit vak zit. Ik wil 
graag dat mensen naar de film 
gaan kijken en ben ontzettend 
benieuwd naar de reacties. Ik 
vind het fijn om te verdwijnen 
in een rol. Ik word gelukkig 
niet zo vaak herkend op straat.” 
Lacht: “Mensen vragen wel heel 
vaak: ‘Zat ik niet bij jou in dat 
yogaklasje?’”

Wat vind je van de jas?
“Stoer!”
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Uit de wijk

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Vrouwenkoor zoekt leden
Vrouwenkoor De gezellige bloes zoekt nieuwe leden! We 
zingen om de week op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Willibrordschool. Het koor bestaat al bijna tien jaar en 
er is een leuke vaste groep vrouwen, maar er mag best meer 
volume bij. altijd al willen zingen in een koor? Meld je dan aan! 
christiedewit@xs4all.nl

 Hulp aan tuinvogels
in veel tuinen wordt er voor de vogels ’s winters wel een 
vetbol of pindanetje opgehangen. toch kunnen ze – vooral 
in de stad – ook de rest van het jaar wat extra hulp goed 
gebruiken. Met een paar eenvoudige aanpassingen kun je jouw 
stadstuin(tje) zo inrichten dat vogels zich er thuis voelen. 
Hierbij zijn de vier v’s van belang: voedsel, veiligheid (schuil-
plaatsen), voortplanting (nestplaatsen) en variatie.
Wilt u graag meer vogels in de tuin zien (en horen!), neem 
dan contact op met Marga van der Schalie. Zie www.vogelbe-
scherming.nl/ik__vogels_/bij_u_in_de_buurt. Een advies kost 
€40 (leden van Vogelbescherming €25). 

 Zomerkampen op manege de Eenhoorn
tijdens de zomervakantie start iedere maandag een nieuw 
ponykamp op manege de Eenhoorn in Diemen. De kinderen 
zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur 
op de manege, waar ze zich prima vermaken met ponyrijden, 
zwemmen en spelletjes. De kampen zijn voor kinderen vanaf 
acht jaar en zijn geschikt voor zowel beginners als gevorder-
den. Zie voor meer informatie: www.manegedeeenhoorn.com.

 Onderwijs en kinderbegeleiding Bij Juf
alle kinderen de tijd en de tools geven die ze nodig hebben 
om zich goed te ontwikkelen, dat is het motto van de ijburgse 
praktijk bij juf. Hier geven drie ervaren onderwijskrachten bij-
lessen en trainingen aan leerlingen uit groep 3–8 en huiswerk-
begeleiding aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Ook 
een tienweekse Cito-training behoort tot de mogelijkheden. 
Zie www.bijjuf.nl. lumièrestraat 63, ijburg. 

Mijn fiets en ik

‘ Autorijden is  
uren weggooien’

Hij is de mayor van de Nescio-
brug, dat meldt hij maar even. 
Op Foursquare. “Ja echt. Ik 
kan het bewijzen.” En op zijn 
telefoon prijkt inderdaad de 
melding ‘ the mayor is in the house’. 
“Ik check op die brug dus het 
vaakst in.”

Audioboeken
Autorijden is totale tijdverspil-
ling, vindt Vollebregt. “Auto’s 
zijn leuk om te racen, maar voor 
verplaatsing gaat het nergens 
over. Voor naar kantoor, maar 
ook naar afspraken binnen en 
buiten Nederland, zijn fiets en 
OV perfect. Onderweg werk ik, 
en hoef niet verplicht uit het 
raam te kijken zoals automobi-
listen dat doen. Dat is echt uren 
weggooien.”

“Op de fiets luister ik voice-
mails, podcasts van BNR en au-
dioboeken – ik ben sciencefic-
tionfan. Zo luister ik een hoop 
boeken en nieuws weg.” Op z’n 
Sparta Olympia. Lachend: “De 
ergste ouwelullenfiets die er 
bestaat.” Maar hij fietst als een 
zonnetje en in het weekend 
is er de racefiets. Fietsen deed 
Vollebregt vroeger al veel. “Ik 
ben gewoon nooit meer opge-
houden.”

Scooters, zegt hij dan over-
tuigd, zijn voor luie mensen. 
“Ja, dat mag je gerust opschrij-
ven. Die dingen zouden ze 
moeten verbannen. Niet alleen 
van het fietspad, maar echt van 
de wereld. Dan is er iets mis 
met je.”

Vollebregt op weg naar kantoor. ‘Het is een ouwelullenfiets, maar hij 

rijdt als een zonnetje.’ foto marti jn van den dobbelsteen

Het roodborstje, een veel voorkomende tuinvogel. 

foto henry c annon

Even resetten
Iedereen moet zich – of hij nou 
scootert of fietst – aan de regels 
houden. Wat dat betreft valt 
er volgens hem op het zoge-
naamde fietsparadijs IJburg 
nog wel wat te verbeteren: “Hoe 
iedereen op eenrichtingsfiets-
paden tegen het verkeer in rijdt. 
Doodleuk, drie rijen dik. ’s Och-
tends fietsen er zo driehonderd 
scholieren nota bene langs het 
politiebureau. Het is gevaarlijk 
maar interesseert de agenten 
niks, terwijl ze daar toch in 
één keer hun quotum kun-
nen halen. Die slingeren liever 
mensen die hun kinderen op 
school afzetten op de bon, dat is 
blijkbaar makkelijker.”

Vollebregt is een overtuigde 
fietser. Zijn hele leven al. “Even 
resetten, ook ’s avonds na een 
dag werken. Mijn woon-werk-
verkeertijd bedraagt 22 minu-
ten. Altijd. Daar zijn collega’s 
jaloers op.”

Erik Vollebregt (41)

beroep  
advocaat 
route  
ijburg-piet Heinkade
afstand  
7,5 kilometer, 22 minuten
fiets  
Sparta Olympia

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 (271) fietsten totaal tot nu toe 173.440 kilometer. Zie www.ring-ring.nu. 

A

De Amsterdamse Ouderen 
Organisaties (waaronder de 
OAR Oost) hebben een Open 
Brief aan de nieuwe fractievoor-
zitters van de gemeenteraad 
van Amsterdam gestuurd, naar 
aanleiding van de belofte die 
Jan Paternotte (D66) uitsprak in 
de uitzending van Buitenhof op 

Belofte van D66 aan  
Amsterdamse ouderen

zondag 17 maart. Hij zei dat de 
vertrouwde Hulp bij de Huis-
houding in Amsterdam intact 
kan blijven, ook als de aange-
kondigde korting in de Tweede 
en Eerste kamer overeind blijft. 
D66 wil dat financieren door 
voor zorg 140 miljoen euro 
extra op de gemeentebegroting 

beschikbaar te stellen.
Lees verder (de open brief) op  
www.debrugkrant.nl. A

Bakkerij opent in  
winkelcentrum Brazilië
In winkelcentrum Brazilië 
opent op 12 april Bakkerij 
Kees Gutter. Het familiebedrijf 
bestaat al zestig jaar, heeft nu 
acht winkels en wordt gedre-
ven door Greetje en Els – de 
derde generatie. De bakker 

heeft dagelijks vers brood en 
gebak, maar levert ook vers aan 
ziekenhuizen, bedrijfskantines, 
horeca en dorpskruideniers.
Greetje Gutter: “Winkelcen-
trum Brazilië is goed te berei-
ken vanuit onze ambachtelijke 

bakkerij in Monnickendam. En 
een buurtwinkelcentrum is de 
plek waar wij ons lekker voelen. 
Wij zijn de bakker op de hoek.” 
Zie www.keesgutter.nl voor het 
assortiment en informatie over 
de bezorgservice. 

Kom wonen 
  in Oostpoort

BEZOEK DE
MODELWONINGEN

MAAK EEN AFSPRAAK BIJ HET
INFOCENTRUM OOSTPOORT

www.woneninoostpoort.nl

INFOCENTRUM OOSTPOORT
Linnaeusstraat 213
020 - 6926975

OPENINGSTIJDEN
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 12:00 tot 17:00 uur
van 12:00 tot 20:00 uur
van 12:00 tot 17:00 uur
van 11:00 tot 15:00 uur

facebook.com/woneninoostpoort

81 m   in Oostpoort 11, prijs vanaf € 252.749,- *

108 m   in Oostpoort 3, prijs vanaf € 316.878,- *

*= Prijzen zijn vrij op naam, inclusief parkeerplaats en op basis van jaarlijkse betaling erfpachtcanon

EEN GREEP UIT HET WONINGAANBOD

83% VERKOCHT!

2

2

BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP
WWW.BELEEFOOSTPOORT.NL

In het winkelgebied zijn ook:
Steltlopers, kinderschmick, clowns,
circusacts, tovenaars, ballonnen en
poppenkast

PROGRAMMA
Winkels open
Start feestelijk programma 
Officiële opening 
Optredens van Ali B. e.v.a.
Dansgroep Kids van Oost
Finalisten A’damse popprijs

09:00
13:45
14:45
15:00
16:45
17:00

WOENSDAG &
DONDERDAGBekijk Oostpoort uit de 

lucht vanuit de Skybox
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www.Dacks.nl

Dacks amsterDam
Gebouw Design 020
Pedro de Medinalaan 89-91
1086 XP  amsterdam
t +31 20 697 52 87

Dacks GOrINcHem
Het Open Huis Design center
newtonweg 18
4207 Hk  Gorinchem
t +31 183 62 80 75

Dacks adv De Brug 271x193mm.indd   1 18-03-14   15:11

Echo

De Brug

A-POINT SEAT
KEIENBERGWEG 123, AMSTERDAM ZUIDOOST
020 - 668 61 46
WWW.A-POINTSEAT.NL
               
 

twitter.com/apoint_seat  
facebook.com/apoint.seat
  youtube.com/ApointSeatAmsterdam

WWW.A-POINT.NLAUDI, VOLKSWAGEN, SEAT EN ŠKODA ZIJN ONDERDEEL VAN DE A-POINT GROEP

A-POINT VOLKSWAGEN
KOLLENBERGWEG 11, AMSTERDAM ZUIDOOST
020 - 430 16 00
WWW.A-POINTVOLKSWAGEN.NL
               
 

twitter.com/apoint_vw        
facebook.com/apoint.volkswagen
  youtube.com/ApointVWAmsterdam

