
Ivar Manuel (D66) is de 
nieuwe stadsdeelvoorzitter.
“Ik moet er nog even over 
nadenken hoe ik mij zal 
manifesteren.”

Blijft de Nuonweg open of 
gaat-ie dicht? Er is dus haast 
geboden, zegt Annet de Klerk, 

woordvoerder van IJburgers die 
voor openhouden een  

burgerinitiatief indiende.
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D E  K r A n t  D I E  ( J E )  b I J  b l I J f t

debrug
Van jongerenwerker  

tot vogelaar.  
Jip louwe Kooijmans verdiepte  

zich in vogels in de stad. 
“Waar hijskranen staan zal je de  
zwarte roodstaart aantreffen.”
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“Bereid voedsel dat nog prima 
is, wordt door horeca en super-
markten vaak weggegooid,” zegt 
Raterink. “Door het aan mensen 
te geven die het goed kun-
nen gebruiken, krijgt het een 
nieuwe kans.” 
Raterink begint een pilot-
project van BuurtBuik in het 
stadsdeel waar hij zelf woont, 
Amsterdam-Oost. Volgens de 
gemeente is hier zeker behoefte 
aan een dergelijk initiatief. Als 
het werkt, opent Raterink ook 
verzamelpunten in de andere 
stadsdelen.

Raterink kwam op het idee voor 
BuurtBuik toen hij in Lissabon 
was. Daar bestaat al een derge-
lijk initiatief. “Het is een heel 

simpel en voor de hand liggend 
idee. Toen ik erover hoorde, 
dacht ik, goh waarom hebben 
wij dat in Nederland niet? Ik 

Roel Raterink (26) uit 
Amsterdam-Oost heeft 
BuurtBuik opgericht. 
Dagelijks haalt hij het 
overgebleven voedsel op 
bij lokale horeca en su-
permarkten en geeft het 
uit aan buurtbewoners 
die dat het hardst nodig 
hebben. 

wist wel dat er in Nederland 
armoede bestaat, dat sommige 
mensen niet genoeg geld heb-
ben om de sportclub te betalen, 

maar ik wist toen nog niet dat er 
ook echt honger geleden wordt. 
Daar kwam ik achter tijdens ge-
sprekken met de gemeente, de 
Voedselbank en andere instel-
lingen. Ook in Amsterdam gaan 
kinderen met honger naar bed 
omdat hun ouders niet genoeg 
geld hebben. Als ik dit niet doe, 
doet waarschijnlijk niemand 
het, realiseerde ik me. Daarom 
heb ik BuurtBuik opgezet.”

Bittere noodzaak
In Nederland bestaan talloze 
voedselprojecten, maar iets 
als BuurtBuik was er nog niet. 
Raterink is in Lissabon geweest 
om bij Refood de werkwijze af te 
kijken. “Ik heb het model recht-
streeks overgenomen. Zolang er 
in Nederland enerzijds voedsel 
wordt weggegooid en er ander-
zijds mensen gebrek aan hebben, 
is BuurtBuik óók hier een wel-
kom initiatief, lijkt me. Het kost 
niks, terwijl het voor sommige 
mensen bittere noodzaak is.”

Ik vertrek
Vanmorgen werd ik opgeschrikt 
door een bericht op facebook 
van twee mensen die heel bin-
nenkort voor een jaar naar het 
franse platteland vertrekken. 
Het opschrikken gebeurde om-
dat wij dat heel binnenkort niet 
gaan doen. Het ziet er zelfs naar 
uit dat wij nooit voor een jaar 
naar het franse platteland zullen 
vertrekken. terwijl ik hoognodig 
een jaar naar het franse plat-
teland moet. Ik was het al een 
tijd vergeten, maar facebook 
herinnerde mij eraan. Da’s waar 
ook! We moeten weg.
‘Waarom wil je nou ineens naar 

het franse platteland?’ zegt hij.
‘Het hoeft niet per se het Franse 
platteland te zijn,’ zeg ik.  
‘Whatever.’
‘Jij kan gewoon schrijven,’ zegt 
hij. ‘maar wat moet ik dan doen, 
een jaar op het franse platte-
land?’
‘gewoon. Wijn maken.’
‘gewoon?’
‘moestuin bijhouden. Koken. Kin-
deren. Dat wilde je toch altijd zo 
graag?’
‘Ik vind mijn werk heel leuk.’
‘Ja hoor, nu vind je je werk 
ineens heel leuk.’
‘Voor jou verandert er niet 
zoveel,’ zegt hij. ‘op het franse 
platteland.’
Het gesprek eindigt met het ne-

derlandse platteland. Ik wil ook 
wel naar het nederlandse plat-
teland vertrekken als dat voor 
hem makkelijker is. Het is een 
stuk minder idyllisch. maar het 
blijft het platteland. In groningen 
of Zeeuws-Vlaanderen is alles 
ook heel anders.
‘Jij wil altijd overal weg,’ zegt hij.
Daar heeft hij gelijk in, maar ik 
ga nooit ergens weg.

ELKE

BuurtBuik zamelt voedsel in voor mensen die het nodig hebben 

Nooit meer met honger naar bed in Oost

Door Kirsten Dorrestijn

Roel Raterink, hier voor het Badhuis op het Javaplein, heeft BuurtBuik opgericht. foto marti jn van den dobbelsteen

Erfpacht wordt afgeschaft

Nieuwbouw IJburg, ook op erfpachtgrond.  

foto marti jn van den dobbelsteen
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GroenLinks en D66 presenteer-
den 18 april hun links-liberale 
agenda voor Amsterdam. Op 
acht centrale thema’s is een ak-
koord gesloten. 
Belangrijk punt in de agenda 
is erfpacht. De voortdurende 
erfpacht, zo is het plan, wordt 

afgeschaft. Een 
nieuw systeem 
– dat zekerheid 
biedt aan wo-
ningeigenaren, 
transparant is en 
lage uitvoerings-
kosten kent – zal 
worden geïntro-
duceerd.
Ook de fiets in de 
stad vormt een 
speerpunt. Het 
college wil een 
strategie ontwik-

kelen alle vervoer op termijn 
helemaal uitstootvrij te maken. 
Fiets en OV zijn sleutels voor 
een duurzame bereikbaarheid 
in Amsterdam.
D66 en GroenLinks gaan met de 
voorliggende agenda op zoek 
naar een derde coalitiepartner. 

Lees verder op pagina 11
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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

‘ Heerlijk slapen 
       op puur natuur ’

gebouw design 020 | pedro de medinalaan 89-91  |  020 3031179  |  e-mail arend@bedaffair.nl

restaurant I-Grec
gratis voorgerecht tegen inlevering van deze advertentie* 

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

café restaurant i-grec op iJburg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur  
voor borrel, diner en take away! happY DaYs elke maandag, dinsdag en 
woensdag een selectie uit onze hoofdgerechten voor 10 euro.  
Live MuZieK op zaterdag met George & George.

*Actie niet geldig i.c.m. Happy Days en andere acties.
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Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel

‘ Zonder de inbreng van bewoners en  
ondernemers kunnen wij niets’

Wat is er na de verkiezingen 
nieuw en anders?
“Mensen kunnen op het stads-
deelkantoor nog steeds terecht 
voor hun paspoort en het 
aanvragen van vergunningen, 
het vuilnis wordt opgehaald, 
het groen wordt onderhouden. 
Het verschil zit ’m in de manier 
waarop het stadsdeel wordt 
bestuurd. Vroeger was het stads-
deel een soort dorp in de stad 
met eigen beleid, eigen ambte-
naren en eigen budget. Nu is het 
beleid gecentraliseerd. 
De bestuurscommissie is een 
verlengstuk van het stadsbe-
stuur, en zorgt ervoor dat het 
centraal bepaalde beleid in het 
stadsdeel wordt uitgevoerd. De 
politieke keuzes worden ge-
maakt door het college van B en 
W en door de gemeenteraad.”

Alleen maar top-down dus?
“Nee, het werkt ook de an-
dere kant op. Van beneden 
naar boven. Dat vind ik ook het 
allerbelangrijkste. Dat de be-
stuurscommissie tot taak heeft 
om vanuit de bewoners te laten 
horen waar de behoeften lig-
gen. Daarvoor moeten we naar 
de mensen toe. Wat je noemt 
‘ogen en oren’ zijn voor wat er 
speelt en zo het beleid dat bij 
het stadsbestuur wordt gemaakt 
beïnvloeden en inspireren. Dat 
is voor mij echt wat je noemt 
democratie.” 

Democratie? 
“Ja, de stem van het volk. Niet 
alleen eens in de vier jaar naar 
de stembus, maar altijd op 
scherp staan om mee te praten. 
Als bestuurscommissie hebben 

Bij de verkiezingen op 19 maart hebben de inwoners van Oost een bestuurscom-
missie gekozen. Voorzitter Ivar Manuel (D66) vertelt wat we de komende jaren 
van hem en zijn ploeg kunnen verwachten. Participatie vormt een sleutelwoord. 

Door Carla M. Peddemors we de taak om te luisteren naar 
wat er leeft in de wijken, men-
sen de kans te geven met ideeën 
te komen. Mensen willen en 
kunnen zelf veel doen. Wij zijn 
er om het stadsbestuur op het 
goede spoor te zetten. Zodat het 
zijn beleid aanpast, geld geeft, 
ontwikkelingen en activiteiten 
mogelijk maakt.”

‘Ogen en oren zijn’, hoe gaat u 
dat aanpakken?
“De sociale media zorgen voor 
direct en gemakkelijk contact. 
De mensen die daar geen ge-
bruik van maken moeten op een 
andere manier worden gehoord, 
via platforms, buurtoverleg, bij-
eenkomsten. Hoe we dat precies 
gaan doen moet nog handen en 
voeten krijgen. Maar zeker is 
dat alle leden van de bestuurs-
commissie zich toegankelijk 
zullen opstellen en zich veel in 
de wijken zullen vertonen. En 
dat geldt niet in de laatste plaats 
voor de leden van het dagelijks 
bestuur. “

Dat dagelijks bestuur, waar is 
dat voor nodig?
“Het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
is misschien verwarrend maar 
het heet nu eenmaal zo. Vroe-
ger was het Dagelijks Bestuur 
– met hoofdletters – een soort 
college van burgemeester (de 
stadsdeelvoorzitter) en wethou-
ders (de portefeuillehouders). 
Het DB maakte vanuit haar 
politieke programma beleid 
en deed voorstellen die in de 
deelraad vanuit ieders politieke 
loopgraaf werden besproken en 
op politieke gronden geamen-
deerd, verworpen of goedge-
keurd. Dat noemen we een du-
aal stelsel: DB versus deelraad. 

In de stad geldt ook nu nog: B en 
W versus gemeenteraad. Maar 
in de stadsdelen hebben we een 
monistisch stelsel: de bestuurs-
commissie is een groep volks-
vertegenwoordigers die het 
met elkaar moeten klaren. Zij 
moeten een eenheid vormen. 
Het dagelijks bestuur heeft 
alleen tot taak om ervoor te zor-
gen dat de commissie haar werk 
doet. En de drie leden van het 
dagelijks bestuur zijn verant-
woordelijk voor een deel van de 
aandachtsgebieden (zie inzet). 
Zodat er geen zaken tussen de 
wal en het schip vallen.”

Wat is de rol van de voorzitter?
“Ik moet er nog even over na-
denken hoe ik mij zal manifes-
teren, maar ik voel me als voor-
zitter vooral de teamleider, de 
aanvoerder van de ploeg. Elatik 
had een klasje van vijf spelers, 
ik heb een ploeg van vijftien. 
En verder heb ik aandachtsge-
bieden in mijn portefeuille die 
typisch bij een voorzitter horen, 
zoals orde en veiligheid.”

Wat is de betekenis van het be-
stuursakkoord dat de commis-
sie opstelde?
“We hebben bepaald wat onze 
uitgangspunten voor de komen-
de jaren zullen zijn. De contou-
ren geschetst van wat volgens 
ons voor Oost belangrijk is, 
hoe we over dingen denken, de 
maatstaf die we hanteren óók 
als het gaat om uitvoering van 
het gemeentebeleid. Ik vind het 
heel knap dat we dat als team 
– ondanks onze verschillende 
politieke achtergronden – voor 
elkaar hebben gekregen. Als er 
besluiten moeten worden geno-
men zal ieder van de zes fracties 

zijn accenten leggen, maar het 
gevoel dat we er met z’n allen 
voor staan overheerst.”

Wat zijn de speerpunten? 
“Het bestuursakkoord gaat over 
wonen en werken, over groen 
en duurzaamheid, over leren en 
zorgen. Met het bestrijden van 
armoede en werkloosheid als 
belangrijke aandachtspunten. 
Maar het hoofdthema is voor 
mij ‘participatie’: de mensen 

De nieuwe stadsdeelvoorzitter van Oost Ivar Manuel voor het  

stadsdeelkantoor aan de Oranje-Vrijstaatkade. “Als bestuurscommissie 

hebben we de taak om te luisteren naar wat er leeft in de wijken.” 

foto marti jn van den dobbelsteen

moeten het doen. Zonder de in-
breng van bewoners en onder-
nemers kunnen we niets. Het 
organiseren van die inbreng, 
dat is waar we ons als bestuurs-
commissie als eerste op gaan 
richten.”

Dus: wat is uw boodschap aan 
de mensen in Oost?
“Opletten, inspreken, laat je 
horen!”

Organisatie
De organisatie van de stad Amsterdam is veranderd. De stadsdeelraden zijn opgeheven. Het bestuur 
wordt gevormd door het college van b en W en de gemeenteraad. Ieder stadsdeel heeft nu een be-
stuurscommissie die het gemeentelijk beleid in het stadsdeel gaat uitvoeren. Deze commissie zal tege-
lijkertijd fungeren als ‘ogen en oren’ van de inwoners en zal zich inspannen om het gemeentelijk beleid 
vanuit de wijken te inspireren en te beïnvloeden.

Vijftien leden telt de bestuurscom-
missie. op 7 april kozen zij uit hun
midden een driekoppig dagelijks be-
stuur met als voorzitter Ivar manuel 
van D66, de partij die met vier leden 
de grootste fractie in de commis-
sie vormt. Hij wordt geflankeerd 
door thijs reuten (pvdA) en nevin 
Özütok (gl). 

Het bestuursakkoord is te lezen op 
de website van oost: http://www.
oost.amsterdam.nl/actueel/bestuur_
en/2014/bestuursakkoord/

Leden Bestuurs- 
commissie Oost
D66 
Ivar manuel (voorzitter), Judith 
lekkerkerker, liesbeth boesen-
kool, thomas van Egmond
PvdA 
thijs reuten (lid dagelijks 
bestuur), rebekka tselms, gery 
de boer
Groen Links 
nevin Özütok (lid dagelijks be-
stuur), rick Vermin, Aisha Schol
SP 
tiers bakker, Jeroen bronswijk
VVD
marcel mokveld, monique van 
bijsterveld
Méérbelangen 
Sharona Ceha

Verdeling portefeuilles in 
bestuurscommissie Oost
Ivar Manuel (voorzitter)
veiligheid, groen, openbare 
ruimte, verkeer, organisatie/
middelen, inspraak, onderwijs, 
kunst en cultuurinitiatieven

Thijs Reuten (lid dagelijks 
bestuur)
bouwen, wonen, gebouwbe-
heer, economie, sport, diversi-
teit en discriminatie

Nevin Özütok (lid dagelijks 
bestuur)
welzijn, zorg, maatschappelijke 
ondersteuning, subsidieverle-
ning, werkgelegenheid, klimaat 
en energie, afval



Zuiderzeeweg 2, Zeeburgereiland (aan de voet van de Amsterdamsebrug,  
bij P&R). Open van 11:00 uur tot 20:00 uur. Tel: 0619069650

Heeft u geen tuin en wilt u uw familie, vrienden of  
employés eens lekker laten verwennen met een Privé  
Diner in de buitenlucht? Vanaf nu heeft u uw eigen en  
enige tafel in “Mijn Achtertuin”. BBQ, Mosselen,  
Spareribs, “Hollandse Rijsttafel”. In overleg met uw privé 
kok is vrijwel alles mogelijk tot max.12 pers. v.a.€ 15,= pp. Open van  
+/- 19.00 u. tot 21.30u. 
’s Middags ook ideaal voor uw zakenlunch of ongestoord vergaderen

Nieuw bij Eiburgh Snacks

Priverestaurant ‘Mijn Achtertuin’
bekend van de altijd kakelverse friet met stoofvlees en ambachtelijke snacks

•  Gratis 
Parkeren

•  U mag ook  
gewoon roken

Maandag t/m Zaterdag open 
van 08:00 t/m 20:00 uur. 

