
Johan Cruijff terug  
in zijn Betondorp.
Daar liep de buurt voor uit.
‘Als je niet 100 procent 
inzet, kan je er niet 100 
procent uithalen.’

Willie wartaal  
heeft iets te zeggen  

over het WK.
Of niet? ‘Een man  
moet principes  

hebben’

9
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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
Eva Posthuma de Boer 

durft zich eindelijk schrijver te 
noemen.“ik denk dat ik er niet 

meer omheen kan.” De jas 
geeft haar geborgenheid.
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Deze eerste oogst is het voorlo-
pige resultaat van de creativiteit 
waarmee tal van Amsterdam-
mers – IJburgers, scholieren, 
ondernemers, hele gezinnen 
– en andere geïnteresseerden 
gehoor gaven aan de oproep om 
te vertellen hoe zij dat nieuwe 
land voor zich zien. 
Centrumeiland is voorlopig 
het enige onderdeel van IJburg 
fase 2 dat wordt gerealiseerd. 
Begin 2015 is het landmaken 
klaar. Strand Blijburg verhuist 
dan naar de uiterste oostpunt 
van het nieuwe eiland, en daar 

blijft het voorlopig bij. Het ei-
land wordt niet meteen bouw-
rijp gemaakt. Niet alleen omdat 
de grond een paar jaar nodig 
heeft om in te klinken, maar 
ook omdat nog niet duidelijk 

is hoe het eiland zal worden 
ingericht. 

De hoge bebouwing en het 
grote winkelcentrum waar oor-
spronkelijk aan werd gedacht, 

De eerste zestig inzen-
dingen zijn al binnen. 
Ideeën over de inrich-
ting van Centrumeiland, 
het nieuwe land dat aan 
de noordoostkant van 
IJburg wordt aangelegd. 
De schetsen, tekeningen 
en maquettes worden 
tentoongesteld bij Ar-
cam, het centrum voor 
architectuur aan de Prins 
Hendrikkade.

ze lijken niet meer te passen bij 
wat Amsterdammers voor ogen 
staat. Stedenbouw ‘nieuwe 
stijl’ betekent grondgebon-
den woningen, duurzaam en 
betaalbaar. Ruimte voor sport 

en (water)recreatie, flexibele 
stratenpatronen, slimme par-
keeroplossingen, een zwem-
bad, een hotel, een bioscoop. 
En verder? 
Om toekomstige bewoners en 
gebruikers bij de plannen te 
betrekken heeft de gemeente 
samenwerking gezocht met Ar-
cam, het coördinatiecentrum 
op het gebied van architectuur, 
stedenbouw, landschapsar-
chitectuur en design voor de 
metropool Amsterdam. Arcam 
heeft veel ervaring met het 
mobiliseren van publiek en 
organiseert onder meer de 
jaarlijkse Dag van de Architec-
tuur.

Eerder dit jaar droeg wethou-
der Van Poelgeest Centrum-
eiland symbolisch aan Arcam 
over. Zijn opdracht: toekom-
stige bewoners en gebruikers 
zelf laten vertellen hoe zij het 
eiland voor zich zien. Begin 
2015 geeft Arcam het eiland – 
met de plannen – terug aan het 
gemeentebestuur, dat zich zal 
buigen over de verdere uitvoe-
ring.

De lezende mens
midden op het grasveld van het 
flevoparkbad, op de middenstip 
lijkt wel en pal in de zon, ligt een 
kolossale mevrouw in haar een-
tje te lezen. Van verre al zie ik 
het politieblauwe badpak en het 
witte, slappe vlees. naast haar 
staat een grote, rode C-1000 
tas. Eenmaal dichtbij gekomen 
is er de geopende zak chips 
van Euroshopper, het parelende 
zweet en het dunne haar in een 
mini-staartje bijeengebonden. 