Elke
zondag open
van 11.00 tot

17.00 uur

Kijk voor meer informatie op a-pointvolkswagen.nl/occasionactie of op a-pointseat.nl/occasionactie

Van 20 maart t/m 30 april ontvangt u een GRATIS 
onderhoudscheque t.w.v. € 500,- (incl. BTW)

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI COMFORTLINE

Deze actie geldt bij aankoop van een occasion van Volkswagen Polo/Golf, SEAT Ibiza/Leon. Bijvoorbeeld:

Bouwjaar: 2013
Kilometerstand: 28.119

Voorzien van o.a.:
Airconditioning
Cruise control
Metallic lak
Centrale vergrendeling
Elektrisch bedienbare 
ramen

€ 13.990,-

SEAT LEON 1.2 TSI STYLE
Bouwjaar: 2013
Kilometerstand: 19.933

Voorzien van o.a.:
Climate control
Centrale vergrendeling 
Elektrisch bedienbare 
ramen
Cruise control
Lichtmetalen velgen

€ 17.940,-
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NU BIJ A-POINT VOLKSWAGEN/SEAT Altijd minimaal
1 jaar garantie

SUPERSCHERP GEPRIJSDE OCCASIONS!
NU BIJ A-POINT VOLKSWAGEN/SEAT Altijd minimaal

1 jaar garantie

SPOrt

Vóór de wedstrijd worden er 
handen geschud en wensen 
de spelers elkaar een prettige 
wedstrijd. Na afloop worden de 
tegenstanders en de scheids-
rechters bedankt en neemt men 
gezamenlijk een drankje in het 
clubhuis. Met Shake Hands 
worden enkele ‘vergeten’ hoc-
keytradities in ere hersteld. 

Shake Hands!
Ook AHC IJburg neemt deel 
aan Shake Hands. Het initia-
tief voor de campagne komt 
van de hockeyverenigingen in 
Noord-Holland zelf. Afgelopen 
november kwamen de clubs 
tot de conclusie dat zij het eens 

zijn over wat er moet gebeuren, 
maar dat gezamenlijke initiatie-
ven ontbraken. Met deze cam-
pagne, die door alle 42 clubs 
wordt gedragen, worden de 
inspanningen om hockey ‘leuk 
te houden’ op elkaar afgestemd.

De KNHB ondersteunt het ini-
tiatief van harte. Is Shake Hands 
succesvol in Noord-Holland, 
dan volgen andere regio’s moge-
lijk ook.

AHC IJburg bestaat inmiddels 
bijna vier jaar en heeft 942 leden, 
66 jeugdteams, Heren 1 in de 
derde klasse, een Dames 1-team, 58 
Waterhoentjes en een actieve groep 

trainer Kees de Vrij: ‘Zolang ik 
het fysiek trek, ga ik door.’

Ook AHC IJburg eert hockeytradities

Handen schudden op het veld

Speels, fanatiek, gedre-
ven. Het zijn woorden die 
Kees de Vrij (56) uit Zee-
burg typeren. Dit jaar is 
hij vijfendertig jaar actief 
als trainer: in de winter 
op de Jaap Edenbaan, en 
vanaf deze week weer op 
de racefiets.

A

trimhockeyers. De club speelt op twee 
gloednieuwe semi-watervelden met 
verlichting en heeft een eigen club-

In 1979, hij studeerde nog, werd 
hij gevraagd om schaatsles te 
gaan geven. Al snel daarna volg-
den ook fietstrainingen. En hij is 
het blijven doen. Momenteel is 
De Vrij in dienst bij het sport-
centrum van de VU en het USC. 
Hij werkt voornamelijk met 
recreanten, maar begeleidt ook 
mensen met een hoger niveau.

“Ik ben net een boer,” zegt De 
Vrij, “ik werk met de seizoenen. 
Net wanneer het schaatsen mij 
verschrikkelijk de keel begint uit 
te hangen, zoals nu, dan lonkt 
het wielrennen. En als de blaad-
jes vallen en het op de fiets min-
der aangenaam wordt, dan mag 
ik weer schaatsles geven. Door 
deze cyclus blijft het fijn. Boven-
dien probeer ik mezelf steeds 
opnieuw uit te vinden. Andere 
routes, bij andere trainers kijken, 
filmpjes van topsporters bekij-
ken en daar nieuwe oefeningen 
bij bedenken.”

Grutto’s en gierzwaluwen
Zijn geheim? Daar is hij be-

scheiden over. “Ik word vaak de 
entertrainer genoemd,” vertelt hij 
aarzelend. “Dan zeggen men-
sen: Kees, die is altijd vrolijk! 
Ergens vind ik dat leuk, maar als 
ze het alleen dáár over hebben, 
word ik een beetje sikkeneurig. 
Want inhoudelijk heb ik wel 
degelijk iets te melden. In het 
begin was de verleiding groot 
om er zoveel mogelijk informa-
tie in te pompen. Hoe meer, hoe 
beter, dacht ik. Maar daarmee 
leg je iemand, onbewust, ook 
een soort druk op. Dus nu stap 
ik, na een korte uitleg, vaak heel 
bewust opzij. 
Als iets dan lukt, bijvoor-
beeld een waaier rijden, of 
een loeiharde trein langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal, geniet 
ik intens. Net als van de mooie 
omgeving. Ik ben geograaf, 
dus onderweg valt mij veel op. 
Een jubelende veldleeuwerik, 
grutto’s, gierzwaluwen die weer 
terug uit Afrika zijn. Vroeger 
kon ik hier, tijdens een korte 
pauze in de training, nogal eens 
over uitweiden. Tot iemand 
zei: ‘Zullen we nu weer gaan 
fietsen?’ Sindsdien houd ik het 
meer in toom.”

Gedichten op het stuur
Zelfs op zijn vrije dagen kan hij 
het fietsen niet laten. Meestal 
pakt hij dan zijn stalen ros, 
zijn all-time favorite uit 1987, 
en maakt hij een tochtje door 
Waterland. Alleen of met zijn 
vrouw Marga. Verrekijker mee, 
en vogeltjes kijken. “Ook heb ik 

altijd iets te lezen bij me. Thuis 
heb ik een doos met gedichten 
die ik uit de krant heb ge-
scheurd. Voor vertrek pak ik er 
altijd blind twee uit en die plak 
ik op mijn stuur. Al fietsende 
verdiep ik me daarin. Een feest 
voor de ziel.”

In 2000 zag het ernaar uit dat 
hij nooit meer zou kunnen 
sporten. Complexe beenbreuk. 
“Anderhalf jaar lang heb ik in 
een rolstoel gezeten. Dat was 
een vrij wanhopige tijd. Schaat-
sen, fietsen, het zou nooit meer 

gaan gebeuren. Ik was mezelf al 
aan het omscholen tot docent 
Nederlands. Maar net toen de 
artsen de hoop hadden opge-
geven, bleek het bot toch aan 
elkaar te zijn gegroeid. Daar zat 
wel iets magisch in.
Sindsdien tel ik mijn zegenin-
gen. Iedere dag, iedere training, 

iedere fijne interactie met een 
cursist, het maakt me een blij 
mens. En ik zie mezelf nog wel 
een hele tijd doorgaan. Al moet 
ik er voor waken dat cursisten 
gaan denken: nou, opa, kom op. 
Maar zolang dat niet gebeurt, en 
ik het fysiek trek, ga ik door. Tot 
ik er bij neerval!”

De eerste wielertraining van het seizoen onder leiding van ‘entertrainer’ Kees de Vrij (op de rand). Hij is net 

een boer, zoals hij werkt met de seizoenen. foto marti jn van den dobbelsteen

De D1 van AHC IJburg schudt de handen van de tegenstander. De Shake 

Hands-campagne wordt door alle 42 Noord Hollandse clubs gedragen.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Door Linda Slagter

Nescioloop door  
Diemerpark
Op zondag 6 april vindt 
de negende editie van de 
Nescioloop plaats. Het 
parcours voert door het 
Science Park, over de 
Nesciobrug en door het 
Diemerpark. Deelnemers 
lopen 7,5 of 10 kilometer. 
Start- en finishlocatie is 
AV’23 in sportpark Mid-
denmeer, de organisator 
van het evenement. Voor 
kinderen is er de Engelse 
mijl (1923 meter). Zij gaan 
van start op de Nescio-
brug. 

De Nescioloop maakt deel 
uit van Rondje Mokum, 
een loopcircuit van hard-
loopwedstrijden rondom 
Amsterdam. Nieuw dit 
jaar is de bedrijvenloop. 
Kijk voor info, inschrij-
ven en starttijden (tussen 
10.00–12.00 uur) op www.
nescioloop.nl. 

huis, geheel gebouwd door vrijwilli-
gers. Velden en clubhuis liggen in het 
Diemerpark bij IJburg. 

In maart zijn alle hockeyclubs in Noord-Holland van 
start gegaan met de campagne Shake Hands. Doel 
van de campagne is het bevorderen van sportiviteit 
en het respect op de hockeyvelden. 

Wielertraining
Zaterdagochtend 22 maart om 10.00 uur startte de eerste wieler-
training van dit seizoen, onder leiding van kees de Vrij. Vertrek als 
altijd vanaf het Science park. Meer info www.usc.uva.nl.
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Vier Zeeburgiavoetballers aan de slag bij topclubs

talenten als ruwe diamanten 

Het is niet eens grootspraak, 
het ís gewoon zo: de Amster-
damse amateurclub AVV Zee-
burgia is hofleverancier voor 
het betaalde voetbal. Op de lijst 
van spelers die via sportpark 
Middenmeer het profvoetbal 
zijn ingestroomd staan onder 
meer de namen van Adam Ma-
her (PSV), Ryan Donk (Kasim-
pasa, Turkije), Fred Benson (FC 
Zwolle) en Joshua Brenet (PSV). 

Kortom, wie droomt van spelen 
in volle stadions, heeft bij 
Zeeburgia een grote kans om 
ontdekt te worden. Neem nu 

de C1 van dit jaar. Maar liefst 
vier jongens maken de overstap 
naar een betaald voetbalclub: 
Joel Entsie en Sheverinio Blan-
ker verhuizen naar de jeugdop-
leiding van FC Twente, Randy 
Ottens gaat naar AZ en Guinin-
ho Wong Fat is vanaf volgend 
seizoen in het blauw-wit van 
Heerenveen te bewonderen. 
 