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

OP ALLE FEESTDAGEN 
GEOPEND! NORMALE TIJDEN

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90
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Nieuw startpunt  
Avondvierdaagse IJburg

H et kan niet anders dan dat het leven een 
sadist is. Iedereen heeft wel een verhaal 
en je kunt van geen enkel verhaal zeggen 

dat dat niet zo heftig is als diegene denkt. We 
hebben allemaal een eigen hoofd met onze eigen 
dingetjes en die dingetjes zijn evenveel waard als 
alle andere dingetjes in de hoofden van anderen. 
precies om deze reden probeer ik mezelf niet 
met andere mensen te vergelijken maar dat lukt 
me niet. Ik kijk altijd naar wat andere mensen 
hebben, zeggen, doen en vertellen. En op heel 
veel mensen kijk ik neer, ook al weet ik dat dit 
niet netjes is maar aan de andere kant moet ik 
zélf ook genoegen nemen met de middenmaat. 
oké, ik heb een zware jeugd gehad maar er zijn 
kinderen die dingen hebben meegemaakt die ik 
me niet eens kan voorstellen. En natuurlijk ben 
ik succesvol maar niet zo succesvol als som-

mige mensen zijn. plus er zijn mensen die een 
slechtere jeugd hebben gehad dan ik en ook nog 
eens veel succesvoller zijn dan ik ben. Ik ben dus 
gewoon een gemiddelde guy. Echt jammer. Ik was 
graag buitengewoon bijzonder geweest maar het 
is gewoon niet zo. gelukkig ben ik ontzettend 
knap. mijn schoonheid doet wetten vervallen, 
mijn glimlach doet kille harten smelten, mijn 
aanwezigheid doet grotten oplichten. Het is een 
gave en een vloek tegelijk, ik ben het ongelukkige 
slachtoffer van de esthetiek. 
maar ik zal niet treuren, met opgeheven hoofd 
neem ik deze opgedragen schoonheid én zal ik 
stunten op het kleine groepje mensen waar ik 
nog een beetje fatsoenlijk op neer kan kijken. 
the Circle of life mensen. We horen allemaal 
neer te kijken op de mensen onder ons en de 
onderste mensen zullen neerkijken op iedereen.

wILLIES wArtAAL
wijze levenslessen

De Avondvierdaagse start dit 
jaar op het Joris Ivensplein, 
achter winkelcentrum IJburg. 
Datzelfde winkelcentrum spon-
sort het wandelevenement door 
alle deelnemers te voorzien van 
een versnapering. Op het plein 
komen kraampjes waar vooraf 
iets te eten gekocht kan worden. 
De finaleavond wordt afgeslo-
ten met een disco. 

Om de veiligheid te waarborgen 
is er veel hulp van vrijwilligers 
nodig. In verband met de veilig-
heid wil de organisatie alle ou-
ders en deelnemers, maar ook 
weggebruikers verzoeken hun 
snelheid of route aan te pas-
sen. De Avondvierdaagse wordt 
gehouden van maandag 2 t/m 
donderdag 5 juni. Aanmelden 
via www.avond4daagseijburg.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

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, mei ooK op zonDag 12.00 
ToT 17.00 uur | HemelvaarTSDag en TweeDe pinKSTerDag 12.00 ToT 17.00 uur

openingSTiJDen 

De klok tikt door: Nuonweg open of dicht?

IJburgers richten hun pijlen nu op Diemen

Ook al is die afsluiting al lang 
geleden afgesproken – in 
2010 waren Diemen, Nuon, 
Muiden en Amsterdam het er 
over eens dat het openstellen 
van de private weg van Nuon 
slechts tijdelijk nodig was – de 
werkelijkheid van vandaag 
ziet er anders uit dan toen. Het 
aanpassen van die afspraak 
moet kunnen, zo vinden Mui-
den, Maxis én IJburgers al een 
tijdje. Maar helaas, een hand-
tekeningenactie, een burgeri-
nitiatief, een opdracht van de 
Amsterdamse gemeenteraad 
aan de verantwoordelijk wet-
houder om het openhouden 
van de Nuonweg te realiseren, 
geen van de tot nog toe gevoer-
de acties heeft ertoe geleid dat 
het project OOIJ aan de wens 
van de IJburgers is aangepast. 

De tot nog toe verantwoor-
delijk wethouder (Van Poel-
geest) heeft weliswaar brieven 
geschreven aan de partijen die 
aan het openhouden van de 
Nuonweg moeten meewerken 
(Nuon, Diemen, Provincie 
Noord-Holland, Rijkswater-
staat), maar veel verder dan 
inventariseren van standpun-
ten is het nog niet gekomen. 

Gesprekken moeten nog 
gevoerd, scenario’s gemaakt, 
voorstellen besproken in de 
gemeenteraad. 
Van alle benaderde partijen 
heeft Diemen de meeste noten 
op zijn zang. De gemeente 
Diemen heeft het voor het 
zeggen, omdat dit deel van de 
OOIJ over haar grondgebied 
loopt. De burgemeester heeft 
weliswaar haar medewerking 
toegezegd, maar dan onder 
een reeks van voorwaarden. 
Het is een lange lijst, waarin 
niet alleen begrippen als 
veiligheid en kosten aan de 
orde komen, maar ook het 
belang van de winkeliers in 
Diemen – die juist met het oog 
op de ‘ontsluiting van IJburg 
hebben geïnvesteerd’ – en de 
vrees voor sluipverkeer. Aan 
het nieuwe gemeentebestuur 
van Amsterdam de schone 
taak om hier mee aan de slag 
te gaan. En wie weet krijgt Van 
Poelgeest een opvolger die 
op dit punt meer daadkracht 
vertoont.
 
Ondertussen tikt de klok door: 
op 25 juli gaat de Nuonweg 
dicht. Er is dus haast geboden, 
zo vinden de ondernemers van 
de Maxis, en zo vindt Annet 
de Klerk, woordvoerder van 

de IJburgers die eerder dit jaar 
voor het openhouden van de 
Nuonweg bij het Amsterdams 
college van Burgemeester en 
Wethouders (B en W) een bur-
gerinitiatief indienden.

Nu het Amsterdamse rader-
werk trager gaat dan gehoopt 
lijkt het zinvol om óók pijlen 
te richten op het gemeentebe-
stuur van Diemen. Zeker nu 
Diemen onlangs een verkeers-
besluit nam dat wettelijk een 
einde maakt aan de openstel-
ling van de Nuonweg. Dit 

besluit is op 27 maart gepubli-
ceerd in de Staatscourant, en 
wordt van kracht zes weken 
na publicatie. Dat is op 8 mei 
aanstaande. 
Nog twee weken de tijd dus 
om dit besluit te blokkeren 
door schriftelijk bezwaar 
in te dienen bij B en W van 
Diemen. Annet de Klerk van 
het burgerinitiatief hoopt dat 
dat massaal zal gebeuren. Om 
haar mede-IJburgers bij het 
indienen te helpen heeft zij 
een model-bezwaarschrift 
geplaatst op de zojuist gelan-

ceerde website www.nuonweg.
nl. Tijdens drukke winkeltij-
den wordt het modelformulier 
ook bij de Maxis uitgereikt. 

Maxis zelf zal ook bezwaar 
indienen. Bovendien vraagt 
Maxis bij de rechtbank een 
voorlopige voorziening zodat 
de Nuonweg hangende de 
onderhandelingen niet kan 
worden afgesloten.

Annet de Klerk, woordvoerder van het IJburgse ‘Burgerinitiatief Nuonweg Open’: “Door het verkeersbesluit 

van Diemen met bezwaarschriften te blokkeren willen we voorkomen dat onze kortste weg naar de Maxis hier 

op 25 juli wordt afgesloten.”  foto marti jn van den dobbelsteen

Avondvierdaagse 2013. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Carla M. Peddemors

De werkzaamheden aan de Oostelijke Ontsluiting 
IJburg (OOIJ) naderen de eindstreep. Vanaf eind juli 
ligt er een prachtige verbinding met de A1 en de A9. 
Dat tegelijkertijd de Nuonweg – de snelle verbinding 
met de Maxis, de plek waar duizenden IJburgers hun 
wekelijkse boodschappen doen – wordt afgesloten, 
ervaren velen als minder ‘prachtig’. 
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

‘De stedelijke omgeving verandert  
het gedrag van de vogels’

Naam Jip Louwe Kooijmans Beroep Programmacoördinator stadsvogels, Vogelbescherming Nederland Geboren 30 juni 1966 Schreef eerder  
Vogelen in Amsterdam (2006); Stadsvogels (2009); Zakgids vogels van Nederland (2011); Herkenningskaart vogels in Nederland (2012).
Jip Louwe Kooijmans spreekt op donderdag 15 mei in Linnaeus Boekhandel over zijn nieuwste boek Stadsvogels in hun domein.

Jip Louwe Kooijmans droomde er als kind al van om 
zelf vogelboeken te gaan maken. Nu is hij team-
hoofd bij Vogelbescherming Nederland en onlangs 
verscheen zijn vierde boek Stadsvogels in hun domein, 
waarin hij de stad onderverdeelt in negen wijktypen 
en hun bijbehorende vogelpopulaties.

Door Dieuwertje Mertens

Jip Louwe Kooijmans

 

jas
in de

Jip Louwe Kooijmans in de kooi bij Borneo-eiland. Hij was eerst jongerenwerker en is nu professioneel  

vogelaar.  foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe word je van sociaal jon-
gerenwerker professioneel 
vogelaar?
“Als kind vond ik het al leuk 
om naar vogels te kijken. Je 
kijkt, en binnen een minuut 
zie je iets. Als ik aan de ontbijt-
tafel zat, wees mijn vader de 
vogels in de tuin aan en leerde 
mij de namen. Het vogelgidsje 
in de boekenkast kende ik uit 
mijn hoofd. Ik tekende altijd 
vogels. Ik bracht een jaar door 
op de kunstacademie, maar 
dat was niets voor mij. Later 
werkte ik als ambulant jonge-
renwerker, eerst in de binnen-
stad en vervolgens in Amster-
dam-West. Er is een link tussen 
mijn werk bij de Vogelbescher-
ming en het jongerenwerk: ook 
bij natuurbescherming gaat 
het heel erg over mensen en 
menselijke keuzes, die heb-
ben namelijk ongelooflijk veel 
invloed op de omgeving en 
het landschap waarin dieren 
voorkomen.”

“Ik woonde een tijdje in de 
Czaar Peterstraat en het viel me 
op hoe anders het gedrag van 
vogels in de stad was dan in de 
vogelgidsen beschreven stond. 
‘De houtduif is vanaf mei een 
broedvogel,’ stond er, maar ik 
zag diezelfde houtduif met 
Kerstmis en in januari op het 
nest zitten broeden. Dat komt 
doordat het in de stad warmer 
is. Of dit: ‘de boomkruiper 

broedt alleen in bomen’. In de 
Czaar Peterstraat nestelden de 
boomkruipers in gebouwen 
en niet in bomen. Kortom, de 
stedelijke omgeving verandert 
het gedrag van de vogels. Daar 
begon ik mij in te verdiepen. 
Toen er een vacature bij de 
Vogelbescherming kwam voor 

het programma stadsvogels, was 
het niet zo moeilijk om aange-
nomen te worden.”

Waarom is de zwarte roodstaart, 
die op de omslag van je boek 
staat, je favoriete vogel?
“De zwarte roodstaart is de 
karaktersoort van stedenbouw. 
Kijk waar hijskranen staan en je 
zal de zwarte roodstaart aan-
treffen. Als we klaar zijn met 
bouwen gaat hij weer weg. Hij 
is een paar jaar geleden van de 
Oostelijke Eilanden vertrokken. 
Op IJburg zie je hem nog.”

De gemeente Amsterdam 
probeerde de stadsduif al 
vierhonderd jaar geleden weg te 
krijgen, alleen op IJburg komt 
hij nauwelijks voor.
“IJburg is te jong, verder is 
Amsterdam de ultieme stads-
duivenbiotoop. Vogels hebben 
eiwitten nodig om hun jongen 
groot te brengen. De meeste vo-
gels voeren hun jongen daarom 
insecten. Maar duiven kunnen 
alles eten; zij hebben een krop 
waarin ze duivenmelk maken 
voor hun jongen, vergelijkbaar 
met moedermelk bij zoogdie-
ren. Het centrum van Amster-
dam biedt voldoende voedsel en 
broedplaatsen. 
De gemeente Barcelona telde 
op een zeker moment zestig-
duizend stadsduiven. Ieder jaar 
werden er tienduizend weg-
gevangen, na zes jaar werd er 
opnieuw geteld. Wat bleek? Er 
waren weer evenveel duiven als 

in het begin. Doordat de stad 
plek had voor zestigduizend 
exemplaren, gingen de over-
gebleven duiven gewoon meer 
eieren leggen. 
De natuur laat zich niet dwin-
gen. Als je een bepaalde soort 
ergens niet wilt hebben, moet je 
een andere ideale plek creëren. 

De gemeente Amsterdam heeft 
bij knooppunt Holendrecht 
een ideale broedplaats voor 
meeuwen gecreëerd. Hierdoor 

broeden in de Bijlmer geen 
meeuwen op daken.”

Waarom is de mus, die sinds 
2004 dreigt te verdwijnen, de 
nationale publiekslieveling?
“De meest algemene vogel van 
Nederland is een mediageniek 
fenomeen. Het doodknup-

pelen van zeehondjes vinden 
we verschrikkelijk, maar die 
beelden kennen we alleen van 
televisie. Als mensen vorig jaar 
de huismus nog zagen en nu 
ineens niet meer, dan is dat 
heel tastbaar. Mensen zien in 
hun eigen straat, dicht bij huis, 
bedreigingen van de natuur en 
daar zijn ze best gevoelig voor. 
Ik wil met dit boek graag be-
wustzijn bij mensen creëren. Je 
kunt wel alle planten uit de tuin 
halen, er een onderhoudsvrije 
tuin van maken en denken dat 
dát geen invloed op de natuur 
heeft, maar al die kale tuinen 
samen maken wel dat de vogels 
verdwijnen.”

Welke plek in Amsterdam-Oost 
heeft de grootste variëteit aan 
vogels?
“In het Diemerpark is de vari-
atie het grootst. Als het om vo-
gels gaat, vind ik dat het leukste 
gebied. Toch is deze plek niet zo 
representatief voor stadsvogels, 
het Diemerpark grenst namelijk 
aan het landelijke. Verder blijf 
ik de dynamiek van een kaal 
gebied dat in stedelijk gebied 
transformeert ontzettend inte-
ressant vinden.”

Wat vind je van de jas?
“Mag ik hem meenemen?”

Team-uitje, (verjaardags)feest,
leuke date, of even lekker

scheuren! gewoon om de hoek 
op Zeeburgereiland!

OERRR 
Op IJbuRg

Kom je ook? 
Zaterdag 24 mei 
Van 16.00 tot 22.00 uur
Strand van blijburg

Meld je aan! www.oerrr.nl/ijburg

No nonsens Urban bike, door zijn comfortabele zit-
positie, zijn soepele versnellingssysteem en relaxte 
stijl, maakt de Triple X tot een prima stadsfiets.  
•  De bagagedrager is voor zien van het inter-

face systeem, waardoor je binnen enkele 
seconden de fiets kan voorzien van een Yepp 
kinderzitje

• 3 versnellingen terugtraprem  
• brede comfort banden  
• lichtgewicht frame met 10 jaar garantie 
Rijklaar, incl gratis servicebeurt en volledige 
fabrieksgarantie. Voor bedrijfsfiets plannen  
hebben wij speciale condities

Alle A- merken en nog veel meer  
onder één dak 020 416 1133

Voorjaarskriebels  
bij bikes & boards

Giant Triple X cs2

sparta model E-motion

Dames en Heren model leverbaar.

Dames en Heren model leverbaar.

van €1399  
NU met inruil  
voor €1099*

NU met Gratis, originele  
voordrager en  
krat twv €75

De C1 is de goedkoopste 
elektrische stadsfiets van een 
A- merk in Nederland, Bikes & 
Boards introduceert deze basic 
elektrische fiets met 3 versnel-
lingen en een eenvoudig display, 
nu voor een zeer scherpe prijs.  
• incl accu en lader  
• prima actieradius  
• 5 ondersteuningsniveau,s  
• uitneembare accu  
•  Rijklaar, incl gratis servicebeurt 

en volledige fabrieksgarantie. 
Voor bedrijfsfiets plannen  
hebben wij speciale condities

*Inruil, geen derailleur of kinderfietsen!

€549  
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A

“Ja, ik ben absoluut te oud voor 
Dames-1, maar niet wat kwa-
liteit betreft hè.” Zegt Dorien 
(41), lachend. Ze is samen met 
Pauline (42) initiatiefnemer van 
het eerste Dames 1-team van 
AHC IJburg en even fanatiek als 
enthousiast. “AHC is een jonge 
club en dames- en herenhockey 
bestaat er nog niet zo lang. Nu 
zijn er leden nodig, 18-plus. Dat 
is belangrijk voor de club, voor 
de doorstroming van de A1.”

Speelsters vanaf 18 jaar gaan 
door naar de damescompetitie. 
De eindleeftijd in die categorie 
is bij de dames 30 jaar, bij de 
heren 35 jaar. Dan kom je bij de 
veteranen. “Jaah, als je goed ge-

noeg bent best mag je best wat 
langer blijven hangen,” glundert 
Heleen (39). “Kijk naar ons, we 
winnen echt wedstrijden tegen 
meiden die twee keer jonger 
zijn dan wij.”

Veerle (24) – “hartstikke de 
doelgroep” – versterkt het 
team sinds kort. Zij woont 
niet op IJburg, maar verderop 
in Oost en dat is qua afstand 
prima. “Mensen zien de brug 
als een barrière, maar voor mij 
is het kwartiertje fietsen. De 
clubs in het Amsterdamse Bos 
zijn vaak een stuk verder weg.” 

Veteranen in de seniorencompetitie

Hockeyclub zoekt 18-plussers

Of kijk naar Ribca (32), die 
woont zelfs in Oud-Zuid. “Dat 
is ook heel goed te doen, hoor. 
Ons team is een bonte mix 
van een scholiere, studenten, 
werkende moeders et cetera. 
Samen hebben we ontzettend 
veel plezier.”

Ook de herensenioren kunnen 
versterking gebruiken. Gideon 
(41) en Joost (36) wíllen wel een 
tandje minder, maar zijn intus-
sen nog hartstikke fanatiek. “We 
gaan elke zondag met het bloed 
op onze knieën van het veld. 
Maar als zich een heel nieuw 

18+
Dus AHC IJburg is op zoek 
naar 18+-wedstrijdspelers 
(individuele spelers, maar 
ook hele teams). Dit sei-
zoen wordt er getraind op 
woensdagavond om 20.00 
uur. Voel je welkom een 
keer mee te doen. Info via 
tc@ahcijburg.nl.

Heren 1-team aanmeldt, zeggen 
wij: ‘Kom maar’.”

De training is serieus, coach 
Jasper is er altijd, ook bij de 
wedstrijden. Maar hockey is 
dan ook een teamsport, in vele 
opzichten. Want er is ook dat 
sociale aspect, na afloop wordt 
er nagepraat in het strakke 
nieuwe clubhuis.

Studente Veerle knikt. “Omdat 
het een jonge club is, kan er veel. 
Als je iets wilt, of goed idee hebt: 
ga het maar organiseren. Dat is 
de kracht van AHC IJburg. De 

AHC IJburg is een jonge 
club met een trotse 
ambitie en heel veel 
jeugdleden. Er zijn ook 
een dames- en een 
herenteam actief. Om 
doorstroom mogelijk te 
maken, is de club nu op 
zoek naar 18-plusleden. 
“Individueel aanmelden 
mag, maar in één keer 
met een heel team ko-
men kan ook.”

contributie is laag en er is genoeg 
ruimte om te trainen. Ik heb het 
hier enorm naar mijn zin.” 

Dan loopt de enthousiaste ploeg 
hockeyers het veld op, waar de 
heren meteen gaan overspelen 
en de dames neerstrijken in 
de dug-out. Ze lachen (“heb jij 
mijn sokken gezien?”, “shop 
je mijn blauwe plek op de foto 
wel weg?”, “hé dit is mijn stick 
helemaal niet”), jennen elkaar, 
lachen nog meer. Dan gaan ze 
trainen. Twee uur aan een stuk. 
Want zondag, dan gaan ze voor 
de winst.

Door Linda van den Dobbelsteen

SPOrt

Een deel van het soepie van de D1 en H1, klaar voor de training op woensdagavond. foto marti jn van den dobbelsteen

Flevoparkbad  
26 april open

Flevoparkbad. foto marti jn van den dobbelsteen

Zaterdag 26 april gaat het Flevoparkbad weer open.Je kunt 
die dag gratis zwemmen. Tot 8 september zijn het verwarmde 
50-meterbad en het naastgelegen ondiepe en peuterbad in de 
openlucht dagelijks te bezoeken tussen 10.00–17.00 uur. Is het 
op een werkdag warmer dan 25 graden, dan blijft het bad tot 
19.00 uur open. 

Leden van de Vereniging Flevoparkbad kunnen ook zwemmen 
op maandag, woensdag en vrijdag van 6.30–9.30 uur en op dins-
dag en donderdag van 18.00–19.00 uur.
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waterpompen Diemerpark beschilderd

wandelend leren over bijzondere dieren

“Martin Melchers stoorde zich 
aan de betonnen pompen in 
het park,” vertelt Sandra Hue-
ber van Bright Up, het bedrijf 
voor conceptontwikkeling 
dat het project coördineert. 
“Hij kwam op het idee om ze 
te laten beschilderen met de 
‘verborgen’ dieren uit het park.” 
De pompen in het Diemer-
park zorgen dat het vervuilde 
water onder de afdeklaag niet 
uitvloeit naar de omgeving. De 
betonnen kasten steken zo’n 70 
centimeter boven het maaiveld 
uit.

Tot nu toe is financiering ge-
vonden om zes putten te laten 
beschilderen. Per put komt 
één ‘verborgen’ dier centraal te 
staan. “In het Diemerpark leven 
heel wat soorten die je bijna 
nooit ziet, omdat ze zich goed 
verscholen houden,” vertelt 
Hueber. “Met de schilderingen 
willen we de bezoekers leren 
over leefomgeving, voortplan-
ting en voedsel van deze dieren. 
Omdat we geen tekst op de put-
ten wilden en ook geen bordjes, 
hebben we gekozen voor een 
app die meer informatie geeft.”

Mollen en regenwormen
Eerst is gekozen voor ringslang, 
vos, rugstreeppad, ijsvogel en 
vlinders. Op één put wordt 
verbeeld hoe de binnenkant van 
zo’n pompsysteem eruit ziet. Als 
er genoeg geld beschikbaar komt, 
krijgen ook roofvogels, water-
vogels, mollen en regenwormen 
een plek. Bright Up werft op dit 
moment fondsen. Ook fietspro-
ject Ring-Ring gaat zich inzetten 
om een put te financieren.

In het Diemerpark is sinds een paar weken een kun-
stenaar aan het werk. Leone Schröder vrolijkt enkele 
van de grijsbetonnen waterpompen op met schil-
deringen van dieren. Stadsecoloog Martin Melchers 
kwam op dat idee. Er wordt een natuureducatiepro-
ject aan verbonden. 

Door Kirsten Dorrestijn De stijl van de schilderingen is ge-
inspireerd op oude schoolpren-
ten. Kunstenaar Leone Schröder 
maakt gebruik van het trompe-
l’oeileffect. Het zal bijvoorbeeld 
net lijken alsof een echte vlinder 
op de put zit die bijna wegvliegt. 
Schröder beschilderde eerder het 
elektriciteitshuisje aan de voet 
van de Nesciobrug.

Haring in het IJ
De Boerderij op IJburg vormt 
het startpunt van de route langs 
de putten. In de schuur komt 
tijdelijk een klein natuureduca-
tiecentrum waar de eieren van 
de ringslang te zien zullen zijn. 
Enkele putten die beschilderd 
worden liggen langs drukke 
wandel- en fietswegen, andere 
liggen meer verstopt in het park. 
In toekomst worden ze ge-
bruikt voor natuuronderwijs op 
scholen. Twee basisscholen op 
IJburg doen mee aan een pilot. 
De leerlingen krijgen eerst de 
documentaire ‘Haring in het IJ’ 
van Martin Melchers en Merel 
Westrik te zien en gaan vervol-
gens het park in.

Op 22 juni worden de putten 
feestelijk onthuld. Het Ontwik-
kelingsbedrijf van de Gemeente 
Amsterdam stelt het pompge-
bouw open, de Boerderij opent 
de schuur en stadsecologen 
verzorgen rondleidingen. Vanaf 
dat moment is de app gratis te 
downloaden.

Coördinator Sandra Hueber, kun-

stenaar Leone Schröder en Martin 

Melchers bij een betonnen put in het 

Diemerpark. Melchers kwam op het 

idee die te laten beschilderen met 

‘verborgen’ dieren uit het park.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Stadsecoloog martin melchers stoort zich niet alleen aan 
de betonnen pompen in het Diemerpark, hij maakt zich 
ook zorgen over de natuurwaarde van het park. “Ik merk 
dat de betreding van de ecologische zones toeneemt. De 
ArK-zone, het gedeelte naast het Amsterdam-rijnkanaal, 
was bedoeld als vluchtplaats voor dieren. maar steeds 
meer mensen lopen er dwars doorheen. Ze laten er de 
hond uit, kinderen bouwen hutten, er zijn schommels 
opgehangen en laatst zag ik zelfs iemand in de padden-
poel dobberen.”

Verstoringsgevoelige diersoorten trekken weg, volgens 
melchers. “De bruine kiekendief heeft één jaar in de 
batterij gebroed, maar die is vertrokken. De havik die 
in de ArK-zone broedde heeft zijn biezen gepakt, en 
ook de buizerd is verdwenen. Ik wil niet overkomen als 
een mopperaar, maar ik maak me zorgen. Afwezigheid 

van mensen in bepaalde gebieden is noodzakelijk om de 
diversiteit in stand te houden. Daar was de ArK-zone 
voor bedoeld.”

Kale zandgrond
Het bruggetje dat de gemeente heeft aangelegd voor 
onderhoudsmedewerkers wordt gretig gebruikt door 
parkbezoekers, merkte melchers. “Er ligt nu wel een rol 
prikkeldraad op, maar de gemeente had die brug beter 
aan de zijde van het Amsterdam-rijnkanaal kunnen bou-
wen. misschien wordt de zin van mensen om een duik in 
de paddenpoelen te nemen, ontnomen als er grote keien 
in liggen…? Zet desnoods een bordje ‘verboden toegang’ 
neer.” De zwaar beschermde rugstreeppad waarvoor 
de poelen zijn bedoeld, zijn er nog wel, maar volgens 
melchers is het gebied te dicht begroeid geraakt. “padden 
houden juist van kale zandgrond.”

niet alleen bewoners, maar ook hun huisdieren ver-
storen de rust in het park, volgens de stadsecoloog. 
“Honden jagen beesten op en katten maken ’s nachts 
uitstapjes om er jonge vogels, muizen en padden te 
vermoorden.”

Handhaven
De natuur in het Diemerpark moet steeds meer stapjes 
terug doen, constateert melchers. “Het is natuurlijk al 
een ramp dat er sportvelden midden in de Ecologische 
Hoofdstructuur zijn aangelegd, maar straks willen ze 
ook nog een stenen clubhuis, een tribune en een par-
keerplaats. De lichtvervuiling van de velden verjaagt de 
vleermuizen, terwijl het Diemerpark de grootste soor-
tenrijkdom aan vleermuizen van heel Amsterdam kent. 
Als er niet gehandhaafd wordt, blijft er weinig over van 
de diversiteit in het Diemerpark.”

Martin Melchers maakt zich zorgen
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Zelfvoorzienende woongroep naar Zeeburgereiland

Een moderne manier van samenwonen

Zes jaar, zo lang duren de voor-
bereidingen al, maar het gaat 
nu eindelijk gebeuren. Deze 
zomer gaat op Zeeburgereiland 
de eerste paal de grond in van 
Nautilus, een zelfbouwcomplex 
van 43 betaalbare koopwonin-
gen met gemeenschappelijke 
voorzieningen. “Veel van dege-
nen die oorspronkelijk met de 
plannen begonnen, zijn intus-
sen afgehaakt,” vertelt Esther de 
Haan, een van de toekomstige 
bewoners. “De plannen heb-
ben door de crisis ook een tijdje 
stilgelegen. Drie jaar geleden is 
echter een doorstart gemaakt 
met nieuwe, enthousiaste men-
sen. Het gaat er echt van komen.”

Nautilus, een ontwerp van 
architect Hein de Haan, die 
ook wooncomplex Vrijburcht 
op Steigereiland heeft ont-
worpen, belooft een bijzonder 
project te worden. Esther: “De 
woningen worden gebouwd 
volgens Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). Dat 
houdt in dat een aantal mensen 
gezamenlijk een kavel pacht of 
koopt om door een zelfgekozen 
architect en aannemer te laten 
bebouwen.”
“Dat heeft als voordeel dat we 
zelf opdrachtgever zijn, en dat 
we het gebouw naar eigen in-

zicht kunnen vormgeven,” vult 
Roos van Os aan, samen met 
haar partner Rutger van Ree ook 
toekomstig bewoner.

Betaalbaarheid is een van de 
uitgangspunten van Nautilus. 
Esther: “De gemeente Amster-
dam heeft de kavel voor een lage 
grondprijs beschikbaar gesteld, 
op voorwaarde dat het gebouw 
bestemd wordt voor bewoners 
met een inkomen tussen één 
en anderhalf keer modaal. De 
groep die moeite heeft om op de 
Amsterdamse woningmarkt een 
huis te kopen.”