Haar hoofdhuid. met één hand 
ondersteunt ze haar kin en leest 
een bibliotheekboek. 
Het is: Ulysses van james joyce. 
Even verderop op een bankje 
in de schaduw, zit een forse, 
wat oudere moslima, helemaal 
ingepakt en in het zwart, ook te 
lezen. proust. À la recherche du 
temps perdu.
nu ik goed kijk, zie ik op het gras 
overal mensen liggen van allerlei 
pluimage, verdiept in een boek. 

ik vraag me af of hier acteurs 
zijn ingezet die een spel spelen 
met onze verwachtingen. Dit 
moet haast wel een test zijn. 
Hoe stigmatiserend bent u? ik 
denk ook aan een verborgen 
kunstproject.
maar nee, het is echt.

ELKE

Stad in Zicht

Burger bedenkt inrichting Centrumeiland

Door Carla M. Peddemors

Lees verder op pagina 3

Opening van de expositie Land in Zicht bij Arcam aan de Prins Hendrikkade. De ingediende ideeën voor  

Centrumeiland zijn daar de komende tijd te bezichtigen. foto marti jn van den dobbelsteen

Jongeren op de Kop van Java-eiland. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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Hotel op Kop Java-eiland 

WestCord Hotels mag een hotel 
bouwen op de kop van Java-
eiland. De gemeente Amster-
dam schreef in 2013 een tender 
uit voor de ontwikkeling van 
een uniek hotelconcept op deze 
plek. De inzendingen, vijf in 

totaal, zijn beoordeeld door een 
vakjury. Het plan van WestCord 
Hotels, een familiebedrijf, werd 
als beste beoordeeld. 
Hotel Jakarta wordt een duur-
zaam hotel in hout en met een 
transparante gevel. Het krijgt 
tweehonderd kamers. In het ge-
bouw komt een doorgang naar 
de publieke voorzieningen, 
waaronder een zwembad, ho-
reca en ruimten voor culturele 
activiteiten. Deze voorzieningen 
zullen toegankelijk zijn voor 
hotelgasten en bezoekers. De 
grote subtropische binnentuin 
wordt in samenwerking met de 
Hortus ingericht en onderhou-
den. 
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*Voorwaarden en informatie:

Het lot van Floris

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

 Zomervakantie 5 jul. t/m 24 aug.

Speel zelf mee in 
dit bloedstollende, 
komische avontuur 
van Graaf Floris V.

Iedere di. en do. theater op het Slotplein

‘ Heerlijk slapen 
       op puur natuur ’

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

restaurant I-Grec
‘Waan Je In GrIeKenLanD OP IJBurG’   

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

Spaar tot  25% korting op  je lesprijs!

Aanmelden via www.amsterdamdancecentre.nl     

Start nieuw seizoen1 september

Volg ons op facebook

     Amsterdam Dance Centre

Aanmelden  
  vanaf nu!

Locatie IJburg:
krijn Taconiskade 444
1087 HW amsterdam
020-4164636
020-6161885 (administratie)

Locatie Zeeburg:
knsm laan 11  
(sportschool fit aan ‘t ij)/Jerry’s

Met Met 
ingang van ingang van 
augustus augustus 
iedere iedere iedere 
zaterdag zaterdag 
openopen

Met 
ingang van 
augustus 
iedere 
zaterdag 
open
info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Nieuwe ideeën Centrumeiland nog steeds welkom

De eerste zestig inzendingen 
worden getoond in de expo-
sitieruimte van Arcam en op 
www.stadinzicht.arcam.nl. 
Wie zich bij het zien van de 
creaties geïnspireerd voelt: er 

Vervolg van pagina 1

Door Michel van Dijk

kan nog meer bij (inzenden kan 
tot 15 augustus). Projectleider 
Yvonne de Korte: “We hebben 
al een prachtige oogst, maar ik 
verwacht dat deze ook anderen 
zal inspireren om ideeën in te 
dienen.” 
In het najaar maakt Arcam een 

selectie uit alle ideeën en nodigt 
de betreffende inzenders uit 
voor workshops met professio-
nals op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling. Hierbij worden 
de plannen op uitvoerbaarheid 
getoetst en zo nodig aange-
scherpt.

Arcam, Prins Hendrikkade 600 
(vlak bij het Scheