
Marit en Carmein  
verhuisden van Groningen 
naar Oost. Eén ding zoeken 
ze: een nieuw avontuur in 
een nieuwe stad.

Hoofdagent en  
JOS Watergraafsmeer-voetballer 

Alex de Bruijne speelt het  
EK Voetbal voor politie-elftallen  

in Tsjechië.
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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
Maike Meijer kijkt terug op het 

vijfde seizoen van Toren C. 
‘Heb je die aflevering gezien 

waarin ik ging praten met mijn 
buik? Dan denk ik wel: Jezus!’ Met collega 

Margôt Ros denkt ze na over een film.
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Deze groep mensen zonder 
vaste verblijfplaats werd begin 
april door de gemeente verwij-
derd van een terrein in West-
poort. Omdat de Oostpunt vrij 
leek, en aantrekkelijk, sloeg de 
groep daar zijn kampement op. 
Van de burgemeester moeten ze 
weg.

“Stadsnomaden, zo worden ze 
genoemd.” Het gezicht van Jesse 
Limmen verkreukelt als hij het 
zegt. “Een onterechte geuzen-
naam. Stadsnomaden zijn 
rondtrekkende zakenmensen. 
Dit zijn mensen die zich op één 
plek nestelen en niet meer weg 
willen.”
De eigenaar van het nabijgele-
gen café-restaurant Magnetico 

is ontstemd; er is een attri-
buut van zijn terras gestolen. 
Bovendien staat zijn jaarlijkse 
Magneet Festival weer voor de 
deur. Hij moet op de Oostpunt 

voorbereidingen gaan treffen. 
“Ik heb geconstateerd dat ze 
redelijk wat veranderd heb-
ben. Dus ik kan flink aan de 
bak.”

Gewoel op de Oostpunt. 
Niet vanwege het Mag-
neet Festival dat er jaar-
lijks in augustus plaats-
vindt, maar vanwege de 
landkrakers die zich er 
hebben verschanst. 

Als je over de IJburglaan rijdt en 
richting het noorden kijkt, zie je 
het kampement van de krakers 
goed liggen. Het gebied is al va-
ker gekraakt geweest. En ook op 

andere plekken, bijvoorbeeld in 
de Sluisbuurt, zie je nu caravans 
verschijnen.

Het steekt Limmen wel. Waar 
hij – ‘iedereen’ – zich nauwkeu-
rig aan de regels moet houden, 
voor álles een vergunning moet 
aanvragen, slopen zij een hek 
en plaatsen hun eigen hek, zon-
der dat daarop door de gemeen-
te op wordt gereageerd.

Toch is hij niet alleen maar ne-
gatief. “Ik heb niks tegen idealis-
ten die een eigen woonwereld 
proberen te creëren. Er zijn nu 
eenmaal mensen die niet kun-
nen leven in aangeharkt Ne-
derland en daardoor tussen wal 
en schip belanden. Ook voor 
hen moet er plek zijn. Maar 
niet daar waar iemand anders al 
plannen heeft.”
Limmen denk aan een Magneet 
Festival kick-off-feest: ‘Ontrui-
men met liefde’. “Dan brengen 
we gezamenlijk het terrein weer 
in de oorspronkelijke staat.”

Lange adem
Mijn negenjarige huilt omdat 
er een dag zal komen dat we 
afscheid van elkaar moeten 
nemen. Het huilen gaat bij mij 
door merg en been. Omdat die 
dag een keer komt. Oké, mis-
schien nemen we geen afscheid, 
misschien wordt het voor ons 
genomen. Maar er komt een dag.
Het gaat door merg en been 
omdat dit mijn grote bezwaar 
tegen het leven blijft en ik er na 
veertig jaar nog altijd geen fat-
soenlijk antwoord op heb. ‘Ons 
krijgen ze niet.’ iets slechters 
kan ik niet bedenken. Maar ik 
zeg het. Ze laat zich ook geen 

sprookjes vertellen, over hemels 
waar we elkaar allemaal weer 
zullen treffen. Dit maakt het nog 
moeilijker te verteren.
Het grootste probleem van 
kinderen hebben is dat je op een 
dag weer van ze gescheiden zal 
worden. iedereen weet dat wel. 
Ook de negenjarige tot mijn 
spijt. We denken er alleen niet 
steeds aan. Het is zaak er zo min 
mogelijk aan te denken. 
Het punt is: ik wil voor eeuwig 
en eeuwig bij die kinderen blij-
ven. Tegelijkertijd probeer ik heel 
vaak even van ze af te komen.
‘Mama, moet je nu alleen zijn of 
niet?’ informeert de vierjarige te 
pas en te onpas.

in De Gewichtlozen van Valeria 
luiselli lees ik: Romans zijn van 
de lange adem. Dat vinden roman-
schrijvers althans. Niemand weet 
precies wat het betekent. Maar ze 
zeggen het allemaal: van de lange 
adem. Ik heb een baby en een 
middelste kind. Ze laten me niet 
ademen. Alles wat ik schrijf zal – 
kan – alleen maar van korte adem 
zijn. Van weinig lucht.

ELKE

Landkrakers op de Oostpunt van Zeeburgereiland

Van de burgemeester moeten ze weg

Door Linda van den Dobbelsteen

Lees op pagina 3 over de landkrakers en wat de gemeente van ze vindt. foto marti jn van den dobbelsteen

Haven IJburg. foto marti jn van den dobbelsteen
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Lees verder op pagina 3

Open Haven Festival

Op zondag 25 mei barst het jaar-
lijkse watersportfestijn op IJburg 
weer los. In samenwerking met 
de Watersport Vereniging en 
lokale ondernemers organiseren 
buurtbewoners ook dit jaar weer 
een gezellige middag. Klassieke 
schepen bekijken, kanoën, sup-
pen, varen in een optimist, het 
kan allemaal. Er is een braderie 

met lekkere hapjes en drankjes, 
kado-artikelen, woonaccessoires, 
en langs de kade klinkt muziek 
van dj Nice Guy Eddy. Ook de 
jongste bezoekers worden niet 
vergeten: voor hen is er eveneens 
volop vermaak te vinden. 
Zondag 25 mei, van 12.00 tot 20.00 
uur. www.openhavenfestivalijburg.nl 
of kijk op Facebook. 
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‘ Heerlijk slapen 
       op puur natuur ’

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

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

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

voor 10 euro

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

Maandag gyrosschotEl dinsdag mousaka Woensdag papoutsaki

* actie niet geldig i.c.m. andere acties

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. 
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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

Er moet ruimte zijn voor deze 
groepen, laat een woordvoer-
der van burgemeester Van der 
Laan weten. Maar niet hier op 
Zeeburgereiland, daar is hij 
duidelijk over. De groep moet 
weg, en wel ruim voor de start 
van het festival. De driehoek 
(burgemeester, politie, officier 
van justitie) bespreekt binnen-
kort de mogelijkheden. 
Ondertussen zoekt Van der 
Laan naar een structurele 
oplossing, want het heeft geen 
zin het probleem alleen maar te 
verplaatsen. Daarom is men op 
zoek naar een locatie waar deze 
groep gedoogd kan worden – 
onder strikte voorwaarden en 
voor een bepaalde tijd.
Zolang er nog geen besluit is, 
wordt de groep goed in de gaten 
gehouden door Handhaving en 
politie. 

Voor raadslid Daniel van der 
Ree van de VVD Amsterdam is 
gedogen juist geen oplossing. 

Hij was het die, na een werk-
bezoek op Zeeburgereiland, 
vragen stelde in de raad over 

de kwestie. “Wie wil kampe-
ren, gaat maar op een camping 
staan. Als we dit gaan gedogen, 

Samenwerking Magneet Festival  
en ID&T
Het Magneet festival wordt in de laatste 
twee weekenden van augustus gehouden op 
de Oostpunt. Het wordt de vierde editie. 
nieuw is dit jaar de samenwerking met het 
beroemde iD&T (organisator van onder 
andere de Sensation White-feesten). Jesse 
limmen: “We zijn blij met de samenwerking 
en het vertrouwen van iD&T in het Mag-
neet Concept.” 

En dat concept blijft hetzelfde: een festival 
genereren op basis van co-creatie. Mensen 
dienen ideeën in op een online platform 
en de leukste worden op het festival ten 
uitvoer gebracht. limmen: “Wel zouden 
we dit jaar graag een aantal bekende bands 
programmeren.” Zoals? “Jett rebel zou tof 
zijn.”

komen straks alle nomaden 
naar Amsterdam.” 

’t Landje was het terrein in 
Westpoort waar de groep – ‘nu 
nog een mannetje of vijfender-
tig’ –drie jaar lang bivakkeerde. 
Begin april werden de ze er 
weggestuurd. Sindsdien ver-
schansen ze zich op de Oost-
punt van Zeeburgereiland. 

Tony is erbij vanaf dag twee. 
“We zijn een sociaal levende 
gemeenschap, een grote com-
mune. Alles is hier van ieder-
een. En dat werkt goed.” Ze 
leven in tenten en caravans, die 
over de punt verspreid staan. 
Overal liggen spullen, er is een 
gezamenlijke tent en er zijn 
vuurplaatsen. Welke ze ge-
bruiken hangt af van de wind. 
Bordje: Wie hier plast wordt 
natgespoten.

Ze zorgen goed voor het 
gebied, zeggen ze. Dat moet 
ook wel, want elke dag komt 
Handhaving op bezoek. Overal 
hangen vuilniszakken aan hek-
ken. Met briefjes erbij. Regels 
op het IJlandje: geen geweld, 

‘Wij zijn het prototype van een socialistische samenleving die wel werkt’

geen diefstal, geen afval op het 
terrein laten liggen, geen grote 
kampvuren en geen overlast/
harde muziek/niet schreeu-
wen.

De gemeente wil ze hier weg 
hebben, dat weten ze. “Ze gaan 
ons een aanbod doen. Maar 
ze willen de groep uit elkaar 
halen. Dat willen we niet. Wij 
zijn het prototype van een soci-
alistische samenleving die wel 

werkt. Als we bij elkaar kunnen 
blijven, staan we open voor ver-
huizing.”

Elke maand leggen de leden 
van de groep twintig euro in de 
pot, waar gezamenlijk dingen 
van worden gedaan. Ze kochten 
onder meer een bouwkeet op 

wielen waar ze zelf een douche 
en toilet in bouwden. En die ze 
zelf aansloten op de riolering. 

Water wordt uit het IJmeer ge-
pompt. Ron, grote lach, weinig 
tanden: “Ja, ja-ja, we zijn wel 
schoon hoor.”
Waarom ze eigenlijk niet in een 

Op de Oostpunt is een 
kamp opgeslagen. Ron 
en Tony zijn twee van de 
bewoners. Wie ze zijn? 
Tony zegt het triomfan-
telijk. “Wij zijn de stads-
nomaden.” Hijzelf is een 
Nederlandse vluchteling 
die vanuit Mali, waar hij 
woonde, in Nederland 
opnieuw iets probeerde 
op te bouwen. “Dat 
bleek nogal lastig. Toen 
heb ik me bij de mensen 
van ’t Landje aangeslo-
ten.”

De mensen van het IJlandje

Vanaf links Ron (43), Pavla, Wendela, Nabil, Dave (‘Canadave’), Tony. Op de achtergrond, naast de tent een heel stel paraplu’s. Gevonden, bij het vuil. 

Wendela: “Mensen gooien wat weg joh.” foto marti jn van den dobbelsteen

Vervolg van pagina 1

huis wonen? Hij schokschou-
dert, zijn stem wordt zacht. 
“Er zijn mensen die geen huis 

hebben.” Het is ook niet altijd 
makkelijk, zegt hij. De kou, de 
wind.

‘ Het is klip en klaar dat ze daar weg moeten’



VvE-BEHEER  
ZOALS JIJ HET WILT!

Structuur:

Financiën:

Prijs:

- De Nieuwe Wereld treedt op voor en namens de Vereniging van Eigenaren.
- Dus transparant beheer, zonder retourcommissies van onderhoudsbedrijven.
- Inkoopvoordeel bij onderhoudsbedrijven en andere leveranciers is voor de VvE.

- Gegarandeerd 10% goedkoper dan  
 je huidige beheersovereenkomst.

MEER WETEN? 
De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer BV 
Postbus 74 - 1000 AB  Amsterdam 
020-4181816 
info@denieuwewereld.eu
www.denieuwewereld.eu

 facebook.com/denieuwewereldvastgoedbeheer 
 twitter.com/vastgoedvve

- Efficiënte werkwijze, dus beheer voor een scherp, vooraf overeengekomen tarief.
- Beheer binnen een vooraf opgestelde begroting.
- Zonder risico, met een eigen bankrekening op naam van de VvE.
- Jaarlijkse controle van de jaarrekening door een onafhankelijk accountant.
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M isschien zien sommigen van u het al 
aan mijn handschrift, ik ben inderdaad 
dronken. Gelukkig heb ik geen whisky 

gedronken want daar word ik lijp van. Van bier 
wordt deze jongen gewoon dom en agressief. 
Van cognac word ik vergeetachtig. En zo heb ik 
voor elk drankje wel een slappe smoes die ik 
zeer serieus neem. ‘Wat heeft u dan gedronken 
meneer Wartaal?’ hoor ik jullie vragen. ik hoor 
immers alles. ik vertel het jullie. Dat is wat een 
heer doet. 
Het was wodka van het merk urka. Het perfecte 
goedje om jezelf in een heerlijke alcoholvergif-
tiging te gooien. Een milde vergiftiging natuurlijk 
anders is het niet leuk meer. We kennen ‘m 
allemaal, we hebben allemaal wel zo’n verhaal dat 
achteraf heel grappig is maar op het moment zelf 
wilde je gewoon even dood. 
urka Vodka wordt dus gebrouwen in het dorpje 

urkatjev waar de vrouwen stoer zijn en de 
mannen alcoholist. in urkatjev kun je naar het 
schijnt nog wel gewoon de hele dag én nacht je 
voordeur open laten staan. Het enige wat daar 
gestolen wordt is je hart. Er komen jonge man-
nen en vrouwen van over de hele wereld naar 
urkatjev in de hoop een baantje te vinden in de 
oudste brouwerij van rusland. De meeste van 
die mensen redden het niet en eindigen in de 
horeca of in de goot maar een enkeling has what 
it takes en mag beginnen, helemaal onderaan in 
de hiërarchie. Kots van de proevers opdweilen. 
Dit lijkt nu misschien een smerig klusje en daar 
heeft u helemaal gelijk in maar die jeugd van 
tegenwoordig hè? Die vinden kots stoer. blegh. 
Zo ben ik niet. En precies daarom heb ik niet 
net gekotst in mijn eigen auto. Dat zou ik nooit 
doen.
Groeten uit urkatjev!

wILLIEs wartaaL
Drankjes op drankjes

Cruquiusgebied

rafelrand wordt verder aangepakt

Cruquius is een ruw stuk Am-
sterdam, aan de rand van het 
Oostelijk Havengebied. Blijkens 
de posters op de ramen zijn de 
meeste gebouwen ‘in beheer’ 
of ‘tijdelijk in gebruik’ – een 
van de manieren om krakers 
en inbrekers op afstand te 
houden. Veel panden zien er 
afgeleefd uit en onkruid heeft 
vrij spel. Toch heeft Cruquius 
één groot pluspunt: de locatie. 
“Het gebied bevindt zich bin-
nen de ring, op fietsafstand van 
het centrum,” zegt Pieter-Jan 
Kuijs, ontwikkelingsmanager 
bij projectontwikkelaar Am-
vest. En dan is er ook nog al dat 
water van het IJ dat het gebied 
omringt.

Amvest ziet al langer de po-
tenties van dit rafelrandje. Dus 
zorgde de projectontwikkelaar 
er –met de zegen van stadsdeel 
Oost – voor dat The Harbour 
Club zich er in mei 2012 kon 
vestigen. Sindsdien komen 
mensen van heinde en verre om 
te eten in het chique restaurant, 

dat gevestigd is in een voorma-
lige wijnterminal aan het water.

Wijziging bestemmingsplan
De komst van The Harbour 
Club was de eerste stap tot 
verdere ontwikkeling. Amvest 
kreeg afgelopen maart groen 
licht van het dagelijks bestuur 
van stadsdeel Oost om de 
bestemming voor een deel van 
het gebied te wijzigen, zodat 
er woningen, bedrijvigheid en 
voorzieningen kunnen worden 
ontwikkeld. Eind mei, begin 
juni verwacht Amvest het 
ontwerp-bestemmingsplan te 
kunnen indienen.

Het eerste gebouw met apparte-
menten komt op de Cruquius-
weg nummer 67, op een steen-
worp afstand van het restaurant. 
Nu is Albeton er nog gevestigd. 
Het bedrijf, dat al ruim veertig 
jaar betonmortel produceert 
voor de bouwsector in de regio 
Amsterdam, gaat in  augustus 
verhuizen. Kuijs: “Een sloop-
bedrijf zal vanaf september 
de centrale ontmantelen.” Hij 
verwacht dat de eerste steen van 

een nieuw gebouw begin 2015 
kan worden gelegd.

Wat Amvest betreft worden de 
komende jaren meer percelen 
in het gebied geschikt gemaakt 
voor woningen. De projectont-
wikkelaar onderzoekt of een 
aantal karakteristieke gebouwen 
kan worden behouden, zoals 
het ketelhuis, het pompenge-
bouw en het Insulindehuisje. 
Het laatste ziet er van buiten uit 

als een huisje uit een kinder-
boek, maar is in zo’n slechte 
staat dat Amvest het wil afbre-
ken en in stijl herbouwen.

Nieuwsgierige bezoekers  
geweerd
Het Cruquiusgebied oogt niet 
echt aantrekkelijk. Er staan 
amper mooie gebouwen. Af en 
toe dendert er een vrachtwagen 
voorbij of jakkert een busje langs 
op weg naar een van de terreinen 

waar nog wel bedrijvigheid is. 
Nieuwsgierige bezoekers wor-
den geweerd, de borden die een 
beroep doen op art. 461 uit het 
Wetboek van Strafrecht geven 
dat heel duidelijk aan. Toch is er 
volgens Kuijs veel interesse voor 
woningen in het gebied. “Via de 
site www.cruquius67.nl hebben 
zo’n 750 mensen hun woonwen-
sen kenbaar gemaakt en zich 
aangemeld om op de hoogte te 
worden gehouden.”

De betonmortelcentrale van Albeton in het Cruquiusgebied gaat deze zomer nog tegen de vlakte om ruimte 

te maken voor woningen.  foto marti jn van den dobbelsteen

Door Ana Karadarevic

Industriegebied Cruquius gaat langzaam maar zeker 
op de schop. Eerst werd het chique restaurant The 
Harbour Club erheen gehaald, en nu ontwikkelt pro-
jectontwikkelaar Amvest het gebied verder door. De 
betonmortelcentrale van Albeton gaat deze zomer 
nog tegen de vlakte om ruimte te maken voor wo-
ningen.

www.maxis.nl 
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Hemelvaartsdag 
open van 11 - 18 uur 

gratis
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goedkoop
tanken

Open ateliers Oost 

Marian Haringsma exposeert bij de boerderij aan Science Park 205,  

het liefst buiten. De haan en kippen horen bij cafe-restaurant Polder. 

foto marti jn van den dobbelsteen

De derde editie van het Open 
Atelierfestival Oost vindt plaats 
in het weekend van 24 en 25 
mei. In samenwerking met het 
CBK Amsterdam en andere 
culturele instellingen in Oost 
wordt er weer een mooi pro-
gramma neergezet met als doel 

een brug te slaan tussen IJburg, 
het Science Park, de Watergraaf-
smeer en Oostpoort. Dit jaar is 
het thema Kunst & Science. In 
CBK Amsterdam is van vrijdag 
23 mei tot en met zondag 1 juni 
de Centrale Expositie te zien. 
www.openateliersoost.nl

Steigerbuis, Buiskoppelingen en meer!
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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.

‘Dat er wc-papier uit je onderbroek hangt, dat kán niet’

Naam Maike Meijer Geboren 1967, Nijmegen Beroep actrice, scenarioschrijfster van Toren C Bekend van onder meer  theaterproducties  
bij de Paardenkathedraal en het Nationale Toneel, de politieserie Luifel & Luifel en enkele films van Alex van Warmerdam.  

Nu te zien in de reclame van Jumbo

De kijkers noch de ruim tachtig personages of ‘type-
tjes’ worden gespaard in de populaire kantoorkome-
die Toren C, waarin poep, kots, ongegeneerde lust 
en ongemakkelijk naakt voorbij komen. Maar het 
Nederlandse publiek heeft de puberale humor van 
scenarioschrijfsters en actrices Margôt Ros en Maike 
Meijer omarmd. Meijer kijkt tevreden terug op een 
succesvol vijfde seizoen.

Door Dieuwertje Mertens

Maike Meijer

 

jas
in de

Maike Meijer woont met haar man en twee zoons van 9 en 13 in Amsteldorp, Watergraafsmeer. “De meest 

logische plek om te wonen. Dicht bij het centrum, maar je bent ook snel de stad uit. En dicht bij het water, we 

willen graag een bootje.”  foto marti jn van den dobbelsteen

Bij de eerste aflevering dit 
seizoen waren er al meer dan 
een half miljoen kijkers. Hoe 
verklaar je dat succes?
“In het begin vonden mensen 
Toren C heel vreemd, ze dachten 
vast: die malle wijven die gaan 
wel heel ver. Maar er ontstond 
op een gegeven moment een 
sfeer van ‘je moet het gezien 
hebben’. Dat heeft heel erg in 
ons voordeel gewerkt. Veel 
jonge mensen zijn naar ons pro-
gramma gaan kijken. De reacties 
lopen uiteen. Mensen worden 
er heel blij van of ze vinden het 
slecht, maar je kunt in ieder ge-
val niet meer om Toren C heen.”

Hoe hebben Margôt Ros en jij 
elkaar gevonden?
“Als actrices kenden we elkaar 
uit café De Smoeshaan. Ik wilde 
al heel lang graag een komedie 
schrijven, maar dat wilde ik niet 
alleen doen. Zij vertelde mij in 
de kroeg een verhaal over haar 
vakantie en daar moest ik zo 
hard om lachen. Ik kan over 
veel dingen onzeker zijn in 
mijn leven, maar mijn intuïtie 
zei: deze vrouw is goed! Ik heb 
haar gebeld: ‘Mag ik langsko-
men? Ik heb een plan. We gaan 
een serie schrijven.’ 
Er was een klik en de daarop-
volgende anderhalf jaar zijn we 
bezig geweest met het ontwik-
kelen van een vorm voor alle 
ideeën die we hebben. Door 
Margôt werd ik meer wie ik 
eigenlijk ben. Aan de serie wer-

ken voelde als thuiskomen.”

Margôt zei in een interview: 
‘Toren C heeft een heel ander 
soort idioom, mensen moeten 
daar aan wennen.’ Hoe zou je 

dat idioom omschrijven?
“Ik kom uit de klassieke theater-
wereld. Ik speelde Shakespeare 
en Tolstoj, maar ik was altijd een 
vreemde eend in de bijt. In een 
klassiek stuk probeerde ik eens 
een Donald Duck-stem op te 
zetten, omdat ik wist dat ik daar 
goed in was. Dan ging ik een lied 
zingen als Donald Duck bij een 
personage dat zoiets doet om 
zijn ongemak te verbergen. Dat 
vond ik enig om te doen! Maar 
meestal zeiden regisseurs: ‘doe 
maar niet’. 
Margôt kwam met hetzelfde 
soort verhalen, ook zij zocht 
steeds de grenzen op en deed 
dingen waarvan je denkt: word 
eens volwassen! Ik wilde graag 
de Nederlandse Jennifer Saun-
ders (Absolutely Fabulous) wor-
den door een goede komedie te 
schrijven. In het begin was het 
heel slecht wat we opschreven, 
maar we hadden veel vertrou-
wen in elkaar. We vertelden 
elkaar grappige dingen die we 
hadden onthouden of gênante 
situaties waarin we terecht wa-
ren gekomen. We moesten het 
hardst lachen om pijnlijke situa-
ties waarin mensen stuntelen in 
hun bestaan.

Na lang nadenken besloten we 
dat de serie zich moest afspelen 
op een kantoor. Dat heeft altijd 
een enorm stijve ‘nine-to-five-
achtige’ sfeer. In een kantoor 
je rok te ver omhoog hebben, 
of rondlopen met een eind 
wc-papier uit je onderbroek, 
dat kán niet. Maar als het in een 

kantoor gebeurt, is dat grappi-
ger dan bij een familie Flod-
der thuis. Het stijve van een 
kantoor gecombineerd met het 
pijnlijke van onze humor levert 
frictie op.”

Je moet je ijdelheid wel opzij 
zetten voor de personages die 
jullie spelen. 
“Dat vind ik helemaal niet erg. 
Heb je die aflevering gezien 
waarin ik ging praten met mijn 

buik? Dan denk ik wel: Jezus! 
Moet ik dat nu echt zelf gaan 
doen? Maar ja, ik heb het zelf 
bedacht en het is mijn eigen 
serie. Naakt is altijd lastig. Maar 
als een van ons tweeën in onze 

blote kont op tv moet, wordt er 
niet ingezoomd. Dat geldt ook 
voor seks en bloed: als je het 
echt ziet, is de humor weg.”

Nu Toren C zo populair is, moet 
er wel een vervolg komen…
“De VPRO wil het graag en wij 
ook. Over een paar maanden 
horen we meer. En we denken 
na over een film.”

Ben je recentelijk nog in situ-
aties beland die we terug gaan 
zien?
“Ik ben nu niet aan het schrij-
ven, want na zo’n seizoen ben 
ik een beetje leeggebloed, 

maar er zijn altijd dingen die je 
opvallen. Ik ging laatst eten bij 
restaurant Rijsel, dat zit in zo’n 
verzamelgebouw aan de Mar-
cusstraat. In het trappenhuis 
hing een briefje waar op stond: 
‘Cursus beton gieten’. Haha, 
serieus! Dus dan pak ik mijn te-
lefoon en spreek het een beetje 
besmuikt in op mijn voicerecor-
der. Dat is iets dat we zeker nog 
eens gaan uitwerken.”

Wat vind je van de jas?
“Van wie is die jas? Van een 
Duitser, een nazi?”

Kom 24 mei langs bij de start verkoop op het bouwterrein van Plantage De Sniep voor onze Kom 24 mei langs bij de start verkoop op het bouwterrein van Plantage De Sniep voor onze 
nieuwe woningen met zonnige brede tuin aan het water van de Weespertrekvaartnieuwe woningen met zonnige brede tuin aan het water van de Weespertrekvaart

plantagedesniep.nl

Een thuis dat werkt Een thuis dat Start verkoop 23 nieuwe
woningen aan het water

plantage
de sniep

plantage
de sniep

plantage
de sniep

Fase 1B en 3C
23 Waterwoningen 

5 of 6 kamers
Inpandige berging en 

parkeerplaats op eigen terrein
prijzen vanaf

 G335.000,- v.o.n.

24 mei van 11:00 tot 15:00  -  Bouwterrein Plantage De Sniep  -  Muiderstraatweg te Diemen  -  T: 020 – 698 09 16  -  E: info@plantagedesniep.nl 
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Vrijagebo

SPANJE-NEDERLAND OP GROOT SCHERM 
EN LIVE MUZIEK, VAN DANNY DE LAMAR

.

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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“Ik zie zijn naam nog regelma-
tig in wedstrijdverslagen in de 
krant opduiken, dus het gaat 
goed hem,” zegt De Bruijne. 
“Dat is prettig om te weten. We 
hebben naderhand ook nog 
contact gehad. Hij speelt nu met 
een inwendige defibrillator.”

De Bruijne komt uit Apeldoorn. 
Als jonge jongen doorliep hij de 
jeugdelftallen van Go Ahead Ea-
gles. Hij zat zelfs op de bank bij 
het eerste elftal, uit bij Cambuur 
Leeuwarden, maar tot een of-
ficieel debuut in het profvoetbal 
kwam het nooit. “Trainer Ray-
mond Libregts werd vervangen 
door Mike Snoei. Dat werkte 
niet in mijn voordeel, want 
Snoei zag het niet in me zitten. 
Dan moet je reëel zijn: als je bij 
een club als Go Ahead Eagles op 
je negentiende nog steeds niet 
bent doorgebroken, moet je iets 
anders gaan doen.”

Bij AHC IJburg komt de WK-
koorts ook al goed op gang. 
Vrijwilligers zijn de afgelopen 
maanden druk in de weer 
geweest met de voorbereiding 
van diverse festiviteiten die tij-
dens het WK-hockey bij AHC 
IJburg worden georganiseerd. 

De jeugdleden nemen op 
woensdag 28 mei het club-
huis onder handen. Ze ver-
sieren het onderkomen van 
de club met oranje en rood-
wit-blauwe decoraties. Drie 
dagen later is de kick-off van 

De Bruijne besloot zijn droom 
om profvoetballer te worden op 
te geven, ging zich richten op 
een maatschappelijke carrière 
en begon een opleiding tot 
hoofdagent. Toen hij daarmee 
klaar was, verhuisde hij naar 
Amsterdam. Een welbewuste 
keuze: “Ik wilde daar zijn waar 
het gebeurt. Een grote stad dus. 
Ik ben nu hoofdagent in Zuid. 
Het mooie aan mijn werk vind 
ik dat geen dag hetzelfde is. Elk 
moment kan er een melding 
komen.”

Toen De Bruijne eenmaal in 
Amsterdam woonde, ging hij 
hier ook voetballen. Eerst bij 
Ajax-zaterdag, daarna bij JOS 
Watergraafsmeer en volgend 
jaar maakt hij de overstap naar 
hoofdklasser De Dijk in Noord. 
Voor het Nederlands politie-
elftal speelt hij al een paar jaar. 
Vier jaar geleden kwalificeerde 
het team zich ook voor het EK, 
toen in Athene, maar van een 
deelname werd uiteindelijk 
afgezien: een trip naar Grieken-
land voor een groep van 25 voet-
ballers en trainers bleek te duur. 

“Een flinke teleurstelling,” aldus 
De Bruijne. “We hadden er hard 
voor getraind. En als je die kwa-
lificatie door komt, wil je spelen 
ook. Na dat fiasco zijn de zaken 
gelukkiger wat professioneler 
aangepakt. Er zijn sponsoren 
gevonden en nu zijn er goede 
afspraken gemaakt.”

de WK-festiviteiten bij AHC 
IJburg. Op zaterdag 31 mei 
is er een spelmiddag voor de 
jeugd en kunnen de kinderen 

EK voetbal voor politie-elftallen

‘ Het is elke keer weer speciaal om  
het wilhelmus te horen.’

wK-hockey op groot scherm in clubhuis aHC IJburg

En dus vertrekken de voetbal-
lende politieagenten in juni 
naar Tsjechië voor het EK. In 
het team spelen onder meer 
ook de oud-profs Yuri Corne-
lisse (onder meer RKC, ADO 
Den Haag) en Arjan de Zeeuw 
(onder meer Wigan Athletic en 
Barnsley). De Bruijne: “Het is 
niet zo dat wij het in de kleedka-
mer nog over ons werk hebben, 
maar wat ons onderscheidt is 
dat we enorm fanatiek zijn. Het 
competitieve zit er sterk in, we 
willen allemaal de beste zijn. 
Maar je moet het ook niet over-

hun hockeystick ‘pimpen’. ’s 
Avonds kan er, onder het genot 
van sushi, op grote schermen 
gekeken worden naar de eerste 

drijven. We zijn niet constant 
met ons werk bezig.”

Het Nederlands politie-elftal 
plaatste zich voor het EK door 
uit bij Noorwegen te winnen 
(0–2) en thuis Ierland met 7–0 
te verslaan. Over de kansen op 
eremetaal zegt De Bruijne: “De 
Ieren zeiden na afloop dat wij 
de sterkste tegenstander waren 
waartegen ze hadden gespeeld. 
Maar ik vind het moeilijk om 
te zeggen of we favoriet zijn. 
Duitsland is altijd wel sterk 
bijvoorbeeld, maar het hangt er 

WK-wedstrijd van de Oranje-
vrouwen tegen Japan.
Als op vrijdag 6 juni de klas-
sieker tussen de Nederlandse 
hockeymannen en Duitsland 
op het programma staat, 
organiseert AHC IJburg een 
barbecue met onder meer bier 
en bratwurst en is er een pub-
quiz met vragen over het WK 
en hockey.

Op zaterdag 14 juni is de afslui-
ting, met een thé dansant, een 
groot feest met dj. Die dag wer-
ken de hockeyvrouwen de fi-
nale af. AHC IJburg houdt dan 
een witte rooksessie, waarbij de 
taken binnen de club onder de 
vrijwilligers worden verdeeld.

Er kan in de heuse WK-pool 
een gokje worden gewaagd 
voor mooie prijzen. Meer in-
formatie via www.ahcijburg.nl 
en de AHC IJburg-app.

Je bent hoofdagent of 
niet; dus toen Hercules-
voetballer Ralph Ho-
vestad vorig jaar in de 
wedstrijd tegen JOS Wa-
tergraafsmeer een hart-
stilstand kreeg, twijfelde 
Alex de Bruijne geen 
moment: hij snelde te 
hulp en verleende eerste 
hulp. Met succes. 

De Nederlandse hockey-
wereld telt af naar het 
hoogtepunt van het jaar: 
het WK. Dit evenement 
wordt van 31 mei tot en 
met 15 juni gehouden in 
Den Haag. 

maar net vanaf met welk team 
ze komen. Hoeveel oud-profs er 
in de tussentijd bij zijn geko-
men.”

Het toernooi begint op 23 
juni en duurt acht dagen. “Als 
profvoetballer droomde ik van 
het Nederlands elftal,” besluit 
De Bruijne. “Dat is helaas niet 
gelukt. Als speler van het Ne-
derlands politie-elftal vertegen-
woordig ik toch het land. Het is 
elke keer weer speciaal om het 
Wilhelmus te horen.”

Door Iwan Tol

sPOrt

illustratie merel barends

In het clubhuis van AHC IJburg worden alle wedstrijden van het WK 

Hockey (31-15 juni) op groot scherm getoond en vinden tegelijkertijd 

allerlei vrolijke evenementen plaats. foto marti jn van den dobbelsteen

avondvierdaagse 
komt eraan
Van maandag 2 tot en met 
donderdag 6 juni wordt 
de jaarlijkse Avond-
vierdaagse gelopen. De 
organisatie verwacht, net 
als in andere jaren, dat dit 
evenement grote groe-
pen deelnemers zal trek-
ken. Vrijwilligers zullen 
op kruisingen een oogje 
in het zeil houden, maar 
weggebruikers wordt 
vriendelijk verzocht hun 
snelheid te matigen en de 
lopers voldoende ruimte 
te bieden. 

Avondvierdaagse. foto  

marti jn van den dobbelsteen

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

PDL Distibutie
Snel, Betrouwbaar én Accuraat

Bezorger van de Brug

pdl-distributie.nl
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www.Dacks.nl

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

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

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

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

Zomerse aanbiedingen
Koop of bestel nu en  
bespaar veel geld!

giant Triple X cs2

bakfiets.nl model Lange cargo

Dames en Heren model leverbaar.

€1699  
regententent  
en afdekzeil  
twv €256€  
nu gratis

NU met Gratis, originele  
voordrager en  
krat twv €75

Bakfiets.nl, lange cargo met 
Shimano 7 versnelling lever-
baar in 6 basis kleuren 

•  Bakfiets.nl alweer als 
beste getest.

•  Rijdt zeer licht en is erg 
wendbaar.

•  Veel accessoires verkrijg-
baar zie www bakfiets.nl

Bikes & Boards is ook 
dealer van Dolly en Gazelle 
bakfietsen.

€549  

Handtekeningen tegen sluiting ‘Nuonweg’

Diemen heeft extra mankracht 
ingezet om alle bezwaarschrif-
ten af te handelen. De komende 
12 weken zal een commissie de 
bezwaren beoordelen, bezwaar-
makers horen en vervolgens 
advies uitbrengen aan het college 
van B&W. Dit zal dan bezien of 
het verkeersbesluit al dan niet 
gehandhaafd wordt. 

Worden de bezwaren afgewezen, 
dan overweegt Maxis om bij 
de bestuursrechter een voorlo-
pige voorziening te vragen die 
ertoe kan leiden dat afsluiting 
wordt uitgesteld. Uitstel, dat er 
misschien toe kan leiden dat 
Amsterdam en Diemen het met 
elkaar eens worden over de wijze 
waarop aan de verlangens van de 
IJburgers, van de Maxis én van 
Muiden tegemoet kan worden 
gekomen. 

Het stadsbestuur van Muiden 

is teleurgesteld dat er na vijf 
maanden nog zo weinig gebeurd 
lijkt te zijn. Muiden werd eind 
januari 2014 gevraagd onder 
welke voorwaarden men deze 
weg open zou willen houden en 
heeft daar uitgebreid op gerea-
geerd. Muiden heeft echter nog 
geen uitnodiging gezien om 
gezamenlijk het openhouden 
van de weg te bespreken.

Toch is de inventarisatie van 
de meningen van de diverse 

partijen nu gereed. Op 22 april 
heeft scheidend wethouder 
Van Poelgeest de Amsterdamse 
raad een brief gestuurd met een 
overzicht van de verschillende 
standpunten, met daarbij een 
begroting van 5 miljoen euro 
voor het aanpassen van de weg. 
Deze brief is bij het ter perse 
gaan van deze krant nog niet 
in de raad behandeld. Woord-
voerders van VVD en D66 lieten 
weten dat het onderwerp ‘de 
aandacht heeft’. Daadwerkelijke 

behandeling zal helaas moeten 
wachten op het aantreden van 
het nieuwe college van B&W in 
Amsterdam.

Muiden wijst erop dat het aan de 
raad voorgelegde kostenplaatje 
van 5 miljoen overdreven hoog is 
omdat voor het openhouden van 
de weg de meest uitvoerige vari-
anten worden gepresenteerd. Zo 
wordt voorgesteld de ‘Nuonweg’ 
te asfalteren. Maar dat is volgens 
Muiden niet nodig om de weg – 

zoals Muiden zou willen – nog 
een jaar of vier open te houden 
totdat de herstructurering van 
de A1 gereed is. Een woord-
voerder: “Als je alleen nog maar 
Maxisverkeer overhoudt wordt 
de weg veel rustiger, waardoor 
het onderhoud van de huidige 
klinkerweg eenvoudig zal zijn.” 
Een andere belemmering voor 
het openhouden van de ‘Nuon-
weg’ is volgens Van Poelgeest de 
vrije busbaan, die het aanpas-
sen van de kruising met een 
afslag gevaarlijk en veel duurder 
maakt. Muiden relativeert dit 
door erop te wijzen dat deze 
busbaan bestemd is voor buslijn 
66, die met een frequentie van 
hooguit één bus per tien minu-
ten voorbij komt.

Over negen weken is het 25 juli. 
In negen weken kan nog veel 
gebeuren, misschien.

Kort voordat deze editie van de Brug 
werd gedrukt bereikte ons het bericht 
dat de Amsterdamse fracties van 
D66, VVD en SP in de raadsvergade-
ring van woensdag 21 mei het college 
van burgemeester en wethouders het 
verzoek doen om op zeer korte termijn 
en in samenwerking met de gemeente 
Diemen een tijdelijke aanpassing aan 
het kruispunt van de OOIJ met de 
Overdiemerweg (‘Nuonweg’) te rea-
liseren. Deze weg kan dan ook na 25 
juli aanstaande open blijven, in ieder 
geval zolang de definitieve besluitvor-
ming hieromtrent nog niet is afgerond. 
Aldus de fracties. De reactie van 
B&W is vanaf vandaag te vinden op 
www.debrugkrant.nl.

Op 7 mei toog Annet de Klerk (Burgerinitiatief IJburg) met een zak vol bezwaarschriften naar Diemen, waar 

ze deze overhandigde aan wethouder Lex Scholten, de man die Amsterdam liet weten dat het openhouden 

van de ‘Nuonweg’ wat Diemen betreft stuit op een waslijst met bezwaren, eisen en voorwaarden. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Door Carla M. Peddemors

Terwijl de Oostelijke 
Ontsluitingsweg IJburg 
zijn voltooiing nadert – 
25 juli gaat de weg open 
– komt ook de afsluiting 
van de ‘Nuonweg’ steeds 
dichterbij. In een poging 
daar een stokje voor 
te steken hebben ruim 
2000 IJburgers bij de 
gemeente Diemen be-
zwaar gemaakt. Ook de 
gemeente Muiden en de 
Maxis deden dit. 

Eenzaamheid is een grote zorg

Voorzitter Tunny Jongejan-Maat (71) en Frank Stork (55) zijn twee be-

stuursleden van de OAR. ‘We hebben dynamische 50-plussers nodig uit 

alle hoeken van Oost die ons op de hoogte houden en adviseren.’.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Voorzitter Tunny Jongejan-
Maat (71) en Frank Stork (55) 
zijn twee bestuursleden van de 
OAR. “Zojuist is de eerste paal 
geslagen van een wooncom-
plex met 84 nieuwe 65-plus 
WiBO (Wonen in Beschermde 
Omgeving) woningen in de 
wijk Jeruzalem,” begint Tunny 
enthousiast. “In de zomer van 
2015 wordt het opgeleverd. Fan-
tastisch, toch?”

De OAR houdt zich al jaren bezig 
met uiteenlopende zaken op 
het gebied van ouderenwelzijn. 
De leden adviseren over wonen, 
willen gratis OV voor 65-plussers, 
maar houden zich ook bezig met 
de zelfstandigheid van ouderen. 
“Ons streven is dat ouderen zo 
lang mogelijk de touwtjes zelf in 
handen houden,” aldus Frank.
Ook eenzaamheid is een grote 
zorg. Tunny: “We werken nauw 

Wie bekommert zich om de ouderen in Oost? Dat 
doet de Vereniging Ouderen Adviesraad (OAR), een 
team dat het dagelijks bestuur van Oost gevraagd en 
ongevraagd adviseert over welzijn van ouderen, in 
de ruimste zin van het woord. “We zijn er niet alleen 
voor kwetsbare ouderen. Iederéén telt mee.”

Door Cilla Zwarts-Voogd samen met buurtinitiatieven 
in heel Oost en (belangenor-
ganisaties) welzijnsorganisa-
ties als Dynamo en Civic. Zij 
organiseren dagopvang en 
bijeenkomsten voor mensen die 
graag anderen willen ontmoe-
ten. Wij adviseren, signaleren 
en ondersteunen daarmee ook 
mantelzorgers.” Frank voegt 
toe: “En dat doen we niet alleen 
voor kwetsbare 80-plussers. 
Uiteraard staan we op voor hun 
belangen, maar óók de 55-plus-
ser in een woongroep verdient 
onze aandacht. We zijn er voor 
iedereen.”

Tunny is inmiddels 71 jaar en 
het duurt niet lang meer voor 
ze haar rol neer zal leggen. 
Ze grijnst: “Ja. Ze zeggen dat 
ik ermee ga stoppen...” Frank 
lacht: “En ik zit hier omdat 
Tunny mij heeft gevraagd. Ik 
had al ervaring in cliëntenraden 
van zorginstellingen en kwam 

erachter dat het lang niet altijd 
goed geregeld is voor ouderen. 
Mensen die niet in hun buurt 
mogen blijven wonen als ze 
hulp nodig hebben of echtpa-
ren die niet samen terecht kun-
nen in een tehuis.”

Meer leden zijn hard nodig
De OAR telt zestien leden, maar 
dat mogen er negentien zijn. 
Tunny: “Door de veranderingen 
in de zorg moeten we de ont-
wikkelingen in de wijken goed 

in de gaten houden. We heb-
ben dynamische 50-plussers 
nodig uit alle hoeken van Oost 
die ons op de hoogte houden 
en adviseren. Er is bijvoor-
beeld sterke behoefte aan meer 
bijeenkomsten bij wijkgroepen 
en buurthuizen. Daar willen we 
met elkaar voor zorgen, nu en in 
de toerkomst.”

Neem voor meer informatie contact 
op met Dick Oosterbaan:  
secretarisOARoost@gmail.com. 

OErrr op IJburg
Op zaterdag 24 mei viert 
Natuurmonumenten de 
afronding van zeven na-
tuurprojecten in en rond 
IJburg. Alle inwoners 
en basisscholen zijn van 
harte welkom bij Blijburg, 
waar kinderen – in aanwe-
zigheid van wethouders 
en gedeputeerden – met 
elkaar in gesprek gaan 
over natuurbehoud. 
Oerrr organiseert die dag 
speurtochten en wande-
lingen met boswachters en 
stadsecologen.  
Toen in 1997 werd be-
sloten dat IJburg er zou 
komen, heeft Natuur-
monumenten met Am-
sterdam en de provincie 
Noord-Holland het 
Natuurontwikkelings-
fonds IJburg opgezet. 
Deze samenwerking heeft 
zijn vruchten afgeworpen: 
de natuur rondom de wijk 
is rijk aan wilde bloemen 
en planten en broedvo-
gels, terwijl ook de vos, de 
ringslang er voorkomen. 
Polder IJdoorn vormt een 
rustplek voor trek- en 
weidevogels. 



Scooter rijderS van ijburg

Zoek niet verder, Nu op slechts 15 minuten afstand 
zit scooterdumper.nl. Specialist in Vespa / Piaggio 
met hoge kortingen!! ALLES voor uw Scooter:
• Reparatie / onderhoud / service
• Scooter lease / scooter verzekering
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

direct online afsluiten  
via onze site

Bloemendalerweg 41a | 1382 KB Weesp  
t 0294-414108 | info@scooterdumper.nl

Vespa Primavera  
uit voorraad leverbaar!! 
Nu van €3399,-  
voor €2999,-
Rijklaar inclusief  
kenteken en 2 jaar  
Piaggio Garantie!!

VAN
MIJ

by De Key

Zelfbouwkavels op IJburg vanaf ca. €150.000,-

meld je vast aan! zelfbouwblok59.nl

Interesse? Kom naar de 
Woonmarkt op 24 mei a.s. 
en bekijk de mogelijkheden.

Lokatie: Hoofdkantoor Telegraaf, 
Basisweg 30, 1043AP Amsterdam
Tijd: van 11:00 - 15:00 uur  
Entree: gratis

doe het selfie

Bouw hier 
je eigen huis 
met tuin!

Sportfashion
Small Group 
& Personal 
Training

IJburglaan 473-475  |  Tel: 020-3030529  |  motion3.nl

Acties zijn geldig t/m 14 juni                 

FOR HIM 

25%
korting
OP Alle
HOODIeS eN 
VeSTeN

FOR HeR 

15%
korting
OP Alle
SPORT bH’S

KIDS & ADUlTS 

35%
korting*
OP 2e PAAR
SNeAKeRS
*KORTING OVeR GOeDKOOPSTe PAAR

FOR KIDS 

15%
korting
OP NeDeR-
lANDS elFTAl 
WK SHIRT

Opm_adv_debrug_mei_2014_v1.indd   1 19-05-14   13:31

de brug | www.debrugkrant.nl | 22 mei 2014 | jaargang 7 | nummer 56 13

Van synagoge naar supermarkt

‘ Er is hier zoveel gebeurd, dat mogen  
we niet vergeten’

Terwijl de dagelijkse drukte op 
zijn hoogtepunt is en iedereen 
nog snel zijn boodschappen 
doet voor het avondeten, heeft 
de ingang van de Albert Heijn in 
de Molukkenstraat zich gevuld 
met geheel ander publiek. Deze 
mensen zijn gekomen voor de 
onthulling van een informa-
tiebord over de huiskamersy-
nagoge Rechouwous, die van 
1928 tot 1942 gevestigd was in 
het pand van de huidige Albert 
Heijn. Op nummer 89, in de 
toenmalige huiskamer van het 
echtpaar Querido, kwam een 
deel van de zeshonderd Joodse 
bewoners van de Indische Buurt 
samen voor diensten, lezingen 
en cursussen.

Rabbijn Lody van de Kamp, die 
het paneel samen met oud-
stadsdeelvoorzitter Fatima 
Elatik onthult, is blij met de 
komst van het bord, dat herin-
nert aan de geschiedenis van 
een gemeenschap die niet meer 
bestaat, vertelt hij later. “De 
Indische Buurt telde begin 20ste 
eeuw een kleine Joodse ge-
meenschap, als je dat vergelijkt 
met de grotere aantallen Joodse 
bewoners in de Transvaalbuurt 
of bij het Muiderpoortstation. 
De vereniging Rechouwous, wat 
‘scheppen van ruimte’ betekent, 
was opgericht om het gemeen-
schapsgevoel onder de Joden in 
de Indische Buurt nieuw leven 
in te blazen. Zij voelden zich 
veelal niet Joods, maar eerder 
socialist of communist.”

Beeldvorming
Van de Kamp vindt het fasci-
nerend dat nu, zeventig jaar na 
dato, de interesse voor de Joodse 

geschiedenis voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog alleen 
maar groeit. “Het verhaal wordt 
niet vergeten, maar doorverteld. 
Misschien komt dat omdat we 
ons nu opnieuw verzetten tegen 
discriminatie, uitsluiting en on-
gelijkheid. Het onderwerp staat 
hoog op de agenda.”

Dat merkt Van de Kamp ook 
aan andere buurtactiviteiten. Zo 
is hij betrokken bij het project 
van Joodse en Marokkaanse 
jongeren om samen de Joodse 
begraafplaats in het Flevopark 
te onderhouden. “Zij ontdekken 
dan ze veel met elkaar gemeen 
hebben. Negatieve beeldvor-
ming is de grootste vijand van 
verschillende bevolkingsgroe-
pen. Ik bestrijd die door jonge-
ren bij elkaar te brengen.”

Wouter Locher, filiaalmana-
ger van de Albert Heijn in de 
Molukkenstraat, was verrast dat 
zich ooit een synagoge bevond 
in ‘zijn’ pand. Maar hij is er 
blij mee. “Het past bij hoe wij 
als bedrijf willen werken. Wij 
willen een goede buur zijn, en 
meer dan alleen een supermarkt 
waar je je boodschappen doet. 
Vermoedelijk zijn we de drukst 
bezochte winkel in Amsterdam-
Oost, met wekelijks 30.000 
transacties. Dat schept verplich-
tingen. We werken daarom 
graag mee aan betere integratie, 
en meer begrip van de buurt en 
haar geschiedenis. Binnenkort 
lopen we met een groep jonge 
medewerkers een van de histo-
rische wandelingen die in de In-
dische Buurt zijn uitgezet. Pas 
geleden liep ik zelf zo’n wande-
ling en ik was onder de indruk. 
Er is hier zoveel gebeurd, dat 
mogen we niet vergeten.”

Door Michel van Dijk

Op 29 april werd een informatiepaneel onthuld over de 
huiskamersynagoge Rechouwous, die zich ooit bevond 
in het filiaal van de Albert Heijn aan de Molukken-
straat. “We mogen deze geschiedenis niet vergeten.”

In het pand aan de Molukkenstraat waar nu supermarkt Albert Heijn gevestigd zit, kwam van 1928 tot 1942 

een deel van de zeshonderd Joodse bewoners van de Indische Buurt samen voor diensten, lezingen en cursus-

sen.  foto marti jn van den dobbelsteen

Javastraat. foto marti jn van den dobbelsteen

Expeditie Javastraat
Van 24 mei tot en met 14 juni 
strijkt jeugdtheatergezelschap 
de Toneelmakerij met Expeditie 

Javastraat neer in de Indische 
Buurt. Opeens verandert een 
gewone straat in een plek waar 

bijzondere mensen hun verhaal 
vertellen en ‘waar je iets ziet 
dat niemand ooit eerder zag’... 
Startpunt van de expeditie is 
Javastraat 127–129. In een van de 
winkels op de route wacht een 
speciale verrassing. De voor-
stelling is steeds in een andere 
winkel te zien. 
Als basis voor dit project dien-
den interviews met de win-
keliers uit de Javastraat. Deze 
zijn door schrijver Don Duyns 
verwerkt tot een theatrale 
ontdekkingsreis door de straat. 
Een kaartje kost €5. Zie www.
toneelmakerij.nl

Cannabis Bevrijdingsdag 
Festival eenmalig in Flevopark
Op zondag 15 juni vormt het Flevopark het toneel van de 
zesde editie van Cannabis Bevrijdingsdag. Van 14.00 tot 
22.00 uur kunnen bezoekers genieten van tal 
van optredens en luisteren naar sprekers 
die hun licht laten schijnen op 
de internationale canna-
biscultuur. Er is een grote 
hennepmarkt en een gratis 
Cannabis Filmfestival. 
De catering is gevarieerd 
en betaalbaar (geen alcohol). 
Het festival wordt georganiseerd door de 
stichting VOC (Verbond voor Opheffing van het Canna-
bisverbod). Zondag 15 juni, toegang gratis, Flevopark (ingang 
Valentijnkade). www.cannabisbevrijdingsdag.nl
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Per 1 januari 2015 gaat Amsterdam werken met wijkzorgteams die zorg en welzijn dicht in de buurt gaan leveren. 

Myrte en Josine leiden de pilot in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. foto marti jn van den dobbelsteen

De veranderingen in de zorg 
vormen een prikkel voor een 
betere samenwerking tussen 
zorg en welzijn. Dat waren tot nu 
toe behoorlijk gescheiden we-
relden, erkennen projectleiders 
Emons en Groen, respectievelijk 
beleidsadviseur van Zorggroep 
Amsterdam Oost (ZGAO) en 
teamleider Maatschappelijke 
Dienstverlening van welzijnsor-
ganisatie Civic Amsterdam. 

Emons: “Voor mij is door die 
samenwerking een wereld 
opengegaan. We kunnen nu 
van elkaars kennis gebruik-
maken en betere zorg leveren. 
Bijvoorbeeld door niet met-
een medische oplossingen te 
bieden, maar ook te kijken naar 

iemands leefsituatie. Misschien 
heeft diegene wel behoefte aan 
contacten in de buurt om uit 
zijn isolement te komen.”

Eén aanspreekpunt
De samenwerking speelt zich 
vooral af in de nieuwe wijkzorg-
teams. Die bestaan uit zo’n tien 
tot twaalf wijkverpleegkundigen 
en maatschappelijk werkenden 
vanuit zorg- en welzijnsorgani-
saties ZGAO, Civic Amsterdam, 
Cordaan, Buurtzorg, Evean, Le-
ven & Zorg en MEE. Groen: “In 
april hebben zij een convenant 

De gemeenten krijgen 
meer zorgtaken. Tegelij-
kertijd wordt er zo’n 25 
procent gekort op het 
zorgbudget. Per 1 januari 
2015 gaat Amsterdam 
werken met wijkzorgte-
ams die zorg en welzijn 
dicht in de buurt gaan 
leveren. Sinds 1 april 
draait zo’n wijkzorgteam 
bij wijze van proef in de 
Indische Buurt en het 
Oostelijk Havengebied. 
Projectleiders Josine 
Emons en Myrte Groen 
vertellen over hun eer-
ste indrukken.

Zorg en welzijn dichter bij huis
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

gesloten waarin werd afgespro-
ken voortaan de zorg te leveren 
vanuit de wijkzorgteams.”

Wijkverpleegkundigen en 
maatschappelijk werkenden 
vormen de spil van de nieuwe 
teams. Zij gaan op verwijzing 
van de huisarts op huisbezoek 
bij de patiënt en bespreken 

deel 5

samen met hem wat hij nodig 
heeft. Groen: “Voortaan is 
er voor elke patiënt één aan-
spreekpunt. Daarmee is de tijd 
voorbij dat patiënten soms drie 
of vier verschillende hulpverle-
ners over de vloer kregen.”

In de nieuwe situatie is een 
belangrijke rol weggelegd voor 

netwerken van buurtbewoners, 
zoals migrantenorganisaties, 
lotgenotengroepen of bezoe-
kers van een buurtcentrum. 
Dit voorjaar hebben zij zich 
verenigd in de Open Alliantie, 
een platform voor informele 
buurtnetwerken. Emons: “We 
rekenen meer dan vroeger op 
de eigen kracht en zelfred-
zaamheid van bewoners. Zij 
worden gestimuleerd om vooral 
veel zelf te doen.” Groen: “We 
moeten daarbij voorkomen dat 
partner, kinderen of buren van 
patiënten worden overbelast. 
De wijkzorgteams zullen erop 
letten of zij het nog wel aan 
kunnen of dat er misschien 
hulp voor ze nodig is.”

Om de inbreng van de bewo-
nersnetwerken te versterken, 
hebben de gemeente Am-
sterdam en zorgverzekeraar 
Achmea, de regisseurs van de 
nieuwe wijkzorgteams, 100.000 
euro beschikbaar gesteld voor 
bewonersinitiatieven zoals een 
naaiatelier, een klussenbus of 
een thuiszorgwinkel die door 
buurtbewoners wordt beheerd. 
Emons: “Bewoners met goede 
ideeën kunnen een beroep 
doen op dit fonds. Misschien 
wordt hun idee dan wel werke-
lijkheid.”

ZGAO
ZGaO biedt buurtbewoners thuiszorg, dagactiviteiten, begeleiding bij dementie, ergotherapie en fysio-
therapie aan huis en respijtzorg. Kijk voor meer informatie op www.zgao.nl, facebook en Twitter.

A

foto Geert snoei jer

rode Loper Festival

Ga mee op avontuur en ontdek Oost

Ze nemen je mee op pad door 
de Indische buurt, naar het 
park of het Turkse theehuis. 
Ontmoet de redder van de 
buurt, de bevlogen groente-
boer, de welzijnswerker en de 
jeugd.

Het festivalhart op het Oranje-
Vrijstaatplein is een bruisend 
centrum vol kunst, theater en 
eten. Dichters dragen voor op 
het water, geluiden van Oost 
worden gevangen, een tenten-

kamp groeit vol herinneringen 
en de boulevard vult zich met 
verhalen. Het is een ontmoe-
tingsplek, maar ook het start-
punt voor alle theatrale routes. 

Hoe groot wordt jouw  
avontuur? 
Theatermakers trokken de 
afgelopen maanden de wijk 
in op zoek naar de verhalen. 
Tijdens het festival kun je mee 
op een anderhalf uur durende 
theatertocht.
Maureen de Jong van ’t Klein-
kookbedrijf vroeg zich af wat 
er gebeurt met etenswaren 
die niet meer verkocht kun-
nen worden. Op zoek naar 
antwoorden kwam ze ver-
schillende mensen tegen met 
verschillende meningen en op-
lossingen, met verbeeldingen 
en vragen en vooral: smaken. 
De Jong neemt je mee naar de 
Waste Doctors: de redders van 

mensen met groenten in nood, 
en naar Alexander in het Flevo-
park, die je ogen opent voor al 
het eetbaars dat daar groeit en 
bloeit. 

HermanMiller 

Aeron® bureaustoel
design by Bill Stumpf & Don Chadwick
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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
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EVERYis1 bureaustoel  
 
• volledig verstelbaar
• 7 jaar garantie
• in zwart/zwart of zwart/wit verkrijgbaar 

speciale aanbieding 

van €585,00 voor €335,00    
exclusief 21% BTW 

Mirra2 bureaustoel

• de nieuwste zit-sensatie van HermanMiller
 
vanaf �€ �1.044,00   
exclusief 21% BTW

De betere bureaustoelen voor 
kantoor en thuiswerkplek

www.scholtenswerkplek.nl

Nieuw
2014 
model

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

•  Koop nu 10-ritten kaart en volg alle 
lessen in juni GRATIS

•  Yogalessen op woensdag 8.45 en  
donderdag 10.00

•  Meditatielessen `The Power of Now` 
dinsdag 10.00

•  Yogacoaching
•  Bedrijfsyoga (nek/schouders-,  

onderrug- therapie)

KOM TOT KRACHT  
VANUIT DE ONTSPANNING

0651278861 | violapris@gmail.com   
www.lunchyoga.nl | Pampuslaan 1

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225 De Turks/Nederlandse thea-
termaker Ilgin Abeln brengt 
een theatrale ode aan mannen, 
kerels en meneertjes. Wer-
kend, piekerend, zwetend en 

mompelend. Een ode aan een 
wereld vol kameraadschap, 
trots en mooie praatjes, aan alle 
witte sportsokken en alle sterke 
armen in Amsterdam Oost. Feel 
good-locatietheater in de meest 
mannelijke winkeltjes van de 
Javastraat. 

Een andere parel is Sterke 
verhalen in Oost. Met mo-
nologen, een RAP-spektakel, 
poëzie, een installatie, muziek 
op verrassende locaties in Oost. 
Speciaal voor midzomernacht 
is er zaterdagavond een concert 
Hanging In Sound. 

Kaartverkoop
Er is veel meer. Op www.rode-
loper.org vind je het complete 
programma en kun je kaarten 
bestellen. Tijdens het festival 
kun je ook kaarten kopen bij de 
festivalkassa. 

Festival de Rode Loper 
is terug in Oost. Van 20 
tot en met 22 juni zijn er 
theatrale routes door de 
buurt Leer de buurten 
kennen tijdens de the-
atrale routes die voor, 
door en met bewoners 
zijn ontstaan. 

A

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
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IN DE WIND
27 APPARTEMENTEN IN EEN PAS ONTDEKT STUKJE ZEEBURG

KOPINDEWINDAMSTERDAM.NL

KOP IN DE WIND LIGT OP ZEEBURGER-

EILAND. BINNEN DE RING, PRECIES 

TUSSEN HET CENTRUM VAN AMSTERDAM 

EN IJBURG IN. WIL JE EEN BETAALBAAR 

APPARTEMENT VANAF € 164.500,- V.O.N. 

KOPEN OP DEZE PLEK? KOM DAN OP 

ZATERDAG 31 MEI TUSSEN 11.00 EN 

15.OO UUR NAAR DE START VERKOOP BIJ 

DE MAKELAAR (VALKENBURGERSTRAAT 67 A/B).

Ontwikkeling: Verkoopinformatie:

T. 020 - 6265361

START VERKOOP ZATERDAG 31 MEI

Claud Biemans ver-
diepte zich twintig jaar 
geleden, na haar studie 
scheikunde, voor haar 
plezier in wilde planten. 
Nu doet ze onderzoek 
voor plantenorganisatie 
FLORON, en geeft ze 
lezingen, presentaties 
en excursies. In eigen 
beheer gaf ze het boekje 
Stoepgroente uit, met 
foto’s van de eetbare 
planten die in Amster-
dam-Oost groeien. We 
vertrekken vanuit haar 
huis aan de Oostelijke 
Handelskade voor een 
volledige avondmaaltijd. 

stoepgroenten liggen voor het oprapen

We zijn de deur nog niet uit of 
Biemans ziet op de hoek van de 
straat al een bosje bloeiend bies-
look. De paarse bloemen steken 
parmantig boven de tegels uit. 
De plant heeft zich tussen de 
stoeptegels en het magazijn 
van de Albert Heijn weten te 
manoeuvreren. “Op deze plek 
zou ik geen bieslook plukken, 
want het lijkt me een mooie 
hondenplasplek, maar verderop 
komen we vast wel meer tegen.” 
Bieslook is een veelvoorko-
mende stoepgroente in Am-
sterdam, vertelt Biemans. Hoe 
zo’n plant hier terechtkomt? Ze 
heeft geen idee. “Het zou een 
zaadje geweest kunnen zijn uit 
een vetbol voor vogels. Daarin 
zijn afgekeurde groentezaden 
verwerkt.”

We lopen verder. Biemans 
speurt de tegels af. Op de hoek 
van de Verbindingsdam komen 
we een vlierboom vol bloesem 
tegen. “Ik heb een vlier in mijn 
tuin staan en van de bloemen 
trek ik thee of ik verwerk ze 
in pannenkoeken.” Biemans 
wijst op de zwarte bladluizen 
in de bloemen. “Die laat ik er 
meestal in zitten, want bladlui-
zen produceren een bepaald 
stofje waardoor de thee nog 
zoeter smaakt. Zoiets vind ik 
als chemicus natuurlijk inte-
ressant.”

Weggegooid klokhuis
We lopen de Verbindingsdam 

op, de dam die Zeeburg met 
Java-eiland verbindt. Er va-
ren boten op het water. Op de 
kade spelen kinderen. Naast 
ons scheren fietsers voorbij. 
“Kijk daar aan de overkant staat 
een jonge appelboom,” wijst 

Biemans. “Daar pluk ik geregeld 
een appeltje van.” Volgens de 
plantendeskundige is de boom 
ontstaan uit een weggegooid 
klokhuis. “Dat kan niet anders. 
Op een gegeven moment heeft 
de gemeente deze hele groen-

Door Kirsten Dorrestijn

Claud Biemans knielt voor een bosje bloeiend bieslook. Al zou ze deze niet plukken. “Dit lijkt me een  

hondenplasplek.” foto marti jn van den dobbelsteen

Een eerste paal-festijn in 2013. foto marti jn van den dobbelsteen

strook platgemaaid en daarna 
is die boom daar opgekomen.” 
Op de kade naast ons groeit ook 
brandnetel. “Daar kun je soep 
van maken, maar dat vind ik 
zelf niet zo lekker. Ik vind het te 
zompig.”

Volgens Biemans zijn er in 
Amsterdam-Oost zeker hon-
derd eetbare planten te vinden. 
Maar het wildplukken is niet 
zonder gevaar. “Je moet weten 
wat je doet. Een aantal jaar 
geleden zijn mensen na een 
wildplukparty in Utrecht in het 
ziekenhuis beland. Vooral de 
schermbloemigen zijn lastig uit 
elkaar te houden. En sommige 
zijn heel giftig.”

De nieuwste stoepgroente die 
Biemans in haar buurt ont-
dekte is rozemarijn. Tijdens een 
muurplantenonderzoek kwam 
ze hem op drie verschillende 
kademuren tegen. Ook toma-
tenplanten blijken het goed te 
doen in de stad. “Die groeien 
vaak in menselijke uitwerpse-
len. Zo’n zaadje zit in je ontlas-
ting als je tomaat hebt gegeten. 
De poep fungeert dan als mest. 
Je ziet tomatenplanten daarom 
vaak tussen de spoorrails, met 
roodrijpe tomaten omdat die 
planten veel zon vangen. Ik 
zag er laatst nog eentje op het 
Amstelstation.” Problemen 
met het idee dat zo’n plant in 
iemands poep is groot gewor-
den heeft Biemans niet. “Ik zou 
zo’n tomaatje best opeten als 
ik een rijpe zie hangen. Op het 
akkerland wordt toch ook alles 
bemest? Bovendien eet je alleen 
de vrucht op.”

Rucola
“Dit is stoeprucola,” zegt Bie-
mans terwijl ze neerbuigt bij 
een plant op een vluchtheuvel. 
Ze plukt een blaadje en ruikt er-
aan. “De geur is onmiskenbaar. 
Het is familie van de rucola, 
maar deze plant heet officieel 
zandkool.”

Op de terugweg vinden we een 
kersenboom, bramen, witte 
dovenetel (in de bloemetjes zit 
nectar, leuk als garnering op een 
salade), rimpelroos (van de bot-
tels kun je lekkere thee trekken, 
de rozenblaadjes van de bloem 
zijn eetbaar en vormen een 
mooie garnering op een toetje) 
en madeliefjes (deze bloeme-
tjes zijn eetbaar, ook leuk als 
garnering). 
Claud Biemans is op 9 juli om 11.50 
uur te zien in de herhaling van het tv-
programma ‘10xBeter’ (Nederland 
2). Met presentator Harm Edens ging 
ze op pad in Oost.

Informatiemarkt ontwikkeling IJburg 21 juni
Om bewoners en geïnteresseerden in de ontwikkeling van IJburg bijtijds te informeren en 
vragen te beantwoorden, organiseert Gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam een 
informatiemarkt op 21 juni. Verschillende partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties en de 
gemeente Amsterdam, zijn aanwezig om te vertellen over hun plannen en vragen te beant-
woorden.

Informatiemarkt, 21 juni 15.00-17.00 uur, The Lighthouse, Krijn Taconiskade 432.
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Uit de wijk

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Boerderijschuur op Rieteiland Oost 
naast de tennisvereniging, op rieteiland Oost, wordt deze 
maand een boerderijschuur opgebouwd. Het stadsdeel heeft 
een tijdelijke vergunning afgegeven voor plaatsing van de 
schuur, die tot 2016 kan blijven staan. 
Onder het motto ‘bewust leven met elkaar, in en met de na-
tuur’ worden straks vanuit de schuur kleinschalige projecten 
en activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders. 
Doel is de natuur wat meer naar de stad te brengen. 
De schuur, die vroeger de kinderboerderij Osdorp herbergde, 
moet nu worden opgebouwd. Voorzitter robert borghuis: 
“We zoeken mensen die de handen uit de mouwen willen 
steken, maar ook bouwmaterialen. Denk aan hamers, spijkers, 
schroefboormachines en verf.” Contact via info@boerderijo-
pijburg.nl of www.facebook.com/boerderijOpiJburg.

 Muzikale middag voor de jeugd 
Jonge muzikanten kunnen tijdens een muzikale middag in 
Theater Vrijburcht hun talent laten zien. Op zaterdagmiddag 
31 mei is er in het theater een optreden van leerlingen van 
Muziekschool amsterdam. Het begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Theater Vrijburcht, J.O. Vaillantlaan 159, iJburg. 
Zin om mee te doen? Meld je dan aan via www.romanensem-
ble.nl

 Goud voor kinderen Burkina Faso
in burkina faso werken veel kinderen noodgedwongen in de 
goudmijnen. Stichting Kinderhulp burkina faso en goudinkoop 
nicuma slaan de handen ineen om hen een opleiding en een 
betere toekomst te kunnen bieden. Met een inzamelactie 
voor goud (en zilver) willen zij een vuist maken tegen kinder-
arbeid. 

Heb je thuis oude, incomplete of beschadigde sieraden liggen, 
dan kun je die bij nicuma laten taxeren. Daarna kun je zelf 
beslissen of je het hele bedrag of een deel van de waarde do-
neert. De actie duurt van 20 mei tot 20 juni. Zie www.nicuma.
nl of www.kinderhulpbf.nl

 Car2go
Tijdens de Open ateliers Oost (24 en 25 mei) staan er volop 
elektrische car2go’s klaar om de verschillende locaties met 
elkaar te verbinden. Dit slimme en milieuvriendelijke vervoer-
middel sluit uitstekend aan bij het thema van de atelierroute: 
‘Kunst & Science’. 

Voor 1 juni 2014 is inschrijving bij car2go gratis. registra-
tie kan tijdens de Open ateliers Oost bij CbK amsterdam 
(Oranje-Vrijstaatkade 71, 12.00–18.00 uur) en op zondag bij 
het Open Haven festival iJburg. Zie voor meer info: www.
car2go.com. 

Mijn fiets en ik

‘ Het regent minder vaak 
dan je denkt’
“Dit is ’m, mijn fiets. Een Azor. 
Het schijnt dat de koninklijke 
familie hier ook op rijdt.” Ten-
minste, dat zegt de zwager van 
Renate, die fietsenmaker is. “Ik 
weet niet of het waar is maar de 
fiets rijdt in ieder geval uit de 
kunst.”

Geen gedoe
Voor haar werk moet ze veel 
op huisbezoek. Dat doet ze 
fietsend. Geen gedoe met file en 
parkeren. “Ik kan, nee wíl niet 
te laat komen.” Soms, als het 
heel slecht weer is, pakt ze wel 
eens de tram naar kantoor. Haar 
regenpak houdt het net geen 

vijftig minuten droog. “Maar 
het regent minder vaak dan je 
denkt.”

Fietsen is niet alleen maar 
praktisch. “Ik vind het heerlijk 
om na mijn werk te kunnen uit-
waaien. Zouden meer mensen 
moeten doen. Dat is goed voor 
het milieu, goed voor de stad en 
goed voor je gezondheid.”

Omhoog kijken
Het mooie is, vindt Renate, 
dat je op de fiets altijd wel iets 
nieuws ontdekt. Zoals nieuwe 
weggetjes en plekjes. Maar 
ook gevels intrigeren haar. Je 

Renate doorkruist op weg naar haar eerste huisbezoek het Diemerpark. 

Ze kijkt er graag naar de bloemen. foto marti jn van den dobbelsteen

Ook pensionado’s strijken neer op 

de camping aan de Zuider IJdijk. 

foto marti jn van den dobbelsteen

komt de gekste vormen tegen. 
“Mensen zouden meer omhoog 
moeten kijken. Je ziet daar bij-
zondere dingen.”

Om niet in de fietsfile te komen 
vertrekt ze het liefst ’s morgens 
vroeg, om zeven uur. “Anders 
zit ik met die fietsende scholie-
ren, daar is niet door te komen.” 
Via de Ring-Ring-app ziet ze 
hoeveel kilometer ze in een 
week fietst. Lachend: “Mijn 
kinderen kijken steeds of ik al 
in de top tien sta. Maar zonder 
gekheid, Ring-Ring is een goed 
initiatief. Ik vind echt dat ieder-
een moet fietsen. De afstanden 
in Amsterdam vallen allemaal 
reuze mee.”

Renate  (42)

beroep  
indicatiesteller bij CiZ
route  
Heel divers, maar twee 
per week naar West
afstand  
12,5 kilometer,  
50 minuten
fiets  
Een azor

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 (307) fietsten totaal tot nu toe 224.968 kilometer. Zie www.ring-ring.nu. 

A

De Ouderen Adviesraad Oost 
stuurt komende week een 
zienswijze aan de Bestuurs-
commissie, waarin zij erop 
aandringt om de huidige 
capaciteit van de dagopvang 
voor thuiswonende ouderen 
in Oost in kaart te brengen en 

Zienswijze zelfstandig  
wonende ouderen

een plan van aanpak voor de 
komende jaren te ontwikkelen. 
De OAR vreest dat er, door het 
wegbezuinigen van de dagop-
vang in een aantal zorgcentra, 
in Oost onvoldoende capaciteit 
zal ontstaan voor de opvang van 
zelfstandig wonende ouderen 

die een gestructureerd pro-
gramma nodig hebben, zoals er 
bijvoorbeeld het afgelopen jaar 
in De Kraaipan is opgezet. A

Nachtje gratis kamperen camping  
Zeeburg
Om ook de gastvrijheid voor 
Amsterdammers te benadruk-
ken, zet Camping Zeeburg 
zaterdag 14 en zondag 15 juni 
de deuren open met het festival 
Open Tent. Amsterdammers 
kunnen dan gratis kamperen. 
Er is live muziek van tien ver-
schillende Amsterdamse bands, 
een dj, en een kinderboerderij. 
Maar je kunt ook kanoën en 
stand up paddlen, eten, sprin-
gen of een percussieworkshop 
volgen.. 

Toon Weijenborg, eigenaar van 
camping Zeeburg: “Gek genoeg 
weten buitenlandse toeristen 
ons beter te vinden dan Am-
sterdammers. Daarom willen 
we juist de locals eens met 
Camping Zeeburg laten ken-
nismaken. Zien ze bijvoorbeeld 
ons heuse dorpspleintje met 
fontein, het water, de natuur, en 
ons café-restaurant.”

Wie gratis wil kamperen, moet 
een mailtje sturen naar info@

campingzeeburg.nl. De toegang 
tot de Open Tent is gratis. Zie 
campingzeeburg.nl.

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?

Avondvierdaagse 2013. FOTO MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

Van maandag 2 t/m donderdag 5 juni wordt ook op 
IJburg de Avondvierdaagse weer gelopen. Deze vierde 
editie heeft een nieuw – centraler – startpunt: het Joris 
Ivensplein. 

Pien Thate van Biolicious heeft 
zich vanuit de Winkeliersver-
eniging ingezet voor de orga-
nisatie. “Het bijzondere aan 
dit evenement is dat er zoveel 
mensen meedoen, waardoor het 
voor verbinding zorgt binnen de 
wijk.” Dit jaar zijn er zo’n 2200 
kinderen ingeschreven, waarbij 
de ouders die meelopen nog niet 
meegeteld zijn. 

Winkelcentrum IJburg sponsort 

het evenement. Alle vier dagen 
de dagen is er een foodmarket op 
het plein, met allerlei kraampjes 
van de winkels. Voordat kinde-
ren en ouders beginnen aan hun 
wandeltocht van 5 of 10 kilome-
ter, kunnen ze zo eerst wat eten. 
Alle standjes bieden iets aan dat 
kenmerkend is voor de betreffen-
de winkel. Zo zorgt de snackbar 
onder andere voor Vietnamese 
loempia’s en slushpuppy’s, en 
heeft Bagels & Beans bagels in de 
aanbieding. Slager Bart Verkerk 
heeft warme voorgerechtjes en 

Biolicious zorgt voor smoothies 
en gezonde haver- of mueslikoe-
ken.

Om 18.00 uur gaat de 10 kilome-
tertocht van start, om 18.15 uur 

Vierde Avondvierdaagse 
met foodmarket

volgt de 5 kilometer. Naderhand 
kunnen mensen ook weer iets 
eten of drinken en uitrusten 
bij de picknicktafels. De laatste 
avond is als altijd de medaille-uit-
reiking, met een feest als afslui-

ting. “Zo kan iedereen gezellig 
napraten en dansen op muziek 
van de dj,” zegt Thate. Het feest 
start zodra de eerste wandelaars 
binnenkomen, waarschijnlijk 
rond halfacht. 

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

2014
wakeboarden, suppen,  

flyboarden, inlandsurfen, 
rib varen, longboarden, 

powerkiten, blokarten, 
windsurfen, beachpack.

www.summercruise.nl

•  24 mei: Poldersalsa met swingende 
live band “Tipico Tampoco”, vanaf 18.00 uur

•  14 & 15 juni Open tent festival: kom gratis 
kamperen! Zie www.campingzeeburg.nl - wat 
is er te doen. Vergeet niet te reserveren

•   alle dagen  kanoverhuur (rondje IJburg),
 fi etsverhuur en kinderboerderij

•  tuin, terras, café en restaurant

CAMPING ZEEBURG:
ALTIJD WAT TE DOEN! 

Zuider IJdijk 20  •  info: www.campingzeeburg.nl
mail: info@campingzeeburg.nl • tel. 020 694 44 30

CAMPING ZEEBURG:
ALTIJD WAT TE DOEN! 
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Sinds november wonen Marit (21) en Carmein (22) 
in de Pretoriusstraat. De twee vriendinnen zijn 
verhuisd vanuit Groningen. Marit volgt vakken aan 
de Hogeschool van Amsterdam en wil het liefst 
eeuwig student blijven. Carmein is nog zoekende. 
Eén ding zoeken ze allebei: een nieuw avontuur in 
een nieuwe stad.

Hun eigen plek in Amsterdam 
hadden de Groningse meiden 
snel gevonden; binnen twee 
maanden waren ze verhuisd. 
Marit: “We hebben ongelofe-
lijk veel geluk gehad met dit 
appartement. Een vriend van 
ons had hier een bezichtiging 
voor ons geregeld. In eerste 
instantie wilden we liever niet 
in Oost wonen. Waarom weet 
ik niet precies.” Maar toen ze er 
voor het eerst kwamen, waren 
ze meteen om. “Het is hier zo 
gezellig, en altijd druk op straat.”