Zelfvoorzienend
Duurzaamheid is een ander uit-
gangspunt. Roos: “Door zonne-
panelen en warmteopslag zijn 
we zelfvoorzienend op het ge-
bied van energie. Na een pittige 
discussie met NUON hebben 
we toestemming gekregen om 
te worden losgekoppeld van de 
stadsverwarming. We hebben 
kunnen aantonen dat we met 
onze eigen energievoorziening 
goedkoper en duurzamer zijn.”

Die duurzaamheid gaat verder 
dan dat, vertelt Katrin McGau-
ran, eveneens toekomstig 
bewoner. “Er komen dakter-
rassen en een moestuin waarin 
we groente en fruit kunnen 
verbouwen. Daarnaast zijn we 

van plan om bij biologische 
boeren, bijvoorbeeld in Water-
land, collectief versproducten 
in te kopen. Dat is praktischer 
dan dat iedereen daarvoor apart 
naar de Albert Heijn moet.”

Want samen doen, dat is de 
derde pijler van Nautilus. Katrin 
vervolgt: “Veel van de toekom-
stige bewoners hebben ervaring 
met woongroepen. Ze houden 
van die manier van leven en 
zien er de voordelen van. Je 
kunt bijvoorbeeld gezamenlijk 
producten of diensten inkopen, 

maar ook samen de kinderop-
vang regelen of de moestuin 
bijhouden. Bovendien voorkom 
je het risico op sociale isolatie.”

Maar niet alles is collectief, 
benadrukt Esther. “Ieder heeft 
zijn eigen appartement, met 
bijbehorende privacy. Nautilus 
is geen ouderwetse commune, 
maar een moderne manier van 
samenwonen.”

De gemeenschappelijke voorzie-
ningen vormen het hart van Nau-
tilus. Roos: “Er komt een theater-

zaal met een gemeenschappelijk 
café en expositieruimte, zowel 
voor de bewoners als de mensen 
uit de buurt. We willen ook een 
buurtfunctie krijgen.”

Ja, ze hebben er zin in. Katrin: 
“Het water, het pioniersgevoel, 
ik kan niet wachten tot het 
zover is.”

Er zijn nog woningen vrij. 13 
mei is er een informatieavond 
voor geïnteresseerden. Iedereen 
is van harte welkom. nautilus-
amsterdam.nl.

Toekomstige bewoners van Nautilus, v.l.n.r.: Katrin McGauran en zoon, Roos van Os, Esther de Haan en  

Rutger van Ree. “Na een pittige discussie met Nuon hebben we toestemming om te worden losgekoppeld van 

de stadsverwarming.” foto marti jn van den dobbelsteen

Door Michel van Dijk

Betaalbaar, duurzaam en samen doen, dat zijn de 
drie pijlers van woonwerkgebouw Nautilus, waarvan 
de bouw komende zomer op Zeeburgereiland begint. 
In 2016 moet het worden opgeleverd.

‘Het nut van dit project is zo duidelijk’

Roel Raterink op het Javaplein. foto marti jn van den dobbelsteen

De Voedselbank ziet Buurt-
Buik niet als concurrent. “Zij 
zijn hartstikke enthousiast 
en steunen mijn initiatief. De 
Voedselbank geeft één keer per 
week voedsel uit, terwijl wij dat 
dagelijks gaan doen. Daardoor 
kunnen wij ook vers bereid 
voedsel aannemen, zoals brood 
of kant-en-klaarmaaltijden.” 
BuurtBuik richt zich – anders 
dan de Voedselbank – ook op 
kleine voedselstromen: brood, 
soep, rijst, groenten, fruit, 
aardappelen of vlees die in 
bulk zijn geproduceerd door 
eethuizen of cateringbedrijven 
en niet meer (op tijd) worden 
verkocht. “Wij kunnen dat 
voedsel nog diezelfde avond 
ophalen en de volgende dag 
uitgeven.”

Low cost
BuurtBuik is een project voor 
en door de buurt. Het is een 
low cost-initiatief”, vertelt 
Raterink. “Door het lokaal te 

Vervolg van pagina 1

houden kunnen de transport-
kosten laag blijven. Het mooist 
zou zijn als we een koelbusje 
krijgen, maar als dat niet lukt, 
vervoeren we het voedsel 
desnoods in koelboxen op de 
fiets. Het succes hangt af van de 
bereidheid van lokale horeca. 
Maar ik denk dat het nut van 
dit project zo duidelijk is dat 
zij wel willen meewerken.” 
Raterink is nog op zoek naar 

een uitgiftepunt. Ook zoekt hij 
donateurs van materialen als 
verpakkingen, bakjes, tassen, 
koelboxen, koelkasten, fietsen 
en het liefst dus een koelbusje.

BuurtBuik gaat een vaste groep 
mensen bedienen. “Natuurlijk 
wil ik zoveel mogelijk mensen 
helpen, maar we beginnen per 
locatie met vijftien tot twintig 
gezinnen, afhankelijk van de 

bereidwilligheid van de horeca. 
Ik denk dat we maaltijden voor 
zo’n tachtig mensen per dag 
kunnen verzorgen. De gezin-
nen selecteren we in overleg 
met buurtwerkers.”

Enthousiasme
Raterink zet BuurtBuik op 
naast zijn fulltimebaan. Zijn 
idee is met groot enthousi-
asme ontvangen bij vrienden, 
gemeente en voedselorganisa-
ties. “Dat geeft me veel energie. 
Ook de mensen in Lissabon 
steunen me in alle opzichten.” 
Zodra het uitgiftepunt vast-
staat, begint Raterink met het 
benaderen van buurthoreca. 
Per inzamelpunt heeft hij zo’n 
tachtig vrijwilligers nodig. 
Hij verwacht over een klein 
halfjaar de eerste maaltijden te 
kunnen uitdelen.

Aanmelden als vrijwilliger 
of aanbieden van bruikbaar 
materieel kan via de site-in-
aanbouw www.BuurtBuik.nl 

Professioneel 
plasticvissen in 
Amsterdam 
Marius Smit kan zich de 
eerste professionele plas-
ticvisser ter wereld noe-
men. Vier dagen per week, 
drie uur per dag vaart hij 
door de Amsterdamse 
grachten met de Plastic 
Whale, een sloep die is 
gemaakt van Amsterdams 
zwerfplastic. 
Het afval dat Smit uit de 
grachten vist wordt via zijn 
stichting Plastic Fishing 
Company omgezet in 
waardevolle materialen 
of producten. Hij betrekt 
graag zoveel mogelijk 
andere Amsterdammers bij 
deze klus. Smit: “We hopen 
dat heel Amsterdam zich 
achter ons schaart. Plastic 
Whale heeft de steun van 
burgers en bedrijven nodig 
om zijn doelstelling – plas-
ticvrije grachten in Amster-
dam – te behalen.” Wie wil, 
mag mee vissen. Info: www.
plasticwhale.org.



Het Burgerinitiatief 
van bewoonster 
Annet de Klerk
Dat wethouder Van Poelgeest geen haast 
maakt viel ook IJburg bewoonster Annet 
de Klerk op. Zij initieerde een burgeriniti-
atief waarin zij het College van Amsterdam 
verzoekt haast te maken met het uitvoeren van 
het initiatiefvoorstel.

Wachten op het 
nieuwe College
Op dit moment wordt er gewerkt aan het sa-
menstellen van een nieuw College waarin D66  
de grootste partij is. Voor IJburgers, Muide-
naren en Maxis is het wachten op een nieuwe 
wethouder die wel gehoor zal geven aan de 
wens van duizenden IJburgers, klanten van 
Maxis en inwoners en scholieren van Muiden, 
en alles op alles zal zetten om de Nuonweg 
open te houden.

Inwoners van IJburg
Dat de inwoners van IJburg (meer dan 95% bleek uit een poll van nieuwskrant de Brug) de 
Nuonweg graag open willen houden blijkt onder meer uit het groot aantal steunbetuigingen 
(meer dan 5.000) op de Maxis website. Zij willen graag zelf beslissen naar welke winkelcentrum 
ze willen gaan en wensen niet afgesloten te worden van Maxis.

De gemeente Muiden
De gemeente Muiden heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt  om de gemeente Amster-
dam en de gemeente Diemen te overtuigen van het belang van het openhouden van de Nuon-
weg. 

Werkgelegenheid, scholieren uit Muiden die naar het IJburg College gaan, bewoners van Over-
Diemen, onnodige belasting van de Maxisweg zijn een aantal argumenten die openhouden van 
de Nuonweg rechtvaardigen.

Maxis
Maxis opende haar deuren al in 1972 en bestaat in de huidige vorm alweer 10 jaar. Een win-
kelcentrum met een regionale verzorgingsfunctie. Bijna 30% van de huidige klanten van Maxis 
komt uit IJburg. Daarmee is een sterke band tussen Maxis en IJburg ontstaan. De afsluiting van 
de Nuonweg zal tot een forse afname van klanten uit IJburg kunnen leiden waardoor de levens-
vatbaarheid van Maxis onder druk komt te staan. En daarmee ook de werkgelegenheid voor de 
mensen die daar werkzaam zijn. 

Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek
De regiogemeenten Gooi en Vechtsreek hebben laten weten dat zij het standpunt van de  ge-
meente Muiden ondersteunen. Zij maken zich zorgen om de regionale economie, werkgelegen-
heid, wegbelasting, etc. Indien de Nuonweg wordt afgesloten.

Gemeenteraad Amsterdam
Met het aannemen van het initiatiefvoorstel “ ‘Openhouden Overdiemerweg (Nuonweg)” heeft 
de gemeenteraad van Amsterdam gehoor gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de inwoners 
van IJburg. Helaas heeft de zittende wethouder Van Poelgeest, als verklaard tegenstander,  geen 
zin om zich in te spannen om de Nuonweg open te houden en is het wachten op een nieuw Col-
lege met een nieuwe wethouder die wel bereid is om tot een oplossing te komen om de Nuonweg 
open te houden.

Provincie Noord Holland en Nuon
De provincie Noord-Holland en Nuon zijn bereid mee te werken mits er aan een aantal voor-
waarden wordt voldaan. Zo is voor de provincie Noord-Holland van belang dat het openhouden 
van de Nuonweg geen nadelige gevolgen zal hebben voor het openbaar vervoer en wil Nuon 
uiteraard dat de Nuonweg en de kruising met de Fortdiemerdamweg niet tot gevaarlijke verkeers-
situaties zal leiden.

Filedruk op gemeente Diemen als gevolg 
van openhouden Nuonweg
Files op de rijksweg kunnen leiden tot sluipverkeer dat tussen de op- en afritten Diemen en 
Muiden over lokale wegen gaat rijden. De effecten in Diemen zijn echter relatief beperkt, omdat 
het voor de belasting van het verkeer op de wegen in Diemen niet of nauwelijks uitmaakt welke 
op- of afrit gebruikt wordt. Verkeer richting Amsterdam dat gebruik maakt van de afrit Muiden 
en via Maxisweg of Nuonweg naar Diemen rijdt, komt sowieso pas ter hoogte van knooppunt 
Diemen op de Diemense wegen te rijden. Andersom geldt in essentie hetzelfde. 

Openhouden Nuonweg benadeelt de 
winkeliers in winkelcentrum Diemerplein
De gemeente Diemen beweert dat bij de overweging om winkelcentrum Diemerplein uit te brei-
den de ontsluiting van IJburg een rol zou hebben gespeeld. 

WPM consultants heeft in 2002 en 2005 in opdracht van de gemeente Diemen de haalbaarheid 
voor uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein onderzocht. Eén van de conclusies was dat de 
invloed van concurrerende winkelcentra zoals , Amsterdamse Poort, Groot Gelderlandplein en 
Maxis zeer beperkt zou zijn en dat een uitbreiding nodig was voor het bedienen van de inwoners 
van Diemen. 

Toen winkelcentrum Diemerplein besloot om uit te breiden waren daar veel bezwaren tegen. De 
gemeenteraad heeft, ondersteund door de conclusies van WPM consultants, toch gekozen voor 
de uitbreiding omdat men vond dat dit nodig was voor een rendabel winkelcentrum voor een 
gemeente met 25.000 inwoners. Eventuele klanten uit IJburg zijn nooit aan de orde geweest bij 
de besluitvorming en kan dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden.

De gemeente Diemen: de 
enige tegenstander
Alleen de gemeente Diemen is pertinent tegen. Het College van Diemen heeft 
een aantal redenen opgenoemd waarom zij tegen het openhouden van de 
Nuonweg is:
1. Filedruk op gemeente Diemen als gevolg van openhouden Nuonweg
2. Openhouden Nuonweg benadeelt de winkeliers in winkelcentrum 

Diemerplein

Nuonweg moet open 
blijven
Om de Nuonweg open te houden zal het ont-
werp van de OOIJ moeten worden aangepast. 
Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
inwoners van IJburg en andere belanghebben-
den bezwaar maken tegen het verkeersbesluit 
van de gemeente Diemen om de Nuonweg af 
te sluiten.

Ontwerp OOIJ 
aanpassen
Om de Nuonweg open te kunnen houden 
zal het ontwerp van de OOIJ moeten worden 
aangepast. Deze aanpassingen zijn relatief 
eenvoudig te implementeren en ook verkeers-
veiliger.

Busbanen Fortdiemerdamweg onnodig
Het huidige ontwerp kent 2 vrije busbanen op de Fortdiemerdamweg. In principe zou met de 
oplevering van de 2e fase OOIJ (juli 2014) de Zuidtangent Oost (R-net verbinding Bijlmer- 
IJburg) gaan rijden. Omdat IJburg veel minder snel groeit dan was voorzien zal deze busverbin-
ding, volgens verwachting van de Stadsregio, op zijn vroegst in 2020 gaan rijden.
De vrije busstroken hebben pas een positief effect voor de bussen als de hoeveelheid verkeer zoda-
nig groot zou zijn dat busverkeer hierdoor gehinderd wordt. In de komende jaren is er echter nog 
maar een beperkte hoeveelheid verkeer, dat met de twee rijstroken uit het oorspronkelijke plan 
prima verwerkt kan worden. De bussen zullen daarin geen vertraging ondervinden en busstroken 
zijn dan zinloos.

Verkeersveiligheid
Bij het huidige ontwerp van het kruispunt met de Overdiemerweg, waarbij de verbinding rich-
ting Maxis is afgesloten, heeft VAGN (Adviseurs voor verkeer-vervoer en infrastructuur) ernstige 
bedenkingen wat betreft verkeersveiligheid. Dit door de grote snelheidsverschillen tussen de ver-
keersrichtingen en omdat er meerdere rijstroken per rijrichting aanwezig zijn. Binnen Duurzaam 
Veilig dient een dergelijke kruising in het wegennet bij voorkeur niet voor te komen. Kruispun-
ten van wegen met meer dan 1 rijstrook per richting zijn in dat geval voorzien zijn van verkeers-
lichten of zijn uitgevoerd als (turbo-)rotonde. Een voorrangskruispunt zonder verkeerslichten, 
zoals dat in het huidige ontwerp van de OOIJ is opgenomen, is daarom ongewenst.

Aangepast ontwerp: Nuonweg open
VAGN heeft een alternatief schetsontwerp voor het kruispunt gemaakt waarin de verbinding 
richting Maxis open blijft en het kruispunt is voorzien van verkeerslichten. Daarop kan het 
verkeer veilig worden afgewikkeld. Voor overstekend fietsverkeer is een ruime middenberm van 
4 meter breed aanwezig. Bij uitval van de verkeerslichten kan fietsverkeer dan in twee delen 
oversteken. Een aparte rijstrook voor verkeer vanuit IJburg rechtsaf naar de Overdiemerweg is 
daarmee dan niet mogelijk door de beperkte ruimte op de brug. Hier is gekozen voor veiligheid 
van de zwakkere verkeersdeelnemer.