Zit er een toverdrankje in het 
leidingwater bij Zeeburgia? Of 
zijn er andere zaken die van de 
club uit Oost zo’n beroemd op-
leidingsinstituut maken? Vol-
gens trainer Ibrahim Bow van 
de C1 is het een combinatie van 
factoren. “Ten eerste hebben 

we hier gewoon te maken met 
een heel sterke lichting,” vertelt 
hij. “Ten tweede tonen die jon-
gens veel inzet. Daarnaast gaan 
we heel serieus en systematisch 
te werk. En ten slotte moet ik 
zeggen: we hebben er gewoon 
ontzettend veel plezier in. Daar 
begint alles mee. We spelen in 
de tweede divisie landelijk en 
het moet gek lopen willen we 
geen kampioen worden. Het 
gaat me dus kennelijk goed af. 
Daar ben ik hartstikke trots op.”

Waren deze jongens toe aan 
een stap hogerop?
“Ja, dat zeker. En een stuk of 

drie anderen trouwens ook, 

maar die spelen zich later mis-
schien nog in de kijker. Niet 
voor niets heb ik sommige 
jongens al regelmatig laten 
meetrainen met de B1, omdat 
ze daar meer weerstand krijgen. 
Na elke wedstrijd schrijf ik op 
wat er goed en fout ging. Daar 
gaan we op de trainingen weer 
mee aan de slag. Die jongens 
zijn als ruwe diamanten. Ze 
moeten eerst gepolijst worden 
voordat ze gaan fonkelen.”

Is het niet gek dat er voor 
zulke jonge spelers al scouts 
van profclubs langs de kant 
staan?
“Nee hoor, die scouts melden 

zich netjes. Het zijn correcte 
mensen. En als ze eenmaal 
overtuigd zijn van een speler, 
dan krijgt zo’n jongen een uit-
nodiging voor een stage en een 

gesprek. Dat alles gaat in prima 
overleg met Zeeburgia.”

FC Twente en Heerenveen lig-
gen niet om de hoek. Gaan die 
jongens ook verhuizen?
“Ja, ze gaan intern, bij een 

gastgezin. Dat is best ingrij-
pend. Ik ben zelf, samen met 
Alain Munoz, bij die gesprek-
ken geweest. Cees Lok is tech-
nisch manager van FC Twente. 
Hij spreekt met de ouders, met 
het kind. Alles wordt afgewo-
gen. En vergeet niet: uitein-
delijk ligt de bal altijd bij die 
jongens en hun ouders zelf. Bij 
FC Twente krijgen ze ook nog 
een psychologisch onderzoek, 
zodat ze precies weten hoe zo’n 
jongen in elkaar zit, en in welk 
gezin hij het beste past. Het is 
bij die clubs niet van: hé kom 
maar hier en zoek het maar 

Maar liefst vier jongens uit de C1 van Zeeburgia maken de overstap naar een betaald voetbalclub. V.l.n.r. Joel Entsie (FC Twente), Sheverinio Blanker (FC Twente), Ibrahim Bow (trainer) 

Guininho Wong Fat (Heerenveen), Randy Ottens a.k.a. The beast (AZ).   foto’s marti jn van den dobbelsteen

Door Iwan Tol

En weer vertrekken er volgend seizoen talenten van AVV Zeeburgia naar 
betaald voetbalclubs. De vereniging uit Oost doet zijn naam als opleidingsclub 
eer aan. Maar wat is hun geheim? 

trainer Ibrahim Bow over zijn vertrekkende talenten

Joel Entsie  
linkermiddenvelder
“joel is iemand die speelt in dienst van 
anderen. Hij heeft een scherp oog voor zijn 
medespelers en kan daardoor anderen goed 
in stelling brengen. Echt een voorbereidende 
speler. Heeft een fluwelen trap, met links 
én rechts, overzicht. kortom: een heel 
complete speler.”

Sheverinio Blanker 
centrale verdediger
“Samen met Randy Ottens is hij het 
alfamannetje van de groep. Echt een baasje. 
Hij was eerst aanvallende middenvelder, 
maar ik heb hem later naar de verdediging 
gehaald. Daar past hij op de winkel. En 
hoe! Dankzij Sheverinio zit het achterin 
potdicht.”

Randy Ottens
spits 
“Randy is beresterk en technisch goed 
onderlegd. Van de 48 doelpunten die we 
hebben gescoord, zijn er 24 van hem 
afkomstig. En dat hadden er nog vijftien 
meer kunnen zijn. Maar omdat het hem 
zo makkelijk afgaat, is hij soms wat te 
nonchalant. Hij is echt toe aan een stap 
hogerop.”

Guininho Wong Fat
rechtsback
“guininho heeft een uitstekende voorzet 
en is fysiek sterk. In het begin opereerde 
hij nog weleens te solistisch, maar 
gaandeweg heeft hij een steeds beter 
gevoel en overzicht voor zijn teamgenoten 
ontwikkeld. En laat ik zijn snelheid niet 
vergeten. Dat is zijn sterkste punt.”

‘Ik geef je op een briefje: de potentie hebben ze’
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uit. Er wordt zorgvuldig met ze 
omgegaan.”

En school dan?
“Ook dat wordt door de clubs 

geregeld. Die werken samen 
met zogeheten LOOT-scholen, 
waarop meerdere kinderen 
zitten die topsport bedrijven. 
Maar laat duidelijk zijn: bij 
profclubs staat het diploma 
halen bovenaan. Dat vind ik 
een goede zaak. De jongens 

kunnen geblesseerd raken, of 
toch niet goed genoeg blijken te 
zijn voor het profvoetbal. Dan 

moeten ze wel een papiertje 
hebben om op terug te vallen.”

Wat is hun grootste valkuil?
“Nou, dat zijn nogal wat 

zaken. Kijk, je bent het pro-
duct van je omgeving. Komen 
ze uit een warm nest of uit een 

verdeeld gezin? Zijn ze stand-
vastig of makkelijk te beïnvloe-
den? Leggen ze hun prioriteit 
bij school en voetbal of raken 
ze in de war van alle aandacht? 

Die zaken spelen allemaal mee. 
Maar wat ik die jongens altijd 
meegeef is dit: je bent zelf je 

grootste valkuil. Uiteindelijk 
is er maar één die bepaalt of je 
slaagt of niet, dat ben je zelf.”

En als u nou in een glazen 

bol kijkt, waar eindigen deze 
jongens dan?
“Ik hoop dat ze het stadion 

halen, zoals wij dat noemen. 
Dat we ze later tussen die vier 
lichtmasten zien voetballen. 
En ik geef je op een briefje: die 
potentie hebben ze. Ik ga ze 
volgend jaar zeker nog opzoe-
ken, want behalve trainer ben 
ik ook een beetje hun vader. 
Ik sta altijd voor ze klaar, dat 
weten ze.”

Wim Schutte (58) met een van zijn vaste klanten in de winkel. FOTO MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

In winkelcentrum IJburg is bloemenwinkel Jane’s Flo-
wers gevestigd. Na de opening van het winkelcentrum 
in 2006 zijn Wim Schutte (58) en zijn vrouw van start 
gegaan met hun bloemenwinkel. 

Wim zat toen al ruim dertig jaar 
in het vak. Voorheen had hij zijn 
eigen zaak in West, in de buurt 
van Bos en Lommer. Hoewel hij 
daar altijd van zijn werk genoot, 
is hij toch blij de stap naar IJburg 
gemaakt te hebben. 

“Daar zaten drie bloemenwinkels 
in één straat, dus mijn collega’s 
waren stiekem wel blij dat ik 
verhuisde. Hier op IJburg kopen 
mensen graag een bloemetje, veel 

klanten komen elke week verse 
bloemen halen.”

Wim heeft de tuinbouwschool 
gedaan en begon na een succes-
volle stage zijn eigen bloemen-
winkel. Hij was toen 21. Na al die 
jaren heeft hij nog steeds veel 
plezier in zijn werk. Het samen-
stellen van mooie boeketten voor 
speciale gelegenheden is zijn 
specialiteit. Soms zijn het boeket-
ten voor verdrietige gebeurtenis-
sen, maar vaak ook voor blije 
momenten zoals een bruiloft. 

Doordeweeks staat Wim alleen in 
de zaak en op vrijdag en zaterdag 
helpt zijn vrouw. Hun dochter 
Jane (8) – naar wie de winkel 
genoemd is – helpt ook graag een 

DEEL 1 Jane’s Flowers 

Het eerste familiebedrijf 
op IJburg?

handje mee. Dan staat ze achter 
de kassa of maakt ze boeketjes 
klaar. Later als ze groot is wil ze 
ook bloemist worden en de zaak 
overnemen. “Het lijkt me heel 

gaaf als dat ook echt gebeurt, 
maar omdat ze nog zo jong is kan 
ik daar niet vanuit gaan,” zegt 
Wim lachend. 

ETOS • GOUDEN KOM • BAGELS & BEANS • TOP 1 TOYS • RABOBANK • GRILL’S FASTFOOD • HIZI HAIR • HET DIERENPUNT IJBURG 
BRILSERVICE • VINNY’S BAKERY • PAMBA STOMERIJ • D.I.O. DROGISTERIJ • BIOLICIOUS • GALL&GALLVOMAR VOORDEELMARKT 
ZEEMAN • VISGILDE IJBURG • BLOKKER • ALBERT HEIJN • BIKES & BOARDS • HEMA • BART VERKERK KEURSLAGER • BRUNA • JANE FLOWERS

Tekst Anouk Tuitel
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HermanMiller 

Aeron® bureaustoel
design by Bill Stumpf & Don Chadwick
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design by Yves Béhar
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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
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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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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 
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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

De mooiste Fargesia bamboes staan in 
Schellinkhout frisgroen te wachten 
om te worden uitgeplant:
1   Als zichtwerende, wintergroene haag  

tussen u en uw buren
2  In uw tuin als solitaire blikvanger
3   Op uw balkon tegen geluid, CO

2 uitstoot en 
fijnstof.

4   Voor de duurzame chique van een  
milieubewust publique.

Voor nog veel meer argumenten die uw keuze 
ten voordele van bamboe ondersteunen bent u 
natuurlijk altijd welkom in het bamboepark cq . 
de kwekerij te Schellinkhout. 
Charley Younge 

Bamboepark Schellinkhout | Dorpsweg 125 | 1697 KJ Schellinkhout  T 0229-501309

www.bamboe-ic.nl | www.fargesia.nl

woenSDag T/m zaTerDag - 10.00 ToT 17.00 uur | april en mei ooK op 
zonDag - 12.00  ToT 16.30 uur | TweeDe paaSDag - 12.00 ToT 17.00 uur

openingSTiJDen 

Maria en Amelie bij mevrouw Bos. ‘Als wijkverpleegkundige bouw je iets op met de mensen.’  

foto marti jn van den dobbelsteen

“Als wijkverpleegkundige help 
je mensen, geen aandoeningen.” 
Amelie Kuiter, wijkverpleegkun-
dige van de Wijkdienst Thuis-
zorg van Zorggroep Amsterdam 
Oost (ZGAO), hoeft niet lang na 
te denken over wat haar werk zo 
boeiend maakt. “Ik heb in het 
algemeen ziekenhuis, waar ik 
jaren heb gewerkt, vaak meege-
maakt dat je een patiënt met een 
gebroken heup of blinde darm 
behandelt, en dan hup, klaar, 
weer naar huis. Dat is belang-
rijk, maar je bouwt niets op met 
patiënten. Dat doe je als wijkver-
pleegkundige wel.”

Kuiter kan nog wel een reden 
bedenken waarom ze het werk 
als wijkverpleegkundige zo leuk 
vindt. “Je komt bij zoveel ver-

schillende mensen thuis, je ziet 
zoveel verschillende culturen en 
achtergronden, zoveel verschil-
lende persoonlijkheden ook.”

Haar collega Maria Nevels 

Ze vormen de verbinding 
met de buurt, de wijk-
verpleegkundigen van 
de Wijkdienst Thuiszorg 
van ZGAO. Geen cliënt 
die ze bezoeken is het-
zelfde. Juist die diver-
siteit, daar houden de 
verpleegkundigen van.

‘Je komt bij zoveel verschillende mensen thuis’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

beaamt dat. “Het is bij iedere 
nieuwe cliënt weer verrassend 
hoe hij of zij leeft, wat er achter 
diens voordeur gebeurt. Daar 
moet je je steeds weer op instel-
len. Routine wordt het nooit.”

deel 3

Zelfredzaamheid
De wijkdienst van ZGAO is een 
thuiszorgorganisatie met ver-
zorgenden, verpleegkundigen 
en een verpleegkundig zorgco-
ordinator. Zo nodig kunnen ook 

ergotherapeut of fysiotherapeut 
worden ingeschakeld. Gemid-
deld zien de medewerkers zo’n 
tien tot vijftien cliënten per dag, 
in heel Oost, van Oostelijk Ha-
vengebied tot Amstelkwartier. 
“We zijn een kleine organisatie,” 
vertelt Amelie vanuit haar wijk-
kantoor in Flevopoort tegen-
over het Flevohuis. “We werken 
laagdrempelig en er komen 
vertrouwende gezichten over de 
vloer. Mensen kunnen ons mak-
kelijk bereiken, we zijn altijd in 
de buurt.”

De zelfredzaamheid van 
cliënten bevorderen, dat is 
het voornaamste doel van de 
verpleegkundigen. Maria: “Het 
is belangrijk voor hun gevoel 
van eigenwaarde dat ze zoveel 
mogelijk alles zelf kunnen blij-
ven doen. We nemen niets over, 
behalve als het echt nodig is.”

Het contact met familie, vrien-
den of buren van de cliënt is 
daarbij essentieel. “We wer-
ken zoveel mogelijk met hen 
samen,” zegt Amelie. “Bijvoor-
beeld door afspraken te maken: 
wie doet de boodschappen, wie 
beheert de extra voordeursleu-
tel? Zonder hen lukt het niet.”

Mevrouw Bos 
Ze is een ochtendmens, mevrouw 
rosalie bos (92). Om 6.30 uur staat ze 
op, dan ontbijt ze, brengt ze het huis 
aan kant en gaat ze ‘rommelen’. Een 
kruiswoordpuzzel maken, tv-kijken, even 
bij de buurvrouw langs. Mevrouw bos 
woont al veertien jaar in haar apparte-
ment op de achtste verdieping van de 
seniorenflat tegenover het Flevohuis. 

Het bevalt goed, ze kent veel mensen, al 
mist ze nog steeds haar man, die zeven 
jaar geleden is overleden. 
Elke ochtend krijgt ze bezoek van de 
thuiszorg van ZgaO. “Ze helpen me 
met mijn steunkousen en medicatie, 
maar verder nemen ze niets over. Dat 
hoeft ook niet. Wat ik zelf kan doen, blijf 
ik zelf doen. ik blijf graag in beweging.”

ZGAO
Het flevohuis en De Open Hof vormen samen Zorggroep amsterdam Oost (ZgaO). 
ZgaO biedt buurtbewoners de volgende ondersteuning: thuiszorg, dagactiviteiten, 
activiteitendagcentrum, begeleiding bij dementie, ergotherapie en fysiotherapie aan 
huis. Ook gastverblijf in een van beide locaties is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer uw 
mantelzorger de gebruikelijke zorg even niet kan verlenen. 
Mensen die niet langer thuis kunnen blijven wonen, kunnen bij ZgaO terecht voor 
langdurig verblijf, bijvoorbeeld bij dementie, en revalidatie. 
kijk voor meer informatie op www.zgao.nl en volg ons op facebook en twitter. 

A

Nieuwbouwwijk De Krijgsman 
De gemeenteraad van Muiden is akkoord gegaan met de 
aanleg van de nieuwe wijk De Krijgsman. Er worden 1200 
woningen gerealiseerd en er komt ook ruimte voor een 
openbare groenvoorziening. Wethouder Rob Meerhof: 
“We kunnen aan de slag om een mooie wijk te ontwikke-
len met veel groen en minder woningen dan voorzien. Het 
is goed voor Muiden en goed voor de lokale economie.” 
Naar verwachting gaan komende zomer de eerste palen de 
grond in. 

rolf Selling nieuwe eigenaar  
MotoPort Amsterdam
‘De orde in het universum is hersteld’

Passie voor motorfietsen is hem met de paplepel ingegoten. En nu is 
Rolf Selling dus de nieuwe eigenaar van een motorzaak, MotoPort Am-
sterdam. Beslist geen toeval, zegt hij. Zijn opa Henk richtte de zaak des-
tijds op. En zijn vader werd benoemd tot Nederlands motorsporter van 
de eeuw. “Motorbeleving in de breedste zin van het woord, daar gaan 
we voor.”

De glimlach is bijna niet van 
zijn gezicht te krijgen. Ook va-
der Frits, die met moeder Corrie 
in de koffiehoek is aangescho-
ven, kan zijn trots nauwelijks 
verbergen. Voor de 82-jarige 
motorsportheld voelt het alsof 
de orde in het universum is 
hersteld. Het was tenslotte zijn 
vader Henk die de Amsterdamse 

motorzaak heeft opgericht. “In 
1946 was dat, een rijwielstalling 
in de Kromme Mijdrechtstraat. 
Mijn broer en ik gingen daar 
ook werken,” herinnert Frits 
zich. “Er kwam een winkel bij 
en we gingen ook motorfietsen 
verkopen. Van lieverlee veran-
derde het bedrijf in een mo-
torstalling en motorbedrijf. Ik 

ben er in 1960 uitgestapt. Mijn 
broer is met het bedrijf doorge-
gaan, later zijn zoon Maurice. Ik 
ben nog Greeves fabrieksrijder 
geworden en heb twee jaar in 
Engeland bij Greeves gewerkt.”

Lees de rest van het interview met de 
Sellings van Motoport op debrug-
krant.nl.

Het terrein van de voormalige kruitfabriek, waar de woningen  

verrijzen. foto marti jn van den dobbelsteen

A



Historische plekken in Oost

Vanaf de Diemerzeedijk gezien 
is het recent gerestaureerde 
gebouw uit 1727 zo mogelijk 
nog indrukwekkender. De rijk-
dom straalt er vanaf. Het statige 
gebouw lijkt meer op een bui-
tenhuis van een adellijke familie 
dan op het kantoor van een 
waterschap. Toch was dit gedu-
rende meer dan tweehonderd-
vijftig jaar de vergaderplaats van 
de mannen die waakten over 
de zeedijk tussen Muiden en 
Amsterdam.

Wat omvang en indeling betreft 
is het Gemeenlandshuis ver-
gelijkbaar met een 18de-eeuws 
buitenhuis. Het is een indruk-
wekkend, rechthoekig gebouw 
met op elke hoek van het schild-
dak een statige schoorsteen. De 
gevel is versierd met zogenoem-
de hoeklisenen en midden in de 
voorgevel prijkt een statige en-

tree, met daarboven een schild 
waarop in Romeinse cijfers het 
bouwjaar wordt aangegeven.

Door de hoge ramen kijk je in 
twee enorme vergaderzalen, 

waar de leden van het Hoog-
heemraadschap hun plannen 
bespraken voor het onderhoud 

van de Diemerzeedijk. Met 
enige moeite kun je het hout-
snijwerk in de beide schouwen 
bewonderen, dat door Pieter 
le Normant is gemaakt. Wie 
dit goed wil bekijken kan toch 

maar beter belet vragen bij de 
huidige eigenaar: de Vereniging 
Hendrick de Keyser. Binnen 

kun je dan meteen ook de hal 
bewonderen waar Christiaan 
Wittenbeeker een indruk-
wekkend stucwerkplafond 
in Lodewijk XIV-stijl heeft 
vervaardigd.

Door Jaap Willems

door de bekende Amsterdamse 
‘timmermansbaas’ (architect) 
Cornelis van der Does. ‘Met-
selaarsbaas tot Amsterdam’ 
Cornelis van der Hoeven was 
verantwoordelijk voor de 
bouw. Hij was, zeg maar, de 
aannemer. Het is een kostbaar 
project geweest; de bestuur-
ders van waterschappen waren 
welgestelde burgers en boeren.

Behalve de prachtig gedeco-
reerde hal en vergaderzalen 
bevatte het grote huis ook een 
aantal ruime logeerkamers 
(met bedsteden) op de eer-
ste verdieping, en een kleine 
woning voor de inwonende 
opzichter. Die was tevens de 
kastelein voor de heren van 
het bestuurscollege, want er 
werd zelden of nooit verga-
derd zonder dat daarbij een 
rijke maaltijd werd genuttigd. 
Naast het grote huis was een 
bakhuisje en dat staat er nog 
steeds. Kort na oplevering 
verrezen er tevens een koets-
huis en een stal, waartussen 
een symmetrische, Franse tuin 
werd aangelegd. Deze gaf het 
kantoor nog meer het aanzien 
van een buitenplaats.

In 2008 is dit Rijksmonument 
overgedragen aan de Vereni-
ging Hendrick de Keyser, die 
meer historische panden in 
Amsterdam onder haar hoede 
heeft. Die vereniging is ook 
verantwoordelijk voor de 
restauratie, die in juni wordt 
afgerond. Daarna zal het Ge-
meenlandshuis aan de Diemer-
zeedijk weer een min of meer 
openbaar gebouw worden: het 
is dan te huur voor recepties en 
andere bijeenkomsten. 

Op de site van de vereniging 
vind je een virtuele rondlei-
ding door dit Gemeenlands-
huis (www.hendrickdekeyser.
nl/panddetail/380/gemeen-
landshuis.html).  
 
Research: Gerard Goudriaan.

Gemeenlandshuis van Diemen aan de Diemerzeedijk. Een Rijksmonument. Begin april is de restauratie afge-

rond, dan is de ruimte te huur voor bijeenkomsten. foto marti jn van den dobbelsteen

Diemerparklaan 79. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Pal naast de Ringweg 
A10, ter hoogte van 
IJburg, trekt een histo-
risch gebouw de aan-
dacht. Een landhuis met 
vier schoorstenen? Een 
afgelegen stadsvilla? 
Nee, het is het Gemeen-
landshuis van Diemen, 
het vroegere kantoor 
van het Hoogheemraad-
schap van Zeeburg en 
de Diemerzeedijk. Een 
Rijksmonument. 

  Het Gemeenlandshuis van Diemen 

Het Gemeenlandshuis aan de 
Diemerzeedijk is gebouwd op 
de plaats van de herberg ‘Daar 
de jager uithangt’. Hier ver-
gaderde het Hoogheemraad-
schap al sinds 1609. Dit jaartal 
komt terug op een wapensteen 
van deze herberg, die in de 
linkerzijgevel is te zien. In het 
Gemeenlandshuis werd niet 
alleen vergaderd, ook vormde 
het de uitvalsbasis voor de 
dijkbewaking. Vanuit het huis 
had men goed zicht op de 
Zuiderzee.

Het grote huis werd ontworpen 

De Zuiderzee vormde bij onstuimig weer een bedreiging 
voor de stad.
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Op woensdag 26 maart is aan 
de Diemerparklaan de nieuwe 
OBA-vestiging feestelijk ge-
opend. Tot en met zondag 30 
maart worden er diverse activi-
teiten georganiseerd, waaronder 
groepslezen en een optreden 
van Peter Faber en zijn rappers.
Het wordt een experimenteel 
OBA-filiaal met veel aandacht 
voor de nieuwe vormen van 
informatieverstrekking. Volwas-
senen kunnen boeken lenen 
uit de top-500, maar ook titels 
bestellen uit de omvangrijke 

collectie van de Centrale Biblio-
theek. De nieuwe OBA gaat 
samenwerken met de Flexbieb. 
Kinderbieb Lees je Blauw gaat 
per direct dicht, hun boeken 
worden verdeeld. OBA IJburg, 
Diemerparklaan 79, openings-
tijden: ma t/m do 14.00–17.30, vr 
en za 10.00–17.30, zo 14.00–17.30 
uur, www.oba.nl/ijburg.

OBA-vestiging IJburg geopend 
twee bibliotheken in de wijk

Vintagemarkt Javaplein
In 2014 zal ieder seizoen rondom het Badhuis op het Java-
plein weer een leuke markt neergezet worden, met kramen 
die worden bemand door vintage-ondernemers uit heel 
Amsterdam en omstreken. Hier vind je nog de échte vintage-
pareltjes die je huis een leuke voorjaars-opfrisser geven. Na 
het struinen kun je neerstrijken op een van de terrasjes op 
het plein. 

Op zaterdag 29 maart staan er rond het Badhuis op het 
Javaplein twintig kramen. Het wordt een kleinschalige 
markt met hoge kwaliteit vintagekleding, meubels, lampen, 
vinylplaten en alles daar tussenin. Bij Jansen Vintage, aan 
het Javaplein, vind je originele meubels, lampen en acces-
soires. Vintage Markt: 29 maart 2014, 12.00–17.00 uur op het 
Javaplein, rondom het Badhuis.

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

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
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Nieuwe Kindercollectie 2014
Vanaf maat 19 tot 39

RIS Schoenen Middenweg 77 Amsterdam
E-mail: info@risschoenen.nl 

Telefoon: 020-69 38 447 

ris schoenen.indd   1 24-3-2014   14:12:02

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

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

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

•  Een team van (medische) specialisten 
achter de hand

•  Een spil in een groot netwerk van 
andere zorgverleners

www.zgao.nl

.

Op zoek naar de 
beste tandzorg 
op IJburg?
Dan is Tandheelkundig Centrum IJburg (TCIJ) iets voor u. Naast de 
reguliere tandarts kunt u bij ons ook terecht bij de volgende specialisten: 

• Mondhygiëniste 
• Cosmetisch tandarts  
• Orthodontist  

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

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

• Endodontoloog
• Implantoloog
• Gnatholoog

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

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Winckelmans tegels

ZEEBURGERPAD 41                                                     AMSTERDAM-OOST
020-6655872                         www.vd-pol.nl                          mail@vd-pol.nl
openingstijden:            ma t/m vr 7:00 - 17:00            zaterdag 8:30 - 16:00

Biobuurtsuper Biolicious opent winkel in Oostpoort

‘Iedereen komt bij ons, dat is onze kracht’
Midden in de nieuwe 
wijk Oostpoort – een 
mooie mix van karakte-
ristieke gebouwen van 
de voormalige Ooster-
gasfabriek en nieuw-
bouw – vind je de derde 
vestiging van Biolicious, 
een biologische buurtsu-
permarkt. Eigenaresse 
Pien Thate voelt zich rijk 
dat ze zich in deze wijk 
heeft kunnen vestigen: 
“We hebben de potentie 
om iedereen te raken.”

Bij Biolicious ligt de nadruk op 
biologisch vers (brood, groente, 
fruit), maar je kunt er terecht 
voor al je dagelijkse boodschap-
pen. Toch zijn we meer dan een 
winkel, benadrukt Thate. “De 
buurtfunctie is belangrijk. Een 
praatje maken, voorlichting 
geven. Biologisch eten – onbe-
spoten, natuurlijk verbouwd 
– is goed voor lichaam en geest, 
dat willen we overbrengen.”

Dan: “Ons geheim is misschien 
wel de gezellige en persoonlijke 
sfeer. We hebben aandacht voor 
onze klant. Iedereen loopt zo 
bij ons naar binnen, dat is onze 
kracht. Daar zijn we ook trots 
op.”

Voor Thate en partner Maurits 
Dolleman is het de derde zaak, 
na vestigingen bij het Hoofd-
dorpplein en op IJburg. Ze heb-
ben hoge verwachtingen van 
Oostpoort. Thate: “Het is een 
plek, midden in de stad, waar je 
op de fiets heen kunt, en waar 
het gezellig én stedelijk is.” 

Ze roemt de smalle kronkel-
straten. En de goede keuze van 
winkels. “Het is een prachtge-
bied. Je kan hier alles krijgen, er 
zijn grand cafés met terrassen 
aan het water. Ik voel me zeer 
gefortuneerd dat ik hier mag 
ondernemen. Oostpoort brengt 
bijvoorbeeld IJburg, maar ook 
het centrum dicht bij Oost. Op 
fietsafstand heb je nu alles wat 
je nodig hebt.”

Hoewel de wijk nog maar 
nét open is, zie je de reuring. 
Nieuwsgierige buurtbewoners 
wandelen door de straten en 
komen een praatje maken. Fan-
tastisch, vindt Thate. “Het leeft 

Oostpoort is open
Oostpoort is open, met 
veel mooie winkels, terras-
sen aan het water en tal 
van voorzieningen. De wijk 
ligt tussen de linnaeus-
straat en de polderweg, op 
het terrein van de voor-
malige Oostergasfabriek. 
je vindt er eengezinswo-
ningen en appartementen. 
in het gebied waren al 
een zwembad, scholen, 
het stadsdeelhuis en een 
sporthal gevestigd. Op 
26 maart openden – al-
lemaal tegelijk – de nieuwe 
winkels: rituals, biolicious, 
bruna, Cool Cat, la ligna, 
Zwarte fietsenplan, big 
bazar, albert Heijn, C&a, 
xenos, bCC, Hunkemöller, 
‘t Huis Opticiens, Intertoys, 
jack&jones, Vero Moda, 
Douglas, Miss Etam, Vomar, 
H&M, bakkerij balvert, Vi-
tamin Store, Simon levelt, 
kruidvat, pet’s place, en 
Hema.

Pien Thate in de nieuwe Oostpoort-

vestiging. “Dit is een Biolicious 

‘nieuwe stijl’, met ruim gebruik van  

natuurlijke, duurzame materialen 

zoals hout, staal en steen (tegels).” 

foto marti jn van den dobbelsteen

hier, nu al. Oostpoort wordt het 
hart van dit stadsdeel, let maar 
op.” A

De werkzaamheden aan de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg (OOIJ) vorderen gestaag. Inmiddels is 
bekend geworden dat deze weg, die IJburg gaat verbinden met de A1 en de A9, al op 25 juli in gebruik kan 
worden genomen. Dat is mooi, maar wat gebeurt er dan met de Overdiemerweg, de weg die sinds 2010 als 
tijdelijke ontsluitingsweg is gebruikt? 