De vriendinnen zijn enthousi-
ast over het samenwonen. Car-
mein: “We zijn beste vriendin-
nen en hebben ook al een tijdje 
samengewoond in Groningen. 
We wisten dat het goed zou 
gaan. We hebben echt een huis-
houden samen. Ik ben meer van 
het schoonmaken en opruimen 

en Marit kookt altijd ’s avonds.” 
In koor, lachend: “Áls we gaan 
koken tenminste...”

Snackbar ’t Snorretje – elke 
dag tot ’s avonds laat open – zit 
op de hoek. Marit: “De eerste 
weken hadden we nog geen 
gasfornuis of oven, dus haal-
den we daar elke avond wat te 
eten. Carmein: “Dat is eigenlijk 
nooit meer veranderd. Als we ’s 
avonds laat nog iets nodig heb-
ben zoals sigaretten of kauw-
gom rennen we gewoon even 
naar beneden. Ze leggen het 
al klaar op de toonbank als we 
binnenkomen, we voelen ons 
hier echt thuis!”

Door onze stagiaire Marit Meijer

Marit (21) en Carmein (22) bij hun 

lievelingssnackbar: ’t Snorretje. De 

studentes op zoek naar avontuur in 

de stad zijn er kind aan huis. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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Oost is rijk aan bijzondere mensen. In deze rubriek geven zij hun kijk op de wereld.wijzen uit het oosten
Kinderen laten 
haar knippen 
voor stichting 
Haarwensen
Op 10 gaan de kap-
pers van Rikit Hair op 
de Montessorischool 
Steigereiland een actie 
houden voor Stichting 
Haarwensen. Acht 
kinderen van die school 
zijn dan zo stoer 25 
centimeter van hun 
haar te te laten knip-
pen voor kinderen met 
kanker die een pruikje 
nodig hebben. De kap-
pers zorgen wel voor 
een hip nieuw kapsel. 
Op 11 juni worden de 
kinderen gefotografeerd 
door Ruud Pos, een 
bekende fotograaf. Om 
12.15 uur vindt op het 
schoolplein de onthul-
ling voor alle kinderen 
en ouders plaats en 
worden de afgeknipte 
staarten overhandigd 
aan Stichting Haarwen-
sen.

Johanneke geniet op haar  

wolkenkrabber van het weer – 

ook op een grijze dag.  

foto laura te hennepe

Docent aan de Hogeschool van 
Amsterdam, opleiding Media, 
Informatie en Communicatie, 
vond het geen slecht idee om 
zelf weer eens de schoolban-
ken in te duiken. Om in touch 
te blijven met het beroepsveld 
waarin zij doceert, besloot zij 
zich in te schrijven voor de op-
leiding Camera Journalistiek 
bij Open Studio, waar Johan-
neke zich bezighoudt met het 
maken van korte films. “Het is 
zo heerlijk om weer te leren, 
uit te proberen en aandacht te 
krijgen voor je eigen groeipro-
ces.” 
Stralende Johanneke houdt 
van verandering. Op de boven-
ste verdieping van haar eigen 
wolkenkrabber op de Oostelij-
ke Eilanden geniet zij dagelijks 
van de wolken, want: “Niets is 
zo veranderlijk als de lucht. De 
lichte wolken. De melancholie 

van de zware luchten voordat 
het gaat regenen. Wolken ge-
ven de stemming van het leven 
weer. En het verlangen.” Op 
dit moment corresponderen 
de wolken volmaakt met haar 
vrolijke bui. 
Gegrepen door de witte/grijze 
materie in de lucht besluit ze 
de wolken de hoofdrol te laten 
spelen in haar nieuwe film. 
Veel mensen klagen over grijze 
luchten, maar als je goed kijkt 
en je accepteert ze, en nog een 
stapje verder, je gaat ze waar-
deren, dan heb je gewoon een 
heel leuke dag!” 

Verandering is een feestje. Aldus Johanneke. Deze 
kersverse Sarah vierde haar 50ste verjaardag dan 
ook zonder enige stress.

 Johanneke van Marle (50)  
‘Niets is zo veranderlijk als de lucht’

Door Laura te Hennepe

Een tijdje geleden was ik bij een bijeenkomst van sympathie-
ke mensen met een sympathiek plan. Ze wilden een eiland 
kopen. Het eiland was al bijna klaar, een zandplaat voor de 
kust van iJburg met een ongewisse toekomst – wat is er 
mooier in deze tijd van zelfwerkzaamheid en participatie 
en economische crisis dan om dat zelf vol te bouwen? Het 
ultieme democratische eiland: iedereen gaat er wonen zoals 
ie wil wonen. 

Daar kun je van alles tegenin brengen (ik voorzie uit de 
hand lopende discussieavonden tussen voor- en tegenstan-
ders van ondergronds wonen, of ruzies over straatklinkers, 
of gedoe over de vraag of het geen elite-eiland wordt) maar 
het idee is fantastisch. in de geschiedenis van de mens is er 
een moment geweest waarop is besloten dat je niet meer je 
eigen huis bouwt, maar dat aan anderen overlaat, en vervol-
gens is er een moment geweest waarop we de bouw van de 
hele stad hebben overgelaten aan anderen, namens ons. best 
handig. Scheelt werk. Maar degenen aan wie we het hebben 
overgelaten, zijn langzaamaan vergeten voor wie ze aan het 
werk zijn. Kijk maar om je heen, op iJburg Eén.

Goed: een sympathiek plan, een zaal vol mensen en daar-
onder was ook iemand van de gemeente amsterdam. Die 
pakte er een paar technische tekeningen bij, en begon 
enthousiast te vertellen over de inrichting van het eiland. 
Dat was namelijk, vertelde hij, allemaal al besproken met 
de hoofddirecteur en de wethouder. Er kon nog van alles 
veranderen maar het grid, zei hij, lag wel zo’n beetje vast.

Het eiland, dat iJburg Twee heet, leek heel erg op iJburg Eén. 
Smalle straten, veel steen.  De man van de gemeente am-
sterdam vertelde dat het op z’n amsterdams volgebouwd 

moest worden, ‘want wij zijn geen almere’. Toevallig was ik 
net in almere geweest, waar heel veel mensen zelf hun hui-
zen mogen bouwen zonder regeldrift van de gemeente, en 
daar kun je van alles over zeggen maar niet dat de mensen 
er ongelukkig zijn.

Wat de man zei was: wij in amsterdam weten hoe het moet. 

En hij liet trots een foto zien van de Mattenbiesstraat, wat 
mij betreft één van de meest bizarre straten die ik ken. 
Dodelijk smal en stenig, waar rijtjeshuizen aankijken tegen 
de hoge blinde ruggen van designvilla’s. nauwelijks leven in 
te bekennen. 

Er mochten vragen worden gesteld en ik vroeg wat de ge-
meente amsterdam eigenlijk geleerd had van iJburg Eén. Dat 
bestaat tien jaar, en ik heb nog nooit een evaluatie gelezen, 
of een verantwoording, of een terugkijkrapport. als je weet 
wat er goed en fout is gegaan bij het maken van iJburg Eén, 
kun je iJburg Twee nog beter maken.

De man van de gemeente wist niet zo goed wat hij aan-
moest met mijn vraag. Er kwam ook geen antwoord op. 
Er was nu eenmaal een weg ingeslagen met betrekking tot 
iJburg Twee, en zo gingen ze het doen. leuk dat er sympa-
thieke mensen waren met een sympathiek plan, maar het 
blijft wel amsterdam.

Dat eiland komt dus nooit te koop. Wij zien een zandplaat 
liggen in het Markermeer en denken dat er nog van alles 
mogelijk is, net zoals ik tien jaar geleden dacht dat er nog 
van alles mogelijk was op mijn eiland. Helaas. 

Er is veel goed en fout gegaan met iJburg Eén. De meeste 
foute dingen gingen fout omdat er niet aan is gedacht dat er 

mensen gingen wonen. Mensen zijn lastig. Die willen dingen. 
bomen bijvoorbeeld – het heeft zeven jaar geduurd voordat 
er bomen werden geplant in mijn straat. Vuilcontainers? acht 
jaar. Speeltuintje? Toen het er kwam, waren mijn kinderen er 
al te oud voor. allemaal niet interessant, voor de stedenbou-
wers.

De traagheid waarmee iJburg tot stand is gekomen, is 
verbijsterend. ik geloof dat een van de laatste daden van de 
stadsdeelraad was het stemmen over een paar steigertjes 
waarover al jarenlang wordt gevochten, tot aan de rechter 
toe. Een paar steigertjes! Voor de mensen die er wonen! 
Groenlinks stemde tegen, kennelijk omdat ze er nog steeds 
niet overheen zijn dat iJburg er is gekomen, ondanks een 
referendum drie eeuwen geleden.

Dat moet echt anders.

De economie trekt aan en straks melden zich de project-
ontwikkelaars en consortia weer die huizen gaan bouwen 
en winst gaan maken zoals ze dat gewend waren – precies 
het systeem waar ze in almere genoeg van hadden. En dat 
wordt iJburg Twee.

 als je goed kijkt, zie je dat heel veel dingen die iJburg 
mooi hebben gemaakt, uit bewonersinitiatief zijn geboren. 
Waarom zou je die bewoners dan niet op voorhand bij 
de inrichting van de nieuwe wijk betrekken? Van mij hoeft 
iJburg Twee niet aan de sympathieke iJburgers verkocht te 
worden. Maar vraag de sympathieke iJburgers dan in elk ge-
val wel wat ze de afgelopen tien jaar op iJburg Eén hebben 
meegemaakt. 

En anders vind ik dat de mensen die iJburg Twee bedenken, 
er verplicht een huis moeten kopen. Van hun eigen geld.

IJburg twee

tOINE HEIJMaNs

Kijk op de wijk 

Een nieuw 
avontuur in een 
nieuwe stad 

Diemen

Jazzfestival Duke op het Diemerplein 
Op zondag 1 juni 
vindt op het Die-
merplein, tijdens 
koopzondag, de 
eerste editie van 
jazzfestival Duke 
plaats. Allerlei 
bandjes spelen de 
muziek van Duke 
Ellington. Bur-
gemeester Amy 
Koopmanschap 
opent het festival 
om 14.00 uur.

Diverse jazzbands 
treden op, maar 
ook een straator-
kest, een saxofoon-
kwartet en een 
solopianist. Het 
festival speelt zich 
af op en rond het 
Diemerplein, dat 

vorig jaar opnieuw werd ingericht. De gemeente Diemen wil dat dit plein uitgroeit tot een bruisende plek 
van (culturele) activiteiten.
Het Diemense jazzorkest MDM start het festival ’s middags om twee uur. Het straatorkest Brasta! verzorgt 
het slotoptreden. 

Op 25 mei is het veertig jaar geleden dat Duke Ellington overleed. Daarom bedacht jazzorkest MDM het 
plan voor dit festival. Er wordt ook de festivalprijs The Blue Duck uitgereikt, aan de beste muzikanten. 
Zie voor alle info  www.mdm-jazz.nl.

ZONDAG 

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

1 JUNI
WINKELS 
GEOPEND

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

www.diemerplein.nl

Volg ons ook op facebook
facebook.nl/diemerplein

JAZZFESTIVAL 

DUKE
OP HET DIEMERPLEIN
V.A.14.00 UUR

MONKDUKEMINGUS

Optredens o.a.verzorgd door:

Duke Ellington.
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Puzzel jij voor dit zomerse 
barbecuepakket?    
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 
juni 2014 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 55-2014 

was: op zijn paasbest. Uit 504 inzenders is mevrouw 
S. Hubelmeijer als winnaar uit de bus gekomen. Ze 
heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
Bart Verkerk Keurslager, IJburglaan 
651, 020-6418858, www.verkerk.
keurslager.nl.

Wat een prijs! 
Barbecuepakket van Keurslager Bart Verkerk (t.w.v. €25)

PUZZEL PrIJsVraaG
strIP 

DO
O
r M

ErEL BarEN
Ds

Tweede van Swindenstraat, 20.00 uur, 
oostblok.nl.

Films

23 mei
The Last Elvis (drama). Carlos Gutierrez: 
overdag een lusteloze fabrieksarbeider, ’s 
nachts een ster in de glamoureuze wereld 
van celebrity-imitators in buenos aires. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

30 mei
Gloria (drama). Gloria is 58 jaar en nog 
steeds op zoek naar de ware liefde. Ze 
bezoekt feesten voor vrijgezellen. Dan 
ontmoet ze rodolfo… Vrijburcht, 20.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

6 juni
Like Father like Son (drama). ryota gelooft 
dat niets zijn volmaakte leven kan stoppen. 
Op een dag horen hij en Midori dat de 
6-jarige Keita niet hun zoon is. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

20 juni
12 Years a slave (drama). Solomon northup, 
een ontwikkelde zwarte man met muzikaal 
talent, woont met zijn gezin in Saratoga, 

Haanstrakade, hoek pampuslaan, 13.00 uur, 
surfcenterijburg.nl.

5 juni
flex night live: Jaap Willems. Schrijver 
van o.a. Met pensioen, over het post-
werksyndroom en meer. flexbieb, 20.00 
uur, flexbieb.nl.

12 juni
flex night live: Ton Schaap. Stedenbouw-
kundige/iJburg-ontwerper over plussen 
en minnen van deze wijk, en de toekomst. 
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

19 juni
(On)Gelovige Thomas. acteur Thomas de 
bres zoekt antwoord op de vraag ‘Waar 
geloven wij nog in?’ Met wisselende gasten, 
onderwerpen en artiesten. Oostblok, 20.30 
uur, oostblok.nl.

21 juni 
informatiemarkt iJburg, om geïnteresseer-
den te informeren over de ontwikkeling 
van de wijk. Met verschillende partijen, 
zoals ontwikkelaars, corporaties en de 
gemeente amsterdam. The lighthouse, 
15.00-17.30 uur.

Jeugd

24-25 mei
Schaapscheerfeest. Teun, nelson, Jolly, Do-
lores en louise worden gekortwiekt. Ook 
wol spinnen, knutselen, pony rijden, mini-
kermis. Kinderboerderij De Werf, 12.00-
16.00 uur, kinderboerderij-de-werf.nl.

24 mei
Oerrr, natuurevenement voor kinderen. 
Vleermuizen ontdekken, ringslangbroedho-
pen maken of het blote voeten-pad lopen. 
En meer. Strand blijburg, 16.00-22.00 uur, 
oerrr.nl/ijburg.

25 mei
De uil en het katertje (muzikale voorstel-
ling, 4+). beeldende klassieke muziek voor 
kinderen, met een gezamenlijk slotnummer. 
Vrijburcht, 11.00 uur, theatervrijburcht.nl.

31 mei
Eerste Prijs: Wereldreis (7+), Show Your 
Skills. Dans-, theater- en zangworkshop. 
Oostblok, Tweede van Swindenstraat, 13.00 
uur, oostblok.nl.

1 juni
De Wereld (1+), Wonderland. Dansers en 
musici nemen je mee op avontuur door de 
wereld. Oostblok, Sajetplein 39, 16.00 uur, 
oostblok.nl.

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).

11 juni
De dappere ridder, de draak en de mooie 

FestivAl

25 mei
Open Haven festival, feestelijke opening 
van het vaarseizoen in door bewoners 
geïnitieerde haven. braderie, reddings-
brigade, waterspellen, live muziek en 
versnaperingen. Haven iJburg, 12.00-20.00 
uur, openhavenfestival.nl.

1 juni
Jazzfestival Duke. Groepen, zoals straat-
orkest brasta, spelen de muziek van Duke 
Ellington. Diemerplein, openlucht. 

15 juni
CannabisbevrijdingsDag, alles over de can-
nabiscultuur. Docu’s, sprekers, hennepbur-
gers, hennepmarkt en muziek van o.a. Def 
p. flevopark, 14.00-22.00 uur, cannabisbe-
vrijdingsdag.nl.

14 en 15 juni
Open Tent, gratis kamperen, ook voor alle 
amsterdammers, met kanoën, suppen, 
workshops, dieren, gezelligheid en muziek. 
Camping Zeeburg, campingzeeburg.nl.

20-22 juni
rode loper festival. Kunst en cultuur voor, 
door en met bewoners. Theater, poëzie, 
muziek, alles. festivalhart Oranje Vrijstaat-
kade, vr. 20.00 uur, za. 13.00 uur, zo. 11.00 
uur, rodeloper.org.

Club

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

13 juni
Vrij(age)borrel bier en Voetbal, mét de 
eerste wedstrijd van het nederlands elftal. 
Tuurlijk in het ontzettend amsterdamse 
café van Johann en Tina aan de Diemer-
zeedijk 6. Tribune, groot scherm, bier, 
bitterballen en Jordanese zanger Danny 
de lamar voor tussendoor. facebook: 
‘vrijagebovendiep’. Café bovendiep, 20.00 
uur, havencafebovendiep.nl.

20 juni
70ties en 80ties party. Disco in het café 
bovendiep van Johann en Tina. Diemerzee-
dijk 6, 20.00 uur, havencafebovendiep.com 
(elke vrij.).

AllegAAr

23 mei
flex night live-special: Herman Koch. 
Ex-Jiskefetter, schrijver van Het diner en zo 
veel andere boeken. flexbieb, 20.30 uur, 
flexbieb.nl.

23-25 mei
Stof #4: Crimineel? Over daders, motieven, 
criminele carrières en over de vraag of er 
in iedereen een potentiele dader schuilt. 
Praten, theater, dans, film, literatuur. Oost-
blok, Sajetplein, oostblok.nl.

24 mei
nachtbraken. Vleermuizen luisteren, lamp 
vissen, vlinders vangen, uilenballen pluizen. 
Ook culinair, muzikaal en kunst. facebook: 
‘nachtbraken’. Café-restaurant Magnetico, 
20.00 uur.

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.

29 mei
Open Dag Surfschool iJburg. boards 
testen, clinics, surfspullen. Strand bert 
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AGENDA

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

Koepelkinderconcert, muzikanten van het 
nederlands philharmonisch Orkest/ne-
derlands Kamerorkest spelen speciaal voor 
(buurt)kinderen en hun ouders. nedpho 
Koepel, 15.00 uur, orkest.nl.

Vrooeemm! (dans, 2+), Compagnie Mouet-
tes. Twee vrienden wonen in een grauwe 
grijze wereld waarin mensen tussen grijze 
kantoorgebouwen leven. Ze besluiten er 
vandoor te gaan. Oostblok, Sajetplein 39, 
10.30 uur, oostblok.nl.

15 juni
Het minirockconcert van de Mormels, Er 
Was Eens in Oost. Een groepje mislukte 
kunstenaars verdient al jaren geen geld. Ze 
besluiten dan maar een schoonmaakclub te 
worden. Oostblok, Sajetplein 39, 16.00 uur, 
oostblok.nl.

theAter

24 mei
Bont in de zomer, Theatergroep Diemen. 
Over bee en andere dames, een gepensi-
oneerde generaal en een dure bontjas. De 
Omval, 20.00 uur, theatergroepdiemen.nl 
(ook op 25 mei, 20.00 uur).

24 mei-15 juni
Expeditie Javastraat, De Toneelmakerij. Op 
reis door een straat waar kinderen en 
volwassenen uit de indische buurt wonen, 
werken, spelen en elkaar ontmoeten. 
Javastraat 127-129, 13.00 uur, toneelma-
kerij.nl.

29 mei
Triple Bill, artez Dans Makers. blik van 
nieuwe generatie dansmakers op dans. 
Oostblok, Tweede van Swindenstraat, 20.30 
uur, oostblok.nl.

30 mei
Sound & Butoh Noght 4, lente-editie van een 
onafhankelijk en nomadisch platform voor 
performance, dans, theater, livemuziek en 
video. Oostblok, Tweede van Swindenstraat, 
20.30 uur, oostblok.nl.

7 juni
Engelen op je pad, Edwin Schimscheimer 
(muziektheater). Verhalen, liedjes & andere 
muziek(jes). Vrijburcht, 20.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

Kitchen Moves / bewogen keukens. Een 
smeltkroes van dans, eten en performance, 
een voorstelling over vrouwen, immigratie 
en leven in het Midden Oosten. Oostblok, 
20.00 uur, oostblok.nl.

14 juni
Solar Nights, multidisciplinaire performance-
avond. Muziek, live performance, dans, 
poëzie, film en beeldende kunst. Oostblok, 

10.780  huizen zijn er verkocht in 
Nederland in april 2014.
Dat is 64,5% meer dan in de 
maand april van 2013, en 7,5% 
meer dan in maart 2014. br
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new York. Op een dag wordt hij ontvoerd 
en verkocht als slaaf. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

21 juni
flexbieb boek & film: Das Parfum. Zomer. 
patrick Süskinds roman was fantastisch. 
Is de film met Dustin Hoffman en Alan 
rickman ook zo goed? flexbieb, 19.30 uur, 
flexbieb.nl.

27 juni
The Hunger Games, catching Fire (actie/
avontuur). na haar overwinning in de 
74ste Jaarlijkse Hongerspelen moet 
Katniss Everdeen opnieuw een ‘Overwin-
ningstournee’ door de districten te maken. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

muziek

23 mei
Open podium@Magnetico S114. Voor een 
felbegeerde plek op het Magneet festival. 
Café-restaurant Magnetico, iJdijk 8.

24 mei
80 Jaar het amsterdams Symphonie Orkest 
Con brio. nedpho Koepel, 20.15 uur. 

15 juni
Koepelconcert, avontuurlijke werken, 
instrumenten en gasten. nedpho Koepel, 
15.00 uur, orkest.nl.

21 en 22 juni
Waterland Kerkenland. negentiende editie 
van festival met muziek op mooie locaties 
langs fietsroute door landelijk Noord. 
ransdorp, 13.00 uur, kerkencultuurwater-
land.nl.

29 juni
flex bieb Muziek: Korenbattle. nergens 
zo veel koren als in amsterdam-Oost. Met 
het iJburgkoor, De Gezellige blouse en de 
Vinex Vibes. flexbieb, 14.00 uur,  
flexbieb.nl.

Start op 12 juni 22.00 uur met Brazilië-Kroatië.
Wk voetbAl

Poulewedstrijden Oranje
•13 juni, 21.00 uur Spanje–Nederland (in Salvador).
•18 juni, 18.00 uur Australië–Nederland (in Porto Alegre).
•23 juni, 18.00 uur Nederland–Chili (in Sao Paulo).

finale op 13 juli om 21.00 uur.

Wie wint het WK? 

Mail je vermoeden naar  
info@debrugkrant.nl. 

Team de Brug verloot een fles 
puike champagne onder de juiste 
inzenders.

ruzie is voor niemand leuk. Ook niet voor je buren. Soms 
hoorde ze weleens wat. Veel geschreeuw dat ook in huilen 
kon veranderen. Er was gedoe om van alles. Grote en kleine 
dingen. frank en zij gingen vanzelf zachter praten wanneer het 
geschreeuw naast hun begon, alsof ze de strijdende partijen 
zo min mogelijk wilden storen. Soms keken ze verlegen naar 
elkaar wanneer ze letterlijk verstonden wat er niet helemaal 
lekker liep. Het ging niet goed met geld, hij dronk te veel, zij 
zeurde en in bed gebeurde er niets meer, de ene schoonmoe-
der belde nooit en de ander kwam te vaak, hij snurkte en zij 
lakte haar nagels terwijl hij ontbeet, de geur was ondraaglijk 
en hij was het zat... dat was het zeg maar kort samengevat.
Zonder dat ze het tegen kon houden vergeleek ze hun pro-
blemen met die van haar en frank. nou ja, problemen, bij hun 
waren het meer dingetjes...
Er werd nu gegild.
Zou hij haar geslagen hebben? En zo ja, was het te hard ge-
weest? Wanneer greep je nou in?
frank deed de televisie iets harder. Ze keken ‘de jongens 
tegen de meisjes’.
Wat doen mannen het liefst zonder hun vrouw? Wat is de top 
drie van ergernissen... rondslingerende sokken, neuspeuteren 
of winden laten. Dat soort vragen.
‘Sowieso winden laten,’ riep ze.
bij de buren klonk gestommel, het was of er ook een stoel 
omviel.
‘Wat moeten we doen?’ vroeg ze.
‘niets. ik denk niets. Zou jij willen dat ze aanbelden wanneer 
wij ruzie hebben?’
‘Wij hebben geen ruzie op deze manier.’
‘Oh nee.’
‘Vind jij van wel dan?’
‘nou jij gaat ook wel eens tekeer.’
‘Dat is helemaal niet waar.’
‘Wil je zeggen dat ik het verzin...’
‘Ja, dat zeg ik zeker.’ Ze was vanzelf iets harder gaan praten.
‘als jij in zo’n bui bent, heb je gewoon niet door hoe je praat. 
Op welke toon...’
‘ik geloof niet dat ik dit nog een leuk gesprek vind. Jij kunt 
nooit eens gewoon gezellig doen. ik ben moe van de hele 
week.’
‘ik ook. Jij hebt het altijd alleen maar over jezelf. ik ben ook 
moe hoor.’ frank was opgestaan.
Ze gilde: ‘Waar ga je heen? Waar denk jij naartoe te gaan?’
‘Gewoon, naar de wc.’ Hij sloeg de gangdeur achter zich dicht. 
Toen hij weer terugkwam gebaarde ze dat hij stil moest zijn. 
‘Sst... Stil eens... Hoor jij nog iets?’
‘nee. Zouden ze gestopt zijn?’
‘Denk het.’
‘pff, gelukkig maar.’
‘Ja.’

Het groene gras  
van de buren

JOsINE
 MarBUs



Verkoopinformatie:

start verkoop  
zaterdag 24 mei!

  woonoppervlakte 140 m² 

  tuin op het zuidwesten 

  tuingerichte woonkamer met grote glazen dubbele schuifpui 

  complete keuken & luxe badkamer 

  4 ruime slaapkamers 

  parkeerplaats op eigen terrein 

  vloerverwarming als hoofdverwarming 

  vanaf € 397.500,- v.o.n. (inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht)

  woonoppervlakte van circa 165 m² 

  woon-/eetkamer van circa 60 m2 

  4 ruime slaapkamers 

  complete badkamer en keuken 

  zonnige tuin van ruim 11 bij 9 meter 

  vloerverwarming als hoofdverwarming 

  oprit met parkeergelegenheid voor twee auto’s 

  vanaf € 569.000,- v.o.n. (inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht)

u bent van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur in het informatiecentrum  
aan de nico Jessekade te amsterdam iJburg.

Amsterdam IJburg
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