Maak bezwaar tegen het verkeersbesluit 
van Diemen
Als het aan de gemeente Diemen ligt gaat de Nuonweg dicht en kunnen we de Maxis niet meer 
bereiken over de Nuonweg. Dan zijn we meer tijd en geld kwijt met boodschappen doen omdat 
we 16.5 km moeten omrijden. Diemen wil de weg sluiten terwijl Amsterdam, Muiden, Maxis, 
de Nuon en de IJburgers de Nuonweg graag open willen houden. Om dit voor elkaar te krijgen 
maken wij bezwaar tegen het besluit van Diemen.
Help mee om de Nuonweg open te houden en teken ook het bezwaarschrift op www.nuonweg.nl

Tot slot
Het College van Diemen verzet zich tegen het openhouden van de Nuonweg zonder steek steek-
houdende argumentatie. De inwoners en ondernemers van Diemen merken niets van het al dan 
niet openhouden van de Nuonweg. Het huidige ontwerp kan vrij gemakkelijk en snel aangepast 
worden, als Diemen niet langer dwars ligt, zonder dat dit gevolgen heeft voor de doorstroming 
van het autoverkeer en het openbaar vervoer. Hopelijk zal de gemeenteraad van Diemen dit ook 
inzien en haar College verzoeken om mee te werken aan het openhouden van de Nuonweg.

GAAT De NuONWeG Nu TOCH DICHT?
Op 18 december 2013 heeft de Amsterdamse 
gemeenteraad het initiatiefvoorstel getiteld: 
Openhouden Overdiemerweg (Nuonweg) aangenomen. 
Hierdoor kreeg het College de opdracht om in 
samenspraak met de Nuon, Maxis en de gemeenten 
Diemen en Muiden tot een oplossing te komen om de 
Nuonweg open te houden voor auto-en fietsverkeer.
Nu 4 maanden later blijkt dat de wethouder Van 
Poelgeest alles behalve zijn best doet om de Nuonweg 
open te houden. en wethouder Scholten van Diemen 
zet alles op alles om de Nuonweg te sluiten en daarmee 
IJburgers af te sluiten van Maxis. 

DOOR VCP MAXIS MuIDeN
INFO@MAXIS.NL

De acties van 
wethouder Maarten 
van Poelgeest
Onlangs beweerde wethouder Van Poelgeest 
nog dat hij het initiatiefvoorstel loyaal uit-
voert. Van Poelgeest heeft in 4 maanden tijd 
welgeteld 1 brief laten versturen naar de pro-
vincie Noord-Holland, de gemeenten Muiden 
en Diemen, Rijkswaterstaat en de Stadsregio 
Amsterdam.  In deze brief wordt gevraagd 
onder welke voorwaarden deze partijen ak-
koord willen gaan met het aanpassen van het 
ontwerp van de OOIJ zodat de Nuonweg 
permanent open kan blijven.  En dat was het. 
Maxis is überhaupt niet door Van Poelgeest 
benaderd.

Voorstanders voor 
openhouden Nuonweg
Het aantal voorstanders om de Nuonweg open te houden is aanzienlijk:
1. Inwoners van IJburg
2. De gemeente Muiden
3. Maxis
4. Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek
5. Gemeenteraad Amsterdam
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Teamleider Lida van Leusden en manager Zorg Frans Davina in De Open Hof. “Onze motto’s zijn: ‘de mens cen-

traal’ en ‘alles kan’.” foto marti jn van den dobbelsteen

Zomaar een dinsdagmiddag, 
vlak voor de avondmaaltijd. Een 
paar ouderen zijn met elkaar in 
gesprek, rode wijn en biertjes 
staan op tafel. Verderop legt een 
mevrouw een puzzel en wordt 
de krant gelezen. Er hangt een 
gemoedelijke sfeer op het Hof-
plein, dé ontmoetingsruimte 
van zorgcentrum De Open Hof 
in de Fahrenheitstraat, onder de 
rook van het Amstelstation.

Bewoners vinden het prettig 
hier, vertelt Lida van Leusden, 
teamleider van de twee psycho-
geriatrische afdelingen. “Het is 
opvallend hoe vaak ze het per-
soneel aanraken, contact ma-
ken. Ik krijg regelmatig spon-
taan een zoen op mijn wang als 
ik langsloop. Dat doen mensen 
alleen als ze tevreden zijn.”

Van Leusden kan het weten, ze 
heeft in veel zorgcentra ge-
werkt. “Dat waren soms huizen 
met allerlei technologische 
hoogstandjes. Dat is hier niet zo. 
Er gaan wel eens dingen kapot, 
want het is een oud gebouw. 
Soms is het voor verzorgen-
den puzzelen hoe ze met een 

rolstoel de bocht om moeten, 
vanwege de smalle gangen. 
Maar het is de leukste plek waar 
ik ooit heb gewerkt. Iedereen 
die hier werkt, heeft hart voor 
de zorg. Dat voel je.”

Bankdirecteur
Ooit was De Open Hof een 
verzorgingshuis, maar de laatste 
jaren is het omgebouwd tot een 
huis voor dementerende ou-
deren en ouderen met ernstige 
somatische klachten, zo ernstig 
dat ze niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. Alle bewoners 

Het is geen gloednieuw 
gebouw, en soms is het 
woekeren met de ruim-
te, maar de bewoners 
wonen er met plezier. 
Zorgcentrum De Open 
Hof is al veertig jaar een 
begrip in Oost.

‘Dit is een uniek huis’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

hebben een eigen woning, met 
huiskamer, keuken en toilet.

We zorgen ervoor dat bewoners 
zich thuis voelen, zegt manager 

deel 4

Zorg Frans Davina. “Ze heb-
ben allemaal hun spullen mee 
van huis genomen. Alleen de 
kast en het bed zijn van De 
Open Hof. Het gaat ons om 

hun waardigheid. Vergeet niet 
dat mensen soms tachtig jaar 
levensgeschiedenis meebren-
gen. Een dementerende man 
die jaren bankdirecteur is 
geweest, kan daar niet meer 
over vertellen, maar je kunt 
er wel rekening mee houden. 
Bijvoorbeeld door te zorgen dat 
hij elke dag in pak en stropdas 
de afdeling op kan. Daar voelt 
hij zich prettig bij.”

‘De mens centraal’ en ‘alles kan’, 
dat zijn onze motto’s, vat Frans 
samen. “Als mevrouw Jansen 
niet vandaag, maar morgen 
onder de douche wil, prima. Dat 
zijn praktische dingen, maar ze 
maken dat bewoners zich niet 
aan ons hoeven aan te passen, 
maar wij aan hen.”

En de buurt? Die contacten 
kunnen nog wel beter, erkent 
Frans. “We openen daarom 
onze deuren voor de buurt. We 
willen activiteiten organiseren 
die zowel voor buurtbewoners 
als onze bewoners plezierig 
zijn, en waardoor ze elkaar 
beter leren kennen. Als dat lukt, 
ben ik een gelukkig man.”

ZGAO
Het flevohuis en De open Hof vormen samen Zorggroep Amsterdam oost (ZgAo). ZgAo biedt 
buurtbewoners de volgende ondersteuning: thuiszorg, dagactiviteiten, activiteitendagcentrum, begelei-
ding bij dementie, ergotherapie en fysiotherapie aan huis. ook gastverblijf in een van beide locaties is 
mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de 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

Spektakel op IJburg in Diemerpark. foto marti jn van den dobbelsteen

Herdenking slachtoffers wOII  
op De Nieuwe Ooster
Op zondag 4 mei 2014 om 10.00 uur vindt de gemeente-
lijke herdenking van Amsterdam plaats op begraafplaats 
De Nieuwe Ooster. Burgemeester Van der Laan loopt aan 
het hoofd van de stoet die langs een reeks gedenktekens 
voert. Deze herinneren aan de strijd, het verzet en de 
schrijnende verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Organisaties en individuele burgers eren de slachtoffers 
met bloemen en kransen. Na afloop is er gelegenheid tot 
napraten bij een kopje koffie. Op 4 mei is het gedenkpark 
tot 21.00 uur geopend om degenen die individueel willen 
gedenken daartoe de gelegenheid te bieden. De Nieuwe 
Ooster, Kruislaan 126. 

theaterfestival op IJburg viert jubileum

Spektakel op IJburg bestaat 
tien jaar en komt met een 

uitgebreide jubileumeditie. Op 
zaterdagavond 16 augustus is 

er Spektakel in de Haven voor 
volwassen, en op zondag 17 
augustus is er het vertrouwde 
programma voor kinderen en 
jongeren in het Diemerpark. 

Dit jaar doet Theatraal IJburg 
mee aan de actie NLGeeft van 
het Oranjefonds. Via deze 
publieksactie worden onderne-
mers, particulieren en organi-
saties opgeroepen te doneren. 
De helft van elke gift gaat naar 
de organisatie van je keuze. 
Het Oranje Fonds besteedt de 
andere helft aan sociale initi-
atieven in dezelfde provincie. 
Zie www.nlgeeft.nl/stichting-
theatraalijburg.

Begraafplaats De Nieuwe Ooster. foto marti jn van den dobbelsteen

Muziekmakerscentrum  
MuzyQ failliet
Onderzocht wordt of er een doorstart gemaakt kan worden. De geplande activiteiten op 
Koningsnacht gaan niet door. MuzyQ bleek een hoofdpijndossier. Stadsdeel Oost stond eerst 
garant voor een lening van het centrum en ging in november 2012 over tot aankoop ervan. Het 
faillissement betekent een miljoenenverlies voor het stadsdeel. 

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

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

De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail.

Adembenemend. 
Ook voor uw oren. 

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

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

De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail.

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

www.deboeraudiovideo.nl

HermanMiller 

Aeron® bureaustoel 
design by Bill Stumpf & Don Chadwick

HermanMiller 

Sayl® bureaustoel 
design by Yves Béhar

van € 1.479,-   

voor

€ 1.035,- ex. BTW
full options uitvoering

van € 568,-   

voor

€ 483 ex. BTW
full options uitvoering

-30%

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

 

-15%

www.scholtenswerkplek.nl

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

IJburglaan 467 • Amsterdam • 020 423 4100

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

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

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?



Historische plekken in Oost

De beelden zijn een geschenk 
van personeel en gepensio-
neerden van de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij (KNSM) aan 
de directie, bij het 100-jarig 
bestaan van deze grootste Am-
sterdamse scheepvaartonder-
neming. Een passend cadeau; 
de zeegodin Amphitrite was de 
vrouw van Poseidon.
Het initiatief lag bij het kantoor-
personeel, dat het geld bijeen 
harkte via een ‘vrijwillig ver-
plichte’ bijdrage van alle vijfdui-
zend personeelsleden. Met an-
dere woorden: de bijdrage werd 
ingehouden op het loon. Vier 
maanden lang kreeg men een 
kwart procent minder salaris en 
met het geld werden de enorme 
bronzen beelden bekostigd. Het 
bassin en de bouwkosten wer-
den betaald door de directie.

De beeldengroep is ontworpen 
door de Belgische kunstenaar 
Albert Termote, die daarbij 
stevig werd ‘ondersteund’ 

door KNSM-directeur Willem 
Kruyff. De directie zal dan ook 
niet erg verrast zijn geweest 
door dit geschenk. Amphitrite 
was op tijd klaar en werd op 1 
oktober 1956 feestelijk onthuld. 
De NCRV was erbij en zond de 
beelden dezelfde avond uit. Het 

beeld stond toen in het Mien 
Ruysplantsoen voor Loods 6. In 
het bassin lag een grote zwerf-

kei met daarop een gedicht van 
de schrijver A. Roland Holst.

Toen de KNSM in 1979 verhuis-
de naar het Westelijk Haven-
gebied mocht Amphitrite niet 
mee. Ze werd achtergelaten op 
het verlaten industrieterrein, en 

om te voorkomen dat de beel-
den zouden worden vernield 
door de krakers die het terrein 

in bezit hadden genomen, sloeg 
de gemeente de beelden op. 
Na verloop van tijd wist echter 
niemand meer waar ze waren 
gebleven.

Hierop kwamen de Kroonvaar-
ders in actie, de vereniging van 

Door Jaap Willems

In de jaren tachtig ontstond het 
idee om bij het Scheepvaart-
museum een Nautisch Kwartier 
te ontwikkelen dat honderd-
duizend bezoekers per jaar zou 
moeten trekken. Daar paste 
Amphitrite mooi bij. De beel-
dengroep werd geplaatst in een 
betonnen bak in het water naast 
de Prins Hendrikkade. In 1989 
was er een feestelijke onthul-
ling, die wederom gepaard ging 
met veel emoties. Honderden 
oud-KNSM-ers waren erbij 
aanwezig. De plek bleek echter 
geen goede keuze. Het Nautisch 
Kwartier werd geen succes, 
de beeldengroep was slecht 
zichtbaar en paste niet in de 
nieuwe plannen voor dit deel 
van Amsterdam.

Na veel overleg werd gekozen 
voor de huidige standplaats: 
in de middenberm van de 
KNSM-laan, tegenover Loods 
6. Maar het zou weer jaren du-
ren voordat een en ander was 
gerealiseerd. Er stonden grote 
bomen (de Zeven Gezusters) 
die moesten worden gespaard, 
er waren taaie ambtelijke pro-
cedures (in het boek Amphitrite 
worden kafkaiaanse toestanden 
beschreven), er waren diverse 
financiële tegenslagen en er 
lagen kabels in de grond. Maar 
dankzij de inspanningen van 
onder anderen stadsdeelwet-
houder Dennis Straat lukte 
het in 2007 tenslotte om een 
akkoord te bereiken en de 
financiering rond te krijgen.

Eind goed, al goed: door alle 
vertragingen was men in staat 
om de koude fontein te trans-
formeren naar een warme, die 
het hele jaar in gebruik kan blij-
ven. Bovendien kon de beelden-
groep dankzij sponsors worden 
verrijkt met speciale verlichting, 
een kunstproject van Ritsert 
Huijsman.

Bron: Amphitrite, door Arnold 
Korporaal. Uitgave Stichting Loods 
6. Research: Gerard Goudriaan

Beeldengroep Amphitrite op het KNSM-eiland heeft een bewogen geschiedenis.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Blijburg. foto marti jn van den dobbelsteen

De een vindt het ‘een 
fraai historisch monu-
ment’, de ander een 
‘verkeerd geplaatst 
monstrum’. Maar hoe  
je er ook over denkt:  
de beeldengroep  
Amphitrite op het 
KNSM-eiland is bijzon-
der. En heeft een zeer 
bewogen geschiedenis.

  De omzwervingen van Amphitrite 

oud-personeelsleden van de 
KNSM. Zij eisten dat de beel-
dengroep in ere zou worden 
hersteld. Na intensief speur-
werk werd de beeldengroep 
teruggevonden op een achter-
afveldje bij het Entrepotdok. 
Enige tijd speelde men toen 
met het idee om Amphitrite 
te verplaatsen naar Egmond 
aan Zee, waar een tehuis voor 
oud-zeelieden was, maar na 
een emotionele oproep van de 
Kroonvaarders werd besloten 
de beelden toch in Amsterdam 
te houden. Maar wat was een 
geschikte locatie?

Na intensief speurwerk werd de beeldengroep  
teruggevonden op een achterafveldje bij het Entrepotdok.
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Blijburg organiseert een nieuwe 
reeks optredens van jazzgigan-
ten. Roy Dackus en Joris Teepe 
hebben een nieuwe line-up van 
absolute topklasse jazzarties-
ten uit binnen- en buitenland 
samengesteld. De optredens – 
inmiddels beroemd als Friday 
Night Jazz – vloeien voort uit een 
samenwerking met het Groning-
se Prins Claus Conservatorium, 
waar Teepe directeur van de jaz-
zopleiding is. Wekelijks worden 
muzikanten uit New York over-
gevlogen om daar les te geven. 
Zie voor het programma:  
www.blijburg.nl

Jazz van wereldklasse op Blijburgtheater Oostblok 
In zijn huidige theaterprogramma (On)Gelovige Thomas 
probeert theatermaker en acteur Thomas de Bres antwoord 
te vinden op de vraag: waar geloven wij in? Het programma, 
een alternatieve kerkdienst, is maandelijks te zien in theater 
Oostblok.

De Bres gaat naar de moskee, 
bezoekt yogaklassen en doet 
aan kungfu. En steeds weer 
stelt hij dezelfde vraag: waar 
geloof jij in? Het programma 
heeft elke maand een net 
andere insteek, alles kan 
en mag in zijn alternatieve 
kerkdienst. (On)gelovige 
Thomas, donderdag 15 mei 

(elke derde donderdag van de maand), www.oostblok.nl.

Recreatief zwemmen
Zondag 11.00 - 15.00 uur
Maandag 12.30 - 15.45 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Dinsdag 07.00 - 09.00 uur  
 11.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 14.00 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Woensdag 11.00 - 13.00 uur
Donderdag 07.00 - 09.00 uur  
 11.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 15.15 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 15.45 uur  
Zaterdag 11.00 - 12.00 uur

Duran Sportcentrum
Zwemmen is gezond, je verbrandt calorieën, verbetert de conditie en maakt spieren soepel!

Het Duran Sportcentrum heeft een zwembad met twee binnenbaden, bubbelbad, een turkse tuin, zonnebanken, 
een privé solarium, twee squashbanen en een sportzaal. Rond het zwembad staan verschillende fitnessapparaten 
die u gratis kunt gebruiken. Er is voor iedereen wel iets te doen in het sportcentrum: 

Zin in een  
potje voetbal met 
je vrienden ?
Je kunt onze sportzalen  
online huren. Kijk voor  
alle mogelijkheden op  
www.diemen.nl/sportcen-
trum

Kijk op www.diemen.nl/sportcentrum • Telefoon: (020) 690 1551 • E-mail: infoduran@diemen.nl
Meer weten?

Turbocursus voor het A-diploma (zaterdag en donderdag)
De start is in september. Ook hebben wij een Quick Start cursus op donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur. Inschrijven bij de kassa van het sportcentrum

Nieuw:  
Soccer squash
Soccer squash is de 
nieuwe sensatie op het 
gebied van voetbalsport.
Soccer squash is een  
combinatie van voetbal 
en squash en wordt ge-
speeld met een speciale 
bal op een squashbaan.

 

Discozwemmen 
voor kinderen tot 
14 jaar
Vrijdagavond vanaf 
19.30 uur: 25 april,  
23 mei en 27 juni.

 

Squashen        
Overdag en in het weekend € 5,00 per half uur.
Na 18.00 uur € 7,50 per half uur.

Vrouwenzwemmen  
Voor en door vrouwen. Zowel vrijzwemmen  
als zwemles!
Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Baby- en peuterzwemmen
Baby vrijzwemmen Maandag 15.00 - 16.00 uur
Puppy les Woensdag 09.00 - 10.30 uur
Babyles Woensdag 10.30 - 11.00 uur
Puppyles Donderdag  13.30- 14.00 uur
Peuters Donderdag  14.00 - 14.30 uur
Baby’s  Donderdag  14.30 – 15.00 uur

Aqua Sportief
Werk in het zwembad aan lichaam en conditie:
Aqua-jogging Vrijdag 14.00 - 14.45 uur
Aqua-zumba Maandag 20.00 - 20.45 uur
Aqua-fit Maandag 19.00 - 19.45 uur
 Woensdag 11.00 - 11.45 uur
 Donderdag 20.00 - 20.45 uur
Conditiezwemmen en  
techniek verbeteren: Dinsdag 20.30 - 21.15 uur
 Vrijdag 20.15 - 21.00 uur  
 m.u.v. discoavonden

Kennismakingkaart voor de vier aqua  
sportief activiteiten: € 25,00

Meer bewegen voor ouderen
Speciaal voor de groep mensen boven de 50 jaar 
heeft het zwembad een bewegingsprogramma.
Maandag  14.00 - 15.00 uur
Vrijdag  09.00 - 11.30 uur

Thomas de Bres. foto Cigdem Yuksel
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Uit de wijk

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Dodenherdenking IJburg
op IJburg vindt de herdenking dit jaar plaats in het Ed pel-
sterpark. Aanvang: 19.30 uur. thijs reuten spreekt namens 
stadsdeel oost. De IJburgfanfare en het IJburgkoor zorgen 
voor passende muziek. om 20.00 uur wordt er twee minuten 
stilte in acht genomen. 

 Happy Panda opent Eco Awareness Store
In juni wordt aan de IJburgse pampuslaan de Happy panda 
brandstore geopend. Happy panda voert een breed assor-
timent biologisch afbreekbare wegwerpverpakkingen. Het 
bedrijf wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen 
van conventionele (en dus vervuilende) plastics. 
Dankzij materialen van partners als biological Solutions en 
Eco Soulife wordt het mogelijk concerten en festivals te orga-
niseren die natuur en milieu minimaal belasten. Happy panda 
richt zich met zijn missie ook op de politiek. Zie voor meer 
info: www.happypandaco.com

 Pickleball op Java-eiland
Voor iedereen die het leuk vindt om dicht bij huis met buurt-
bewoners te sporten is er nu pickleball. Deze voor nederland 
vrij nieuwe sport heeft elementen in zich van tennis, badmin-
ton en tafeltennis. Vanaf april wordt er op maandag en vrijdag 
gespeeld op het verharde veldje in de bogortuin, van 10.00 
tot 12.00 uur. materiaal is voor iedereen gratis beschikbaar. 
geïnteresseerd? Doe gerust een keertje mee! meer info via 
pbjavaeiland@gmail.com en www.picklebal.nl.

 Dineren bij Eiburgh Snacks 
Wie geen tuin heeft maar wel graag eens vrienden of familie 
wil uitnodigen voor een zomers etentje, kan voortaan bij Ei-
burgh Snacks een tafel reserveren in mijn Achtertuin. Daar is 
plaats voor één tafel, die plaats biedt aan zo’n tien personen. 
Er is keuze uit bijvoorbeeld barbecue, maar ook mosselen 
of een Hollandse rijsttafel. Eiburgh Snacks is in Amsterdam 
beroemd vanwege zijn verse friet van ter plekke geschilde 
aardappelen, en om zijn draadjesvlees. Zuiderzeeweg 2, Zee-
burgereiland, aan de voet van de Amsterdamsebrug. 

 Voorstelling van de stadsverteller
Stadsverteller Karel Baracs brengt het Amsterdam van 
1943 tot leven in de vertelvoorstelling Waarom lijn 8 niet 
meer rijdt. Tijdens de bezetting trekken twee jonge vrou-
wen zich het lot aan van de Joodse kinderen die in het 
centrum van Amsterdam gevangen zijn gezet. Met gevaar 
voor eigen leven weten zij tachtig van deze kinderen in 
veiligheid te brengen. Voorstellingen (11+) op 2 en 3 mei 
om 19.30 uur in het Verhalen Atelier, Lumièrestraat 77. 
Toegang €20 (incl. koffie, drankje en hapje na afloop). Re-
serveren via mieke@verhalenman.nl. 

 Stadsdorp op IJburg voor 50-plussers
Inwoners onderzoeken of er op IJburg belangstelling 
is om vanuit de FlexBieb een Stadsdorp IJburg voor 
50-plussers op te richten. Wie wil meedenken over 
de organisatie, het creëren van een website en over de 
‘FlexSoos’, kan een e-mail sturen naar stadsdorpIJburg@
flexbieb.nl.

 Creatief met plastic tasjes 
Haak-in is een buurtinitiatief dat zich richt op het herge-
bruik van plastic tasjes. Hierbij wordt creatief hergebruik 
gekoppeld aan sociale doelen, zoals het verbeteren van de 
integratie. In de Poortgebouwtjes aan de Molukkenstraat 
worden wekelijks op verschillende dagen cursussen gege-
ven. Hier kunnen ook tasjes worden ingeleverd. Zie voor 
meer informatie: www.haakin.nl.  

Mijn fiets en ik
‘ Fietsen in de stad  
is van iedereen’
Ja hoor, ze zingt graag luid op 
de fiets. Nu vinden de twee 
dochters dat nog leuk... Van 
huis in de Indische Buurt naar 
werk in het centrum is natuur-
lijk een ‘kippenstukje’, maar Iris 
doet dat elke dag.

Stenen jungle
“In het weekend gaan we met het 
hele gezin op de fiets naar ons 
tuintje aan de Wijkergouw in 
Noord.” Sinds een jaar is de fami-
lie trotse bezitter van een stekkie, 
mét tuinhuisje. “We zijn begin-
nend moestuiniers hoor, maar 

het is leuk joh.” Kijkt fronsend 
de Madurastraat in. “Dat kan hier 
niet, in die stenen jungle.” 

Iris en partner hebben bewust 
geen auto. Kom zeg, ze wonen 
en werken allebei in Amster-
dam. “Die auto zou negentig 
procent van de tijd stilstaan. We 
maken nu af en toe gebruik van 
SnappCar of Connect en dat 
werkt prima.” Vooralsnog zijn 
ze van zins het vol te houden. 
“Een kwestie van je leven zo in-
richten dat je ook zonder eigen 
auto kan.”

Iris op haar Sparta, in de Madurastraat. foto marti jn van den dobbelsteen

Basisschool de Willibrord. foto marti jn van den dobbelsteen

Bewegen is normaal
Dan een krachtige stelling. 
“Ik denk echt dat wanneer 
je bewegen introduceert als 
integraal onderdeel van je leven, 
kinderen daar hun leven lang 
profijt van hebben. Ze gaan het 
beschouwen als iets normaals.”

Fietsen in de stad is van ieder-
een, je bent hier professioneel 
fietser vanaf je vijfde levensjaar. 
Vindt Iris. “Als je fietst, ben je 
echt ín het landschap, maak 
je er onderdeel van uit. Ruik 
je, voel je.” Daarom vindt ze 
Ring-Ring een mooi initiatief. 
“Je creëert een community en 
stimuleert elkaar.” Dan lachend: 
“En stiekem kijk je af en toe hoe 
de concurrentie het doet.”

Iris (42)

beroep  
programmamanager 
gemeente Amsterdam
route  
Indische buurt-Centrum/
noord
afstand  
‘een kippenstukje’
fiets  
Sparta

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 (281) fietsten totaal tot nu toe 199.776 kilometer. Zie www.ring-ring.nu. 

A

De Ouderen Advies Raad Oost 
verwacht dat aan de plannen die 
nu via het zorgakkoord zijn be-
kendgemaakt ongeveer blijven 
zoals ze nu op tafel liggen. Wij 
zijn blij met de bijstelling van 
ruim 200 miljoen euro, maar de 
bezuiniging op het zorgaanbod 
voor ouderen is ons ins ziens 
nog steeds onevenredig hoog. 
Ouderen hebben de laatste 
jaren meegedaan aan demon-

De Haagse plannen
straties, ingezonden stukken 
geschreven en via organisaties 
telkens weer met de instanties 
gepraat. Zo is er wel degelijk 
het een en ander bereikt. Er 
komt bijvoorbeeld meer geld 
beschikbaar voor zorg in de 
buurten. Ook zullen er na 2015 
meer ouderen die dat nodig 
hebben kunnen verhuizen naar 
een goed ingericht verzorgings-
huis. En gelukkig komt er ook 

meer geld beschikbaar voor 
dagopvang. De gemeente is nu 
aan zet.

Lees verder op debrugkrant.nl,  
zoekwoord ‘oar’. A

Leerlinge willibrordschool naar finale 
voorleeswedstrijd 
De provinciale finale van De 
Nationale Voorleeswedstrijd is 
gewonnen door Jane Gözüm 
uit IJburg. Ze las een fragment 
voor uit Raveleijn van Paul van 
Loon. Jane zit in groep zeven 
van de Willibrordschool. 
Op woensdag 21 mei zal Jane 
de provincie Noord-Holland 
vertegenwoordigen tijdens de 
landelijke finale in Utrecht. 
Daar strijden de beste voorle-
zers uit alle twaalf de provincies 
om de titel Nationale Voor-
leeskampioen 2014. De win-
naar wordt voor een jaar lang 

kinderdirecteur van het Kinder-
boekenmuseum en ziet erop toe 
dat het museum leuke dingen 

organiseert voor kinderen van 3 
tot en met 13 jaar. www.denatio-
nalevoorleeswedstrijd.nl.
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Stadsdeel Oost wil het 
Oosterpark vergroten 
om ruimte te bieden 
aan grote evenementen. 
Veel omwonenden zijn 
hier fel tegen. Buurt-
bewoner Ernst Sonne-
veldt stapt zelfs naar de 
rechter. “Een verdubbe-
ling van het Oosterpark 
levert niet meer groen, 
maar meer grijs op.”

Omwonenden zien niets in project  
Verdubbeling Oosterpark

Om stadsdeel Oost in de kijker te 
spelen bedacht het toenmalige 
dagelijks bestuur (DB) zes jaar 
geleden het project ‘Verdubbe-
ling Oosterpark’. Het park moet 
een hippe plek worden, met 
evenementen en horeca. Een 
plek ook waar sporters aan hun 
trekken komen en kinderen kun-
nen spelen. 

Ernst Sonneveldt vindt dat de 
buurtbewoners vanaf het begin 
door het stadsdeel in de maling 
zijn genomen. En met hem, zo 
zegt hij, zijn vele buurtbewo-
ners boos. Er zou een heuse 
volksopstand broeien tegen de 
‘Verdubbeling Oosterpark’ en de 
geplande evenementen.

“Bij het woord verdubbeling 
denkt iedereen in eerste instantie 
aan meer groen,” begint Son-
neveldt zijn relaas, “maar dat is 
dus niet aan de orde. Er komt 
minder groen en meer grijs in het 
park. De gemeente wil een kwart 
van de gezonde bomen die nu in 
het park staan kappen om ruimte 
te creëren voor festivals, zoals 

Loveland op Koningsdag 2014, 
waar 15.000 bezoekers worden 
verwacht. Zijn ze helemaal gek 
geworden op het stadsdeelkan-
toor?”

Volgens hem blijkt uit onderzoek 
dat het Oosterpark totaal niet 

geschikt is voor evenementen 
met zoveel bezoekers en brengt 
dit zelfs ernstige schade toe aan 
de flora, fauna en bodem van het 
park. “Men wil alle Amsterdam-
mers laten opdraaien voor de 
vele miljoenen die het project 
Verdubbeling Oosterpark moet 

Door Cilla Zwarts-Voogd

Buurtbewoner Ernst Sonneveldt in het Oosterpark. Hij stapt naar  

de rechter vanwege de plannen van de gemeente om het park te  

verdubbelen voor evenementen. foto marti jn van den dobbelsteen

Het jeugdhonk op de hoek Pampuslaan/Bert Haanstrakade, klaar voor 

gebruik. foto marti jn van den dobbelsteen

gaan kosten. Terwijl niemand in 
de buurt erop zit te wachten.”