Van de wijkredactie

Volgens het oorspronkelijke 
plan zal deze weg worden 
afgesloten. Maar omdat veel 
IJburgers via deze weg, de ‘Nu-
onweg’, voor hun wekelijkse 
boodschappen naar de Maxis 
gaan, heeft de gemeenteraad 
de verantwoordelijk wethou-
der drie maanden geleden 
opdracht gegeven om ‘tot een 
oplossing te komen om de 
Nuonweg voor (lokaal) auto- en 
fietsverkeer open te houden’. 
Dat moet gebeuren in samen-
spraak met Nuon (de eigenaar 
van de weg) en de gemeente 
Diemen (op wiens grondgebied 
OOIJ en Nuonweg lopen), en 
ook Maxis en Muiden moeten 
er van de raad bij betrokken 
worden.

Schiet dat een beetje op? “Ja, er 
wordt aan gewerkt,” zo liet de 
wethouder de raad half maart 

weten. Al zal het allemaal wat 
langer duren dan de raadsleden 
wellicht verwachtten. Want 
voordat alle betrokken partijen 

hun voorwaarden voor open-
houden van de weg hebben 
uitgesproken – ook Rijkswa-
terstaat, Provinciale Staten 

Aansluiting IJburg–A1 al eind juli in gebruik

Nuonweg toch dicht op 25 juli?

Rechtdoor de ‘Nuonweg’, officieel Overdiemerweg, die straks wordt 

afgesloten met een hek. foto marti jn van den dobbelsteen

en Stadsregio Amsterdam 
moeten hun zegje doen – zijn 
we algauw een paar maanden 
verder. En dan, zo bericht het 
uitvoerend projectbureau, gaan 
alle partijen om de tafel om 
de verschillende scenario’s te 
bespreken. Vervolgens komt er 
een voorstel in de raad, moet er 
budget komen en moet er ook 
nog een bestemmingsplan wor-
den gewijzigd. Dat neemt alles 
bij elkaar zoveel tijd in beslag 
dat het veel te duur zou zijn 
om de afronding van de OOIJ 
daarop te laten wachten. 

Kortom, dat hek voor de Nu-
onweg gaat op 25 juli gewoon 
dicht… Tenzij de nieuwe 
gemeenteraad – ongetwijfeld 
gesteund door de nieuwe 
bestuurscommissie Oost – de 
nieuwe wethouder op nieuwe 
ideeën brengt. De tijd zal het 
leren. 

Fonds voor Oost 
Amsterdammers nemen 
steeds meer verant-
woordelijkheid voor 
de leefbaarheid in hun 
buurt en wijk. Het pas 
opgerichte Fonds voor 
Oost sluit aan op deze 
trend door individuen 
en organisaties bij el-
kaar te brengen die een 
bijdrage aan de stad wil-
len leveren. 

In het bijzijn van poli-
tici, buurtbewoners en 
ondernemers lanceerde 
wethouder Carolien 
Gehrels met Mustapha 
El Jarmouni de website 
van het fonds. 

De eerste honderd 
euro werd gedoneerd 
door raadslid Marja 
Ruigrok (VVD), wier 
initiatiefwetsvoorstel 
de aanleiding vormde 
voor de oprichting van 
het fonds. Het budget 
wordt ondergebracht 
in een zogeheten Fonds 
op Naam bij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 
Het Fonds staat open 
voor tips, plannen en 
donaties. www.fonds-
vooroost.nl
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In vier avonden een marathon

Geïnspireerd door de reguliere avondvierdaagse or-
ganiseren twee IJburgers dit jaar voor het eerst de 
Amsterdamse Hardloopavond4daagse. Vier avonden 
lang, van maandag 12 tot en met donderdag 15 mei, 
worden er vier verschillende parcoursen gelopen met 
een afstand van ongeveer 10 km. Een uniek evene-
ment.

Eerste Amsterdamse Hardloopavond4daagse

Jeroen Overweel is samen met 
Chris de Veer initiatiefnemer. Ze 
kwamen op het idee door kinde-
ren, die tijdens de wandelavond-
vierdaagse het traject gingen 
rennen. “Daar is dat evenement 
niet geschikt voor, maar zo is 
deze hardloopavond4daagse wel 
ontstaan. Zoiets bestaat nog niet. 
En de omgeving leent zich er bij 
uitstek voor.” 

Geen makkie
Plezier in hardlopen staat bij 
het evenement voorop. “Er zijn 

veel lopers hier in de buurt, zij 
kunnen ernaartoe werken. Het is 
dus ook bedoeld als stimulans.” 
Overweel waarschuwt om wel 
echt te trainen. “Vier keer tien is 
geen makkie. Het is ook raad-
zaam de eerste avond langzamer 
te lopen dan je gewend bent. De 
derde avond kom je jezelf toch 
wel tegen. En na vier avonden 
heb je dan mooi een marathon in 
je benen.”

Geen route zal hetzelfde zijn. 
Wie ze alle vier volbrengt, ver-
dient een medaille. Maar minder 
avonden meedoen mag ook. 
“We willen voorkomen dat het 
een wedstrijd wordt. Er is een 
prijs voor oudste, de jongste, de 
grappigst geklede deelnemer. En, 
onder meer, voor degene die er 
het minst lang over doet…”

Bij de finish op donderdag is het 
feest. Daar onthalen DJ Michel 
en de IJburg Fanfare de lopers. 
“Het laatste parcours loopt deels 
door de wijk, het zou leuk zijn als 

er veel mensen langs de kant de 
helden toejuichen.”

Inschrijven
Online inschrijven (€15) kan t/m 

Door Linda van den Dobbelsteen

xxxxx. foto marti jn van den dobbelsteen

3 mei via hardloopavond4daagse.
nl. Sportwinkel Motion3 aan de 
IJburglaan sponsort het evene-
ment, de startnummers zijn daar 
in de winkel af te halen. Je kunt je 

tussen 6 en 10 mei live in de win-
kel ook nog na-inschrijven. Dan 
kost het €17,50. Op de site komen 
instructies en trainingstips te 
staan.

Vrijwilligers gevraagd
Vooral parcourswachten 
zijn er nodig, bij elke afslag 
één. Dat zijn zo tien tot 
twintig helpers per dag. Wil 
je helpen dit evenement 
mogelijk te maken, meld 
je dan aan via Hardloop-
avond4daagse@gmail.com.

Stichting Tegenkracht
Met het evenement wordt ook een goed doel gesteund: de stichting tegenkracht. Die biedt sportplannen 
op maat voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen. Op deze manier kunnen deelnemers er 
als ze dat willen ook een sponsorloop van maken. Zie voor info hardloopavond4daagse.nl.

Help het  
Flevoparkbad 
levend houden
In april gaat het Fle-
voparkbad weer open. 
Om ook dit jaar zoveel 
mogelijk mensen te 
laten genieten van het 
zwembad, worden er 
vrijwilligers gezocht. 
Een woordvoerder: 
“We willen graag dat er 
op werkdagen voor en 
na werktijd gezwom-
men kan worden. 
Maar daarvoor zijn 
er ten minste twintig 
mensen nodig die bij 
toerbeurt toezicht 
willen houden. Vrijwil-
ligers krijgen gratis een 
opleiding met officieel 
diploma van gecertifi-
ceerde trainers.”
Daarnaast wil de ver-
eniging aan de slag met 
publiciteit en promo-
tie, het organiseren van 
evenementen en met 
het werven van leden, 
donateurs en sponso-
ring. Wil je meer weten 
of je als vrijwilliger 
aanmelden? Dat kan 
via verenigingflevo-
parkbad@gmail.com.

Enkele randen van sport-
park Middenmeer en  
Voorland veranderen 
volgend jaar in een bloe-
menzee vol vlinders, bijen 
en hommels. Vrijwilli-
gersorganisatie ‘Natuur, 
je beste buur’, die de 
randen van het sportpark 
onderhoudt, is door De 
Vlinderstichting uit hon-
derdvijftig aanmeldingen 
uitgekozen voor  
een ‘Idylle’. 

Bloemenzee langs sportpark Middenmeer

Een ‘Idylle’ houdt in dat er een 
grote hoeveelheid insectvrien-
delijke planten wordt geplaatst 
en zaden worden gezaaid. De 
planten zijn speciaal afgestemd 
op de samenstelling van de 
grond in het sportpark. Het pro-
ject wordt gefinancierd met geld 
van de Postcode Loterij.

Het Idylle-gebied is zo’n 600 m2 
groot en is gelegen aan de rand 
van een voetbalveld, langs de 
oever van een sloot. Els de Vos, 
oprichter van Natuur, je beste 
buur, verzorgde de aanvraag. 
“Ik hoorde erover op de radio 
bij Vroege Vogels. Mensen die 

een stuk grond onderhouden 
konden zich nomineren. Wij 
zijn het enige sportpark in 
Nederland dat door vrijwilligers 
wordt beheerd. En wij doen dat 
ook nog op een natuurvriende-
lijke manier. De Vlinderstich-
ting was onder de indruk van 
ons werk.”

Natuur, je beste buur spant zich 
in om de biodiversiteit in het 
sportpark te vergroten. Zo zijn 
er ijsvogelwanden aangelegd, 
insectenhotels geplaatst, plas-
dras-oevers gegraven, vogel-
huisjes en vleermuizenkasten 
opgehangen en is er een hoek 
met eetbare paddenstoelen 

Door Kirsten Dorrestijn

Els de Vos, oprichter van Natuur, je beste buur. Dankzij de vrijwillige sportparkbeheerders veranderen de ran-

den van Middenmeer en Voorland volgend jaar in een bloemenzee. foto marti jn van den dobbelsteen

ingericht. Ook zijn takkenrillen 
geplaatst waar insecten, kleine 
zoogdieren en amfibieën van 
profiteren.

In het najaar worden de zaden 
ingezaaid, zodat de bloemen-
zee naar verwachting volgende 
lente ontstaat. 

12 APRIL OPEN
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in mijn huis is iets misgegaan. Er is een fundamentele fout 
gemaakt. En zonder gigantisch ingrijpen, kan het niet gere-
pareerd. 

Het huis was brandnieuw, toen we het kochten. Het was 
een casco bovendien: leeg en uit rauw beton. Dat gaf de 
gelegenheid er een Vt-wonenhuis van te maken – een oude 
wens. Een Vt-wonenhuis is een huis dat zich leent voor een 
reportage in het interieurblad VT-wonen. Een fascinerend 
blad, omdat het laat zien hoeveel tijd en geld de mens over-
heeft voor het op orde brengen van zijn huis. Meer dan dat: 
wie huishoudt volgens Vt-Wonen, maakt een kunstwerk van 
zijn interieur. 