Verbijsterend
 Met zo’n vijfduizend handte-
keningen en 153 ontvankelijk 
verklaarde bezwaarschriften van 
buurtbewoners op zak begon 
Sonneveldt op persoonlijke titel 
een WOB-procedure (Wet Open-
baarheid van Bestuur) tegen de 
gemeente om de plannen tegen 
te houden. Bij de hoorzitting 
voelde hij zich echter niet serieus 
genomen. “Iedereen in de zaal 
was verbijsterd toen het stads-
deel zwaaide met een blaadje 
met summiere begrotingsgege-
vens, waarvan alleen ik de cijfers 
mocht inzien. Maar pas nadat 
een en ander aan gegevens was 
weggelakt. Toen riep ik tegen de 
voorzitter van de bezwarencom-
missie dat de hoorzitting wat mij 
betreft beëindigd mocht worden.”

Sonneveldt stelt dat de be-
zwarencommissie niet heeft 
gereageerd op de door hem naar 
voren gebrachte feiten en gestel-
de vragen over de begrotingen 
van dit project. “Het draait bij de 
gemeente alleen maar om geld, 
en grote evenementen leveren 
ontzettend veel geld op. Maar 
het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat de natuur en het woon-
genot van álle buurtbewoners 
daaronder lijden?”

Sonneveldt wil zowel de ‘Ver-
dubbeling Oosterpark’ als de 
grote festivals tegenhouden. “De 
gemeente presenteert het project 
en de evenementen heel roos-
kleurig. Ze belichten de plan-
nen positief voor ouders met 

kinderen, natuurliefhebbers en 
kunstenaars, maar ze verzwijgen 
het échte verhaal. Zo bagatel-
liseren ze de massale bomenkap 
en zwijgen ze over de bodemver-
ontreiniging.”

Op dinsdag 15 april had Son-
neveldt met drie medestanders 
een ontmoeting met de nieuwe 
stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel. 
“Dat was geen bevredigend ge-
sprek.” Sonneveldt heeft daarom 
besloten om naar de voorzienin-
genrechter te stappen. Volgens 
verschillende juridische advi-
seurs heeft hij naar eigen zeggen 
grote kans van slagen. “We zullen 
het eerdaags merken,” aldus Son-
neveldt.

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel
“Over de gang van zaken omtrent 
‘Verdubbeling Oosterpark’ ben 
ik reeds in gesprek met Vereni-
ging Vrienden van het Ooster-
park, waar de heer Sonneveldt 
overigens ook lid van is. Hij zegt 
vijfduizend handtekeningen te 
hebben verzameld. Die mag hij 
uiteraard komen laten zien. Als 
het er werkelijk zoveel zijn, dan 
ga ik kijken of deze ook valide 
zijn vergaard. Want het is een 
ontzettend groot aantal. Als dat 
zo is, dan gaan we kijken wat 
voor stappen we gaan onderne-
men. Verdere onderhandelingen 
voer ik met de Vrienden van het 
Oosterpark, die ook de mening 
van de heer Sonneveldt verte-
genwoordigen.”

Als de plannen doorgaan, start 
op 8 september 2014 de uitvoe-
ring van fase 1 en 2 van het pro-
ject ‘Verdubbeling Oosterpark’.Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Bikes & Boards IJburg
NIeuw bij fietsenwinkel Bikes & Boards, 
haal en breng service in IJburg en Diemen
Zie ook onze nieuwe openingstijden,  

www.bikesandboards.nl
winkelcentrum IJburg, 
Joris Ivensplein 50 tel.020-4161133
www.bikesandboards.nl

TE HUUR

Plug je iPhone in en Party!

Professionele
geluidsinstallatie

 0629040240

€50 per dag
IJburgse jongeren vanaf 
15 jaar hebben vanaf 
eind deze maand een 
eigen jeugdhonk. Op 
de hoek van de Pam-
puslaan en de Bert 
Haanstrakade is een 
‘tijdelijke jongeren-
voorziening’ neergezet, 
die er – ondanks het 
feit dat er portaca-
bins zijn gebruikt – fris 
uitziet. Het jeugdhonk 
is een initiatief van de 
jongeren zelf. 

tijdelijk jeugdhonk Pampuslaan  
binnenkort in bedrijf

Deze voorziening werd moge-
lijk dankzij de ondersteuning 
van onder meer de afdeling 

jeugdaanpak van stadsdeel 
Oost, jongerenwerk, corpo-
raties, lokale ondernemers en 
omwonenden. 

Na plaatsing van de portaca-
bins is er de afgelopen weken 
door de jongeren zelf hard 
gewerkt om het binnen gezellig 
te maken. Er is al een pooltafel 
geplaatst, een tafelvoetbalspel 
en een bank, tafels en stoelen. 
Alles tweedehands en door de 
jongeren zelf uitgezocht. Ook is 
er een barretje in elkaar getim-
merd en niet te vergeten het 
broodnodige podium, waarop 
jongeren straks hun talenten 
kunnen tonen.

Eind deze maand gaat de boel 
open. De datum wordt bekend-
gemaakt via de kortgeleden 

opgerichte jongerenwebsite 
Whatsupijburg.nl, waarvan de 
redactie ook in het jeugdhonk 
gevestigd wordt. 

Van de jeugdredactie
Het activiteitenprogramma zal 
voor iedere leeftijdscategorie – 15 
tot 18 jaar en 18+ – iets te bieden 
hebben. Een aantal uren per 

week zal ‘Club Jaco’ hier acti-
viteiten organiseren (dit is het 
talentcentrum van Dynamo dat 
ook elders in Oost begeleiding en 
educatie biedt op het gebied van 
muziek en media, danstheater en 
events). Dit gebeurt in samenwer-
king met de Stichting 24-karaat, 
opgericht door jongerenwerker 
en rapper Safoan Mokhtari, die 
zelf ook op IJburg woont. 
Daarnaast komt er een inloop-
mogelijkheid voor informatie 
en advies, bijvoorbeeld over 
school, bijbaantjes, stages of 
voor doorverwijzing naar hulp-
verlening. Hiervoor staan een 
veldwerker van Streetcorner-
work en een ambulant werker 
van Dynamo voor de jongeren 
klaar.

Veel te doen dus, daar. Wat je 
noemt echt chill… Nu alleen 
nog een naam voor het gebouw.
Wie daar een leuk idee voor 
heeft kan dat via Facebook kwijt 
bij Whatsupijburg.nl. Op 1 
mei wordt de winnende naam 
bekend gemaakt.

De zussen May en Siu in hun restaurant aan de Daguerrestraat. FOTO MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

Het enige Chinese restaurant op IJburg wordt gerund 
door de zussen May (48) en Siu (52) Man. Hun beider 
mannen werken in de keuken als kok en ook de kinde-
ren helpen mee in de zaak. 

Het werd ze met de paplepel 
ingegoten. May en Siu stonden al 
op jonge leeftijd in het Chinese 
restaurant van hun ouders. Ze 
hielpen in de keuken, in de be-
diening en deden allerlei klusjes. 
De passie voor Chinees eten en 
het werken in een restaurant is 
altijd gebleven. 

In 2006 opende De Gouden 
Kom, aan de Daguerrestraat. “Het 
is fi jn dat we zo’n hechte familie 

hebben, samen werken we met 
liefde in het bedrijf.”

May en Siu ervaren IJburg als een 
klein dorp. “Iedereen kent elkaar 
en zegt gedag op straat,” zegt Siu. 
“Vaak komen mensen tijdens 
de verhuizing Chinees bij ons 
afhalen.” 
May en Siu kennen hun klanten, 
dus als er nieuwe mensen zijn 
valt dat meteen op. Zelf wonen 
de zussen in Almere. Hun andere 
zus heeft daar een Chinees res-
taurant. 

Ook de afhaalservice loopt goed. 
“Favoriet zijn pekingeend en 
drooggebakken kip,” zegt May. 
“Via via horen mensen over deze 

DEEL 2 De Gouden Kom 

Pekingeend favoriet bij 
De Gouden Kom

gerechten en komen dan speciaal 
om te proeven.” Zelf vinden ze 
deze gerechten ook het fi jnst, 
vooral als ze in het restaurant 

geserveerd worden. “Dan smaakt 
het nog net wat lekkerder.”

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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‘Ik heb dat van die eieren met pasen nooit zo begrepen.’
‘Het nieuwe leven toch.’
‘Ja, van Jezus.’
‘precies.’
‘Dus een ei, daar komt een kuiken uit en dat is dan nieuw 
leven.’
‘precies.’
‘oké een kuiken, maar geen mens toch?’
‘Je zeurt een beetje.’
‘Vind je?’
‘Ja, vind ik wel.’
‘maar die haas, wie is dan die haas?’
‘Die haas is gewoon grappig.’
‘Vind je?’
‘Ja en lekker als hij van chocola is.’
‘Jij denkt alleen maar aan eten. Ik zoek naar een diepere 
betekenis.’
Het bleef stil.
‘En waarom zou je dat nieuwe leven verstoppen?’
‘Waar heb je het over?’
‘nou dan gaan ouders die eieren verstoppen en dan moeten 
hun kinderen ze vinden. Waarom zou je dat doen?’
‘Weet ik veel... Hou nou eens op!’
Ze stond op en liep naar de keuken. Kwam terug met paprika-
chips. 
‘lekker,’ zei hij. ‘Dank je.’
‘Vond jij pasen vroeger leuk?’
‘Weet ik niet meer.’
‘Ik vond er niets aan.’
‘Zoiets dacht ik al.’
Ze vroeg of hij wilde weten waarom ze het niet leuk vond. 
Hij antwoordde na even nagedacht te hebben dat ze het zelf 
mocht weten. of ze het kwijt moest zeg maar.
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Puzzel jij voor een Grieks diner  
voor twee?     

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) 
voor 14 mei 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. 54-2014 
was: loginnaam. Uit 311 inzenders is mevrouw  
E. Prins als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen..

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door Grieks restaurant  
I-Grec, Jean Desmetstraat 121,  
www.restaurantigrec.nl.

Gigantisch! 
Een diner voor twee bij Grieks restaurant I-Grec.

PUZZEL PrIJSVrAAg
StrIP 
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Oost is rijk aan bijzondere mensen. In deze rubriek geven zij hun kijk op de wereld.wijzen uit het oosten
Natuur- 
evenement voor 
kinderen
Op 24 mei vindt Oerrr 
plaats, een feestelijk eve-
nement voor kinderen 
over de natuur, die op en 
rond IJburg welig tiert. 
Ga bijvoorbeeld mee 
vleermuizen ontdekken, 
vogels spotten, ringslang-
broedhopen maken of 
het blote voeten-pad 
lopen. 

Oerrr is een initiatief van 
Natuurmonumenten, in 
samenwerking met de 
Gemeente Amsterdam 
en de Provincie Noord-
Holland. Zij hebben er 
samen voor gezorgd dat 
er met de aanleg van 
IJburg ook natuur is bij-
gekomen. Zo zijn er mos-
selbanken aangelegd en 
is er een eilandje speciaal 
voor vogels gemaakt. 
Het evenement vindt 
plaats op 24 mei van 
16.00-22.00 uur op het 
strand van Blijburg. Acti-
viteiten zijn geschikt voor 
kinderen tussen 4 en 12 
jaar. Info en aanmelden: 
www.oerrr.nl/ijburg.

Juniorgidsen in de meivakantie  
op het Muiderslot
In de meivakantie, van 27 april t/m 4 mei, kruipen junior-
gidsen op het Muiderslot in de
huid van kinderen van bekende bewoners en bezoekers 
van het kasteel in de 17e eeuw. Zo leiden zij je rond door de 
zalen van het slot. Het zijn traditiegetrouw leerlingen uit 
groep acht van de basisscholen uit Muiden, Muiderberg 
en Weesp. Het verhaal hebben ze zelf samengesteld en is 
gebaseerd op lesmateriaal over het Muiderslot.
 
Ook is in deze periode de tentoonstelling ‘Ridders van 
Holland’ te bezichtigen. Op zondag 4 mei geeft de Orde der 
Noorderwind demonstraties Middeleeuwse  zwaard- en 
vechtkunst.
Muiderslot is voor Amsterdammers goed te bereiken vanaf 
IJburg, met de Veerdienst Amsterdam. Zie veerdienstam-
sterdam.nl en muiderslot.nl.

Eveline Alders. Neuriënd strijkt ze haar nieuwste stofjes.   

foto laura te hennepe

Vaak heeft zij de vraag ge-
hoord: wat ben je nou eigen-
lijk? De mens heeft een haast 
aandoenlijke drang tot het 
gebruik van hokjes. En laat 
Eveline daar nou net niet mak-
kelijk in te plaatsen zijn. Van 
meubelpimper tot communi-
catieadviseur, van het maken 
van bloesjes tot het vertalen 
van boeken. “Ik kan van alles 
een beetje.” Aldus de beschei-
den mening van Eveline. Het 
lijkt er stiekem op dat we hier 
te maken hebben met een 
overschot aan talent. 
In het pittoreske atelier in 
de Kunststad in Noord werkt 
zij aan haar speciaaltjes. Het 
nieuwe schaaktafeltje springt 
direct in het oog. Dit handige 
bijzettafeltje leent zich voor 
vermaak. Een hersenkraker, 
waarbij een gouden varken de 

Zwarte Koning vervangt en 
een kip dienstdoet als pion. “Je 
kunt het ook gewoon neerzet-
ten.” Gelukkig.
Ondanks haar tien banen 
maakt Eveline een ontspan-
nen indruk. Neuriënd strijkt 
ze haar nieuwste stofjes. Het 
leegmaken van het hoofd vol 
creatieve ideeën stimuleert 
haar bij de volgende klus: “Op 
dit moment help ik kleine 
creatieve bedrijfjes met advies 
voor fondsen en subsidies. 
Vaak hebben zij simpelweg 
niet de kennis in huis om hun 
vernieuwende idee naar buiten 
te brengen.” Eveline helpt ze 
graag een handje. 
Sinds jaar en dag heeft ze ook 
lak aan die wenkbrauw, die 
omhoog gaat bij de hokjes-
freaks. “Dit ben ik allemaal.” En 
nu klaar met het gezeik.

Lampen van stof. Een schaakspel met vergulde 
boerderijdieren. Een fonds voor een circustheater. 
Een kleurrijk atelier. Wat hoort niet in het rijtje 
thuis? Wat Eveline betreft klopt het zo. De 55-jarige 
blondine is van alle markten thuis. 

Eveline Alders  (55)  
En nu klaar met het gezeik

Door Laura te Hennepe

Ridderspelen op het Muiderslot. foto marti jn van den dobbelsteen

Van zandwinning tot landwinning

Langzaam maar zeker doemen de contouren van 
Centrumeiland op. In het IJmeer bij IJburg wordt ge-
werkt aan zestien hectare schiereiland, een golfbre-
ker en steviger oevers van de bestaande landtong. In 
april 2015 is het nieuwe land gewonnen.

Boskalis werkt aan nieuw stukje IJburg

Boskalis voert het werk uit, in 
opdracht van het ingenieurs-
bureau Amsterdam (IBA). In fe-
bruari is begonnen met de aan-
leg van een zeshonderd meter 
lange golfbreker, opgebouwd 
uit zand en stenen. Die moet 
ervoor zorgen dat het nieuwe 
zand van Centrumeiland op 
z’n plek blijft, maar beschermt 
tegelijk ook de mosselbanken 
net buiten de dam – natuur-
compensatie voor de aanleg van 
IJburg – tegen verzanden.

Sjaak (35) is projectleider na-
mens Boskalis. “Dit werk is in 
een notendop wat we al jaren 
doen. Alleen de omgeving is 
nieuw. Wij werken meestal bij 
zee.” Boskalis, groot geworden 
in landwinning en baggerwerk, 
is als aannemer gespeciali-
seerd in nautische projecten. 
“Dit werk aan Centrumeiland 
is een van de weinige Neder-
landse projecten waar alles in 
zit, van kust- en oeverwerk tot 
landwinning, dat maakt het zo 
mooi.”

Aan de westkant van de land-
tong, te zien vanaf het surf-
strandje aan de Bert Haanstraka-
de, werken Sjaak en zijn mannen 
aan oeverbescherming. Tegelijk 
zorgt een grondpers daar via 
leidingen over de landtong voor 
de aanvoer van zand voor een 
nieuw stuk schiereiland van 
ongeveer 400 bij 400 meter aan 
de oostkant. Zeshonderddui-
zend kuub zand wordt daar via 
de pannenkoekmethode laagje 
voor laagje opgespoten.

Het zand komt voor een groot 
deel uit de vaargeul Amster-
dam-Lemmer. Sjaak: “Ook dat 
doen wij. Zo sturen we het hele 
treintje van zandwinning tot 
landwinning zelf aan.”

Het werkterrein op land is af-
gezet met een hek, in het water 
via bebakening – gele tonnen – 
binnen en buiten de golfbreker. 
Begin mei stoppen de werk-
zaamheden, op 1 oktober pakt 
Boskalis de draad weer op. “Dat 
is na het strandseizoen, zodat 
de mensen geen last van ons 
hebben.”

Dit is een van de redenen 
waarom IBA juist Boskalis in-
huurde voor de klus. Cees (60), 
directievoerder bij IBA: “Er is 
door Boskalis hoog ingezet op 
maatregelen tegen vervuiling, 
maar ook op veiligheid en voor-
lichting. Dat zijn belangrijke 
thema’s tegenwoordig.”
Als het gaat om veiligheid moet 
Cees nog wel iets van het hart. 

Door Linda van den Dobbelsteen

Nieuwe golfbreker voor de kust van het aanstaande Centrumeiland. foto marti jn van den dobbelsteen

“Ik zie ondanks de hekken toch 
mensen bijvoorbeeld hun hond 
uitlaten. We zijn op het terrein 
met gigantische machines aan 
de gang. Kijk daarom alsjeblieft 
uit mensen, we zien jullie niet 
altijd. Op bepaalde plekken kan 
bovendien drijfzand ontstaan.”

Intussen ziet Sjaak de contouren 
van nieuw land langzamerhand 

vorm krijgen. Daar geniet hij 
van. “Je maakt iets waar mensen 
iets aan hebben. Dat je dat ín de 
stad doet is heel bijzonder.”

Op 1 oktober gaat het werk aan 
Centrumeiland verder. 
Op 2 april 2015 is al het zand 
geleverd en zal het eerste en 
voorlopig laatste stukje IJburg 
2 af zijn. A



8 mei
The Missing Picture (actie). op 17 april 1975 
bezetten de communistische troepen van 
de rode Khmer de Cambodjaanse hoofd-
stad phnom-penh. De omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl (ook op 11 mei).

Happily Ever After (docu/actie, 12+). Als 
filmmaakster Tatjana Božic voor de zo-
veelste keer de liefde van haar leven heeft 
gevonden en het wederom mis dreigt te 
gaan, besluit ze dat het roer om moet. De 
omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook 
op 20 mei). 

9 mei
The Lunchbox (drama). Ila doet een poging 
meer pit in haar huwelijk te brengen. Vrij-
burcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

16 mei
Soof (komedie/romantiek). Soof nadert 
de 40 en heeft alles wat ze ooit wilde: 
kinderen, een cateringbedrijfje, een man en 
een fijn huis. Tot ze zich afvraagt: Is this all 
there is? Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

Muziek

25 april
Dikke jazz-jam, topklasse artiesten uit 

Jeugd

30 april
De dappere ridder, de draak en de mooie 
prinses (4-8), met schminken, limo, koffie 
en koek. poppentheater Koos Kneus, 14.00 
uur, kooskneus.nl (elke wo. en zo. diverse 
voorst., diverse tijden).

4 mei
Haas en Konijn gaan vliegen! (2-4), met 
schminken, limo, koffie en koek. Poppen-
theater Koos Kneus, 10.30 uur, kooskneus.
nl (elke wo. en zo. diverse voorst., diverse 
tijden).

7 mei
Koepelkinderconcerten nedpho. muzi-
kanten van het nederlands philharmonisch 
orkest en nederlands Kamerorkest spelen 
voor (buurt)kinderen een avontuurlijk con-
cert. nedpho Koepel, 15.00 uur, orkest.nl. 

11 mei
Stip & Vlek doen weer gek (animatie, 3+). De 
konijntjes bakken, gaan schoenen kopen, 
en maken zich op voor een discofeest. 
Vrijburcht, 13.30 uur, theatervrijburcht.nl.

Vrouw Holle, poppentheater Koekla (4+). 
Een wondere wereld na een val in de put. 
regie: frank groothof. De omval, 14.00 
uur, theaterdeomval.nl.

Mees Kees op kamp (familie, 6+). Wanneer 
directrice Dreus op de eerste dag van het 
schoolkamp door haar rug gaat, krijgt mees 
Kees de taak om de rest van het kamp in 
goede banen te leiden… Vrijburcht, 15.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

14 mei
flexbieb-jeugd: Space & Sound Club. 
Creatief met geluid onder begeleiding van 
Carmelo nesci (musicus) en Alicja nowicz 
(beeldend kunstenaar). flexbieb, 15.00 uur, 
flexbieb.nl.

Loet Moet Zingen (2+). loet wil helemaal 
niks meer moeten: “Ik doe alleen nog wat 
ik zelf wil!” oostblok, Sajetplein 39, 10.30 
uur, oostblok.nl.

18 mei
Buurman Xu (4+). Een wereldvreemde 
slimme schaker dacht in velden en wegen 
en zijn hersenen gingen zo snel als een 
raket. oostblok, Sajetplein 39, 16.00 uur, 
oostblok.nl.

TheATer

24 april
Noordwijven, Stut theater. over oma’s, 
moeders en dochters uit Amsterdam-
noord. badhuistheater, 19.30 uur, badhuis-
theater.nl.

25 april
Grijs, Howard Komproe (cabaret). De we-
reld is aan het veranderen. middenin deze 
realiteit doet iedereen zijn best om zichzelf 
te blijven. Kan dat wel? De omval, 20.30 
uur, theaterdeomval.nl.

Club

2 mei
Vrij(age)bo, nieuwe Stijl. Vrijmibo wordt 
Vrijdagvondborrel (a.k.a. Vrijagebo). bor-
relen vanaf 20.00 uur, top-DJ vanaf 21.30 
uur. Café-restaurant n.A.p., 20.00 uur, 
facebook: ‘VrIJAgEbo nAp’.

9 mei
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.).

AllegAAr

24 april
flexbieb-discussie: 50+ Stadsdorp IJburg. 
tweede avond over het plan van een 
leefgemeenschap voor en door de IJburgse 
senioren. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

Kamermeisjes van het lloyd, talkshow van 
Karin giphart over de nieuwe tentoonstel-
ling father, can’t you see I’m burning?, red-
bar lloyd Hotel & Culturele Ambassade, 
20.30 uur, lloydhotel.com. 

24 april e.v.
ridders van Holland – van harnas tot lint-
jesregen. tentoonstelling over de geschie-
denis van de Hollandse ridderorden en het 
fenomeen ridderschap. muiderslot.nl

25 april
roze loop, 5, 10 of 15 kilometer hard-
lopen met prijzen. Start om 19.30 vanaf 
sporthal Zeeburg, Insulindeweg 100. De 
route gaat over een rustig parcours, onder 
meer door het flevopark, zie www.dgla.nl.  
 
Dansfeest DglA, want atletiekvereniging 
Dutch gay & lesbians Athletics bestaan 15 
jaar. onder meer met de groovy Sluts en 
DJ Dees. Cafe-restaurant polder, 21.00 uur. 

4 mei
Herdenking slachtoffers tweede Wereld-
oorlog, De nieuwe ooster. burgemeester 
Van der laan aan het hoofd van de stoet 
langs een reeks gedenktekens. De nieuwe 
ooster, Kruislaan 126, 10.00 uur. 

Dodenherdenking Ed pelsterpark bij het 
nieuwe monument. namens Amsterdam 
oost spreekt thijs reuten, IJburgfanfare 
en IJburgkoor zorgen voor muzikale omlijs-
ting. om 20.00 uur twee minuten stilte. Ed 
pelsterpark, 19.30 uur. 

5 mei
Vluchtelingen, februaristakers en nSb-ers 
(18+). Het lloyd Hotel voor, tijdens en 
na de bezetting. tijdens een lunch wordt 
verteld over het gebouw als vluchtelingen-
kamp, als geïmproviseerde gevangenis en 
als Huis van Bewaring. Na afloop muziek. 
lloyd Hotel, 12.30 uur, lloydhotel.com.

8 mei
Er groeit gras in het oosterpark, verha-
lenproject van de Verhalenwinkel en het 
geheugen van oost, over de geschiedenis 
van de oosterparkbuurt. buurtbewoners 
delen hun verhalen. badhuistheater, 20.00 
uur, badhuistheater.nl.

17 mei
Kledingruilbeurs Klerenzooi. Kleding en 
boeken inleveren en ruilen aan de hand van 
een puntensyteem. Servicepunt de Kraai-
pan, 12.00 uur, facebook ‘klerenzooi’.

25 mei
trek je Klep open! Kofferbakmarkt, mooie 
spulletjes voor weinig. Zelf iets verpatsen? 
meld je via kofferbakmarkt@gmail.com. 
parkeerplaats blijburg, 9.00 uur.
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AGENDA

Meld zelf je evenement aan voor de online agenda:  
www.debrugkrant.nl/agenda.
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27 april
Dodelijk Zwijgen, fred Vaassen (toneel). Een 
man, Kees loudon, heeft zojuist zijn beste 
vriend begraven, die hij tien jaar eerder 
ontmoette tijdens een reis naar Auschwitz. 
De omval, 14.00 uur, theaterdeomval.nl.

2 mei
Waarom lijn 8 niet meer rijdt (11+). Stads-
verteller Karel baracs brengt het Amster-
dam van 1943 tot leven in een vertelvoor-
stelling. Verhalen Atelier, lumièrestraat 
77, 19.30 uur (reserveren via mieke@
verhalenman.nl (ook op 3 mei, 19.30 uur).

Tandem #5, twee jonge theaterma-
kers. Deze maand: tEnt & lilja björk 
Hermannsdóttir. oostblok, tweede van 
Swindenstraat 26, 20.30 uur, oostblok.nl.

5 mei
De Woordenschudders - twee keer schud-
den, Degasten. over de kracht van het 
woord, en hoe je daardoor misleid kan 
worden. oostblok, Sajetplein 39, 19.00 uur, 
oostblok.nl (aansluitend diner).

10 mei
De maand van Martijn, martijn Koning 
(cabaret). groot nieuws, klein nieuws, per-
soonlijke belevenissen, gênante momenten. 
De omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

11 mei
The importance of being earnest, AuC. 
Studenten spelen oscar Wilde’s klassieker. 
badhuistheater, 15.30 uur, badhuistheater.nl 
(English spoken).

18 mei
Ikea Monologen, theatergroep thomas. 
Zeven mensen nemen je mee naar een 
wereld van reclameleuzen en onuitstaan-
baar shopgedrag. badhuistheater, 20.30 uur, 
badhuistheater.nl.

FilMs

24 april
Her (komedie/Sf, 9+). theodore (Joaquin 
phoenix) is een eenzame schrijver. Hij 
wordt verliefd op de stem van zijn bestu-
ringssysteem, Samantha. De omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl (ook op 29 april).

1 mei
Nebraska (drama, 6+). na ontvangst van 
een brief van een loterij denkt de oude, 
knorrige Woody grant dat hij in een klap 
rijk geworden is…. De omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl (ook op 6 mei).

2 mei 
Samsara (documentaire). Heilige plaatsen, 
rampgebieden, industriële landschappen en 
wonderen, een verband tussen mensheid 
en natuur. Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

3 mei
Flexbieb-film: Haar naam was Sarah.  
Verfilming van bestseller die tijdens en na 
Wo-II speelt. flexbieb, 19.30 uur,  
flexbieb.nl.

5 mei
Pawel Pawlikowski (drama). polen 1962. 
Anna staat op het punt om haar geloften 
af te leggen bij de kloosterschool. maar 
alles verandert als blijkt dat ze van Joodse 
afkomst is. De omval, 20.00 uur, theater-
deomval.nl.

811.185 Amsterdammers in 
180 nationaliteiten 
op 1 januari 2014.
bron: dienst o&s
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      AdvertorialA

binnen en buitenland. Vanavond: martijn 
van Iterson (guitar), roy Dackus (drums) 
& Joris teepe (bass). blijburg, 20.30 uur 
(toegang gratis).

2 mei
Dikke jazz-jam, topklasse artiesten uit bin-
nen en buitenland. Vanavond: Dirk balthaus 
(piano), roy Dackus (drums) & Joris teepe 
(bass). blijburg, 20.30 uur (toegang gratis).

9 mei
Dikke jazz-jam, topklasse artiesten uit 
binnen en buitenland. Vanavond: paul van 
der feen (sax), roy Dackus (drums) & Joris 
teepe (bass). blijburg, 20.30 uur (toegang 
gratis).

9 mei
rondje Doe maar, rondje Doe maar. Alle 
grote hits passeren de revue. De omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

10 mei
Emilie Capulet - piano recital. romanti-
sche en impressionistische stukken van 
Chopin, beethoven, Schubert, Debussy en 
tchaikovsky. Vrijburcht, 20.00 uur, theater-
vrijburcht.nl.

16 mei
Dikke jazz-jam, topklasse artiesten uit bin-
nen en buitenland. Vanavond: Alex Sipiagin 
(trumpet), roy Dackus (drums) & Joris 
teepe (bass). blijburg, 20.30 uur (toegang 
gratis).

17 mei
Deliverance zingt 15 jaar gospel. Vijfender-
tig zangeressen en een speciaal samenge-
stelde band brengen driestemmig nummers 
als Can’t say thank you enough en the 
storm. De omval, 20.30 uur, deliverance.nl.

18 mei
Koepelconcerten nedpho. luisteren naar 
klassieke (en andere) muziek, een speciaal 
samengesteld concerten. nedpho Koepel, 
15.00 uur, orkest.nl.

Highlights in Oost

26 April
koningsdAg

•  Bredewegfestival, beroemd oranje-
feest. Vrijmarkt, live muziek, (kinder)
theater, versnaperingen, spelletjes. 
Watergraafsmeer, zo vroeg als je wilt.

• Haven Hulde, vrijmarkt en spelletjes, 
kinderen zijn de baas. gezelligheid in de 
cafés rondom. Haven IJburg, als de zon op 
komt.

• Loveland van Oranje, dik dancefeest, 
oosterpark.

• Kings on Wheels. De eerste Ko-
ningsdag vieren met landzeilen, kingsize 
barbecue, dj’s, zonsondergang en gratis 
entree. Een greep uit de line-up: Diablo, 
DJ lady Ace & rubzman, Alex De 
Saint. Wind ’n Wheels, 12.00-20.00 uur, 
Zuiderzeeweg 1, windnwheels.nl.