Elke maand verzamelt het tijdschrift fotoreportages van 
schitterend verzorgde binnenhuizen. Ze zijn zo mooi, dat je 
in al die foto’s tegelijk zou willen wonen. Er staan teksten 
bij als: ‘Wat een uitzicht, deze skyline van keukenkastjes.’ En: 
‘Het bad is betegeld met handgeknipte, italiaanse moza-
ieksteentjes.’ En: ‘Het kunstwerk aan de muur is een Dalí, 
gekocht in een galerie in new York.’ 
Wandelend door mijn betonnen casco zag ik mijn huis al 
in een fotoreportage. Dit was het moment. ik wilde niet 
wonen, maar Vt-wonen.

Zo kwam het dat de keuken een skyline van keukenkastjes 
kreeg, en het bad betegeld werd met exclusieve tegels. Er 
kwam duur behang aan de muren, pittig hout op de vloeren 
en er kwam een handgemaakte kast, die ik persoonlijk had 
gekocht diep in de medina van Marrakech. 
De spullen waren er – maar toen ze bij elkaar stonden 
klopte er niks van. Een Vt-wonenhuis was het niet gewor-
den. Het was gewoon een huis. Vol met spullen en met 
mensen. 

Om uit te vinden wat er mis ging, bestudeerde ik elke 
maand de nieuwe fotoreportages. al snel zag ik het ver-
band. Wat al die interieurs op de foto’s gemeen hebben, is 
dat er niemand woont. Alles is er onbewoonbaar gestyled: 
glimmende gietvloeren waar je niet overheen kunt lopen 
omdat het krast. kamers zo leeg dat elke zucht er klinkt als 
een schreeuw. Zelfs de rommel is gestyled: een handdoek 
semi-slordig over een natuurstenen badkamerbank geslagen. 
roze birkenstock-sandalen, sensueel uitgetrapt naast het 
piet boon-bed.

in een kunstwerk kun je niet leven, dus zie je nauwelijks 
mensen op de foto’s. Soms schiet een frêle vrouw voor-
bij – off-focus; een fee die niets aanraakt en niets eet. Soms 
doemen ook kinderen op. Dat zijn bijzondere kinderen, 
want ze gedragen zich. Ze zetten met hun skateboards geen 
zwarte strepen op de vloer, noch vullen ze het arte-behang 
met postmodern viltstiftdesign. 

De kinderen van Vt-wonen, viel me op, hebben vaak rare 
namen als Ocker, teeuwis of Sabeth. Dat versterkte mijn 
overtuiging dat ze niet bestaan. Dat álle Vt-wonenhuizen 
niet bestaan. Het zijn net filmdecors. Daar moet je ook je 
eigen leven niet naar modelleren.
Een geruststellend idee, voor iemand die zijn eigen huis niet 
op orde krijgt.

Vt-wonen
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Puzzel jij voor die blender en 
superfood van Care by Dio?     
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) 
voor 15 april 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. 53-2014 
was: rucolasla. Uit 97 inzenders zijn vijf winnaars 
uit de bus gekomen. Zij hebben inmiddels bericht 
gekregen.

Deze puzzel wordt u  
aangeboden door Care by Dio, 
Diemerplein 48, diodrogist.nl.

Bereprijs! 
Blender én superfood van Care by Dio, t.w.v. €50

PUZZEL PrIJSVrAAG
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Geul

De verkiezingen waren voorbij. in de krant 
stond de volgende dag dat er maar heel weinig 
mensen waren komen stemmen. Zij had toch 
echt even moeten wachten voordat ze aan de 
beurt was. Voor zich hoorde ze de discussie 
over vaargeulen. Simpel gezegd: moesten ze 
open blijven of niet.
De man die vond dat ze vooral open moesten 
blijven was een jaar of veertig. Hij had nog al 
zijn haar, maar het was wat dun en spriete-
rig. Vanochtend had de gel waarschijnlijk dat 
sprieterige nog kunnen verbergen. Zijn wangen 
waren roze. je kon zien dat hij het echt heel be-
langrijk vond dat de geulen open zouden blijven. 
De vrouw tegen wie hij sprak kwam er eigenlijk 
niet aan te pas. Ze schudde veel met haar hoofd 
en daardoor wist de roze man dat hij haar nog 
niet overtuigd had.
Ze konden weer een stukje doorlopen. 
‘laat je de geulen dichtslibben? Dat kunnen we 
niet laten gebeuren. Dat moeten we niet willen.’

De vrouw schudde weer van nee.
‘je bent het met me eens?’
De vrouw schudde nu driftiger van nee.
‘Het is uniek dat we hier überhaupt vaar-
geulen hebben. Wie wil dat nou niet in z’n 
achtertuin. Daar moeten we zuinig op zijn. ja, 
daar moeten we zelfs trots op zijn.’
Het roze op zijn wangen was rood gewor-
den.
Ze had met ’m te doen. Hij kon moeilijk zelf 
die geulen uit gaan graven. niemand leek te 
begrijpen hoe belangrijk het was. Voor hem 
in ieder geval.
toen draaide hij zich om naar haar. Er stond 
schrik in zijn ogen. Straks vroeg hij wat zij 
van die geulen vond.
toen zei hij: ‘Warm hier. Of ligt dat dat aan 
mij?’
Ze antwoordde: ‘nee hoor, dat ligt niet aan 
jou. Het is hier bloedheet.’

JOSINE MArBUS

Oost is rijk aan bijzondere mensen. In deze rubriek geven zij hun kijk op de wereld.wijzen uit het oosten
rondetocht: 
skaten door het 
Diemerpark 

Wegens het warme win-
terweer zat een ronde-
tocht op natuurijs er dit 
jaar niet in. Daarom or-
ganiseren Schaatsclub 
IJsburg en AHC IJburg 
op zondag 6 april 2014 
de eerste – maar nu al 
historische – ronde-
tocht op inlineskates 
door het Diemerpark. 
Er is een ronde uitgezet 
van circa 4 km, die 1 tot 
10 keer kan worden af-
gelegd. De start is tussen 
13.00 en 14.00, maxi-
maal 150 deelnemers (8 
jaar en ouder), aan-
melden vóór zaterdag 
29 maart via skaten@
ijsburg.nl. Ook vrijwilli-
gers kunnen zich via dit 
mailadres melden. Voor 
deelnemers zonder 
eigen skates is materiaal 
(skates en bescherming) 
beschikbaar (zolang de 
voorraad strekt).

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

!

Cursus Bomen Kijken op  
De Nieuwe Ooster
Stichting arboretum De Nieuwe Ooster verzorgt dit jaar 
een korte cursus ‘Bomen kijken’. Op vier dinsdagavonden 
staan het functioneren van bomen en het onderschei-
den van de twaalf meest voorkomende soorten centraal. 
Deelnemers leren aan de hand van knopstand, bladrand 
en stamtekening te bepalen om welke boomsoort het gaat. 
Locatie: Café Roosenburgh en het arboretum van de be-
graafplaats. Eerste bijeenkomst is op 6 mei, 19.00–21.30 uur, 
kosten: 60 euro.

460 woningen op Zeeburgereiland
De gemeente gaat met woningcorporatie de Alliantie ten 
minste 460 woningen realiseren in de Theo Koomenbuurt 
op Zeeburgereiland. Het betreft zowel (sociale) huur- als 
koopwoningen. De Alliantie staat garant voor de bouw van 
de huurwoningen. 
Voor de 100 tot 150 koopwoningen worden momenteel 
partijen gezocht. De bouw begint waarschijnlijk in sep-
tember 2014 en het is de bedoeling dat de buurt in vijf jaar 
afgebouwd is.
In de RI-Oost buurt zijn inmiddels ook tientallen zelfbou-
wers aan de slag. 

Camping Zeeburg opent  
seizoen met festival
Het café-restaurant op Camping Zeeburg gaat weer open, 
en niet alleen voor campinggasten. Op zaterdag 12 april 
wordt het seizoen feestelijk geopend met het festival La 
Java. De Amsterdamse Fanfare van de Eerste Liefdesnacht 
trapt het festijn af om 15.00 uur, met dertig muzikanten. 
Daarna is er nog veel meer muziek en ook theater. Zie 
www.campingzeeburg.nl. 

Sander Toet, met op de achtergrond zijn vrouw, in Huygen’s dok, wil

graag goed doen in Oost.  foto marti jn van den dobbelsteen

En alvorens Sander mij kan 
vertellen wat de PvdA nu 
eigenlijk doet in Oost, kom ik 
met een verzoek: mag ik jou 
wat vragen? Zo maak ik per on-
geluk een gewiekste politieke 
zet, zo vlak voor de gemeente-
raadsverkiezingen. 

Sander schuwt de regen niet. 
In een steeds minder goed 
te negeren bui blijft hij met 
rechte rug het woord van de 
PvdA verkondigen. Vanwaar 
die motivatie? Om de vrije 
tijd – die overblijft naast het 
runnen van een marktonder-
zoekbureau en vaderen – te 
steken in de gemeenteraad. “Ik 
wil mijn steentje bijdragen,” 
zo luidt zijn antwoord. Het 
steentje rolt goed en lijkt te 
groeien. De sinds drie jaar in 
Oost (Watergraafsmeer) wo-

nende ondernemer heeft zijn 
sociale hart op de goede plek 
zitten. De lijst met ‘zwakke’ 
scholen in Amsterdam-Oost 
is sterk teruggedrongen, de 
woningen blijven betaalbaar 
en ouders worden met hulp 
van deze nummer 10 op de lijst 
meer en meer betrokken bij de 
school van hun kinderen. Daar 
dit nummer van de Brug een 
week na de niet al te populaire 
gemeenteraadsverkiezingen 
geprint wordt, vraag ik San-
der naar de mooist mogelijke 
uitkomst. “Dat we de grootste 
partij blijven in Oost!”

Anders nog iets? De liefde, 
want wat maakt Sander blij, 
naast de politiek? “Mijn meis-
je.” Wat de uitkomst ook moge 
zijn. Die stem is binnen.

Niets herkenbaarder dan het politieke symbool van 
de rode roos. Bij het verlaten van Neerlands be-
kendste kruidenierszaak vliegt mij het rood in de 
ogen. De paraplu. De roos. De sjaal. Allemaal in de 
kleur van de solidariteit. 

 Sander Toet (43)  
‘ Rood, de kleur van de solidariteit  
(én van de liefde)
Door Laura te Hennepe



als Doru plotseling verdwijnt, besluit Ward 
de zorg op zich te nemen voor de negen-
jarige zoon van Doru. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

3 april
Venus in Fur (drama/komedie). Messcherp 
polanski-drama. De Omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl (ook op 8 april).

10 april
The Selfish Giant (drama). Moderne versie 
van het sprookje van Oscar Wilde. De 
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook 
op 15 april).

17 april
12 Years A Slave (drama/historisch). Het on-
gelofelijke verhaal van Solomon northup, 
die leefde voorafgaand aan de amerikaanse 
burgeroorlog, als vrije zwarte man, tot hij 
wordt ontvoerd en verkocht als slaaf in het 
zuiden. De Omval, 20.00 uur, theaterdeom-
val.nl (ook 22 april).

4 april
flex night live special: voormalig stadseco-
loog Martin Melchers. Hij vertelt bevlogen 
over de natuurontwikkeling rond ijburg. 
Flexbieb, 20.30 uur, flexbieb.nl.

4-13 april
Expositie ‘Dogs on my mind’, Philip van Tol. 
portrettekeningen van honden uit omge-
ving Sporenburg. Exporuimte deCantine, 
rietlandpark 373, decantine.nl.

11 april
buchenwaldherdenking. toespraak, en leer-
lingen Wellant College dragen gedichten 
voor. De nieuwe Ooster, 11.00 uur.

13 april
Excursie Eten uit de natuur. Wandelend 
eetbare groenten en kruiden herkennen. 
kledingadvies: laarzen. natuurpark spoor-
zicht Diemen (start bushalte noordzijde 
station), 11.00-13.00 uur, werthof.home.
xs4all.nl.

Het Danspaleis, ouderwets gezellige disco 
voor ouderen. De platenDraaier komt 
met meezingers en tranentrekkers en 
rock ‘n roll. Lloyd Hotel, 15.00-17.00 uur, 
hetdanspaleis.com.

Stadsverlichtings Meditatie, voor een cul-
tuur van verlichting. tempel van alledag, 
20.00-21.00 uur, jan Vrijmanstraat 339, 
hartskracht.nl. (elke 2e zo. v.d. maand)

16 april
Meester Cees ontvangt buurgenoten. 
Een vrolijke show met buurttalenten en 
buurtnieuws. badhuistheater, 20.00 uur, 
badhuistheater.nl.

17 april
‘G8’ van de Filosofie. Acht vernieuwende 
jonge denkers over natuur en cultuur, 
tradities en technologie, politieke verhou-
dingen en grenzen. Lloyd Hotel, 20.30 uur, 
lloydhotel.com (aanmelden cultureleam-
bassade@lloydhotel.com).

21 april
Open dag kanovereniging ijburg. gratis 
clinics, kanovaren en info, tweedehands-
kano-markt, spelletjes. Zandzeggestraat, 
rieteiland Oost, 13.00-15.00 uur, kanoo-
pijburg.nl.

Jeugd

30 maart
De rode en de blauwe tovenaar (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppen-
theater koos kneus, 14.00 uur, iepenplein 
40 (diverse voorstellingen op wo. en zo., 
zie kooskneus.nl).

De Swingende Giraffen (muziektheater, 
3+). liedjes over dieren, op o.m. salsa- en 
bluesritmes. Vrijburcht, 16.00 uur, theater-
vrijburcht.nl.

MArkten

29 maart
Vintage Markt, ‘jansen Vintage’. kleding, 
meubels, lampen, vinyl en meer, op twintig 
kramen rond het badhuis. javaplein, 12.00-
17.00 uur. 

rommelmarkt in de Eltheto, javastraat 
118, 12.00-15.00 uur, facebook.com/elthe-
torommelmarkt.

30 maart
trek je klep open! kofferbakmarkt, mooie 
spulletjes voor weinig. Zelf iets verpatsen? 
Meld je via kofferbakmarkt@gmail.com. 
parkeerplaats blijburg, 9.00 uur.

13 april
kledingruilmarkt De Waslijn. bewust 
leven, kleding ruilen (dames en kinderen). 
Zelf inbrengen en iets nieuws uitzoeken. 
flevopark 15, 13.00-16.00 uur, facebook/
deWaslijn.

Club

28 maart
LGBTQ (Lesbo Gay Bi Transgender 
Queer) Café. the Manor Hotel, 21.00 uur, 
lgbtqoosterpark.blogspot.nl.

4 april
Vrijmibo crowdfunky, ruimtezanden bij 
Magnetico. Duikbootdrankje voor optijd-
komers. buffet? jazeker. Een vernieuwend 
crowdfunded buffet. bij 250 euro gaat ie 
open!. Magnetico Zeeburgereiland, 17.00 
uur, facebook: ‘vrijmibo magnetico’.

11 april
Club n.a.p. Dj, dik dansen aan de haven. 
Café-restaurant nap, 21.30 uur, napam-
sterdam.nl (elke vrij.).

17 april
Bal Masque. Clubavond met mysterie, 
ijdelheid en luxe. badhuistheater, 20.30 uur, 
badhuistheater.nl.

18 april
70ties en 80ties party. Knots, disco in 
het havencafé bovendiep van johann en 
tina – ‘gratis entree, gratis hapjes en gratis 
parkeren’. Diemerzeedijk 6, 20.00 uur, 
havencafebovendiep.com (elke vrij.).

VAn Alles

29 maart
Open toren Dag. Historische en heden-
daagse torens beklimmen – de Oude-
kerkstoren, de vuurtoren op het rode 
lichtschip, het Mövenpick Hotel, de abn 
amro toren Zuidas onder meer. opento-
rendag.nl.
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AGENDA

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

M a a r t  2 0 1 4  a p r i l  2 0 1 4

5 april
Dancing Alice, Show Your Skills. Dans-, 
theater- en zangworkshop voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar. Oostblok, tweede van 
Swindenstraat 26, 13.00 uur, oostblok.nl.

6 april
De toverketel van swiegel miegel, Hilbert 
geerling (5+). Swiegel Miegel is lelijk, 
achterbaks en verschrikkelijk vals. Ze eet 
kinderen het liefst met mayo en ketchup. 
De Omval, 14.00 uur, theaterdeomval.nl.

9 april
koepelkinderconcerten nedphO, een 
uurtje genieten van klassieke muziek. 
Majellakerk (nedphokoepel), 15.00 uur, 
orkest.nl.

theAter

29 maart
Cameretten, finalistentournee 2014 (caba-
ret). De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.
nl.

3-5 april
Rost, toetssteen. in ben trovato, de woning 
van florrie rost van tonningen ofwel de 
zwarte weduwe, heeft de weduwe beslo-
ten haar memoires op papier te zetten. 
badhuistheater, 20.30 uur, badhuistheater.nl.

4 april
Jochen Otten on Ice, jochen Otten (cabaret). 
‘beter in vol ornaat op je muil, dan twijfe-
len.’ De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.
nl.

11 april
Heavy balls, brokstukken (cabaret). preten-
tieloze maar intelligent gemaakte humor. 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

12 april
De Relatiefluisteraar, arnout van den bos-
sche (cabaret). Over man-vrouwrelaties, 
fijnzinnig, herkenbaar en vermakelijk raak. 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

16 april
Gaandeweg, Debby Petter (toneel). Een 
vrouw realiseert zich dat ze in de tweede 
helft van haar leven steeds vaker afscheid 
moet nemen: van gewoontes, denkbeelden 
en veel meer… De Omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

19 april
Czech Easter comedynight. Badhuistheater, 
20.00 uur, badhuistheater.nl.

23 april
Shakespeare karaoke. live improvisatie met 
teksten van Shakespeare, optredens van 
acteurs, muziek en jij mag ook meedoen. 
badhuistheater, 20.30 uur, badhuistheater.nl.

FilMs

27 maart
The Wolf of Wall Street (drama/misdaad). 
Waargebeurde verhaal van twijfelachtige 
maar zeer lucratieve praktijken van ef-
fectenmakelaar jordan belfort. De Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook 1 april).

28 maart
A long story (drama). Weduwnaar Ward 
huurt Doru in om zijn huis te schilderen. 

745 kinderen moeten loten voor een plekje 
op de middelbare school in september 
in Amsterdam. Vorig jaar waren dat er 
400. In totaal gaan 8200 kinderen naar 
het VO, 200 meer dan in 2013.
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Muziek

27 maart
johannes passion – johann Sebastian bach: 
muziekhistorische lezing. bibliotheek 
indische buurt, javaplein 2, 10.00 uur, reser-
veren ibu@oba.nl.

28 maart
Bird, niki romijn. theaterconcert met lied-
jes over vrijheid, verre reizen en vreemde 
Victoriaanse verschijnselen. De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

30 maart
Cafe Dansant met the thrilling thirties. De 
drie bevlogen musici nemen je mee naar 
het nachtleven van het parijs en berlijn uit 
de jaren dertig. Schuilkerk De Hoop, 15.00 
uur, schuilkerkdehoop.nl.

6 april
Jubileumconcert Symfonisch Harmonie-
orkest amsterdam, met speciale aandacht 
voor de saxofoon. Majellakerk (nedp-
hoKoepel), 14.15 uur, symfonischharmonie-
orkestamsterdam.nl.

12 april
festival la 
java, met de 
amsterdam-
se fanfare 
van de Eerste 
liefdesnacht. 
Muziek en 
theater. Camping Zeeburg, ijdijk, 15.00 uur, 
campingzeeburg.nl.

Gipsy Saloon, zigeunermuziek met Ogto 
Gadje,. Lloyd Hotel, 19.00 uur, lloydhotel.
com.

13 april
paasconcert tulos kamerkoor o.l.v. Evert 
van Malkenhorst. badhuistheater, 15.00 uur, 
badhuistheater.nl.

18-21 april
Schellingwouder festival, muziek. Schel-
lingwouderkerk, vipi@xs4all.nl.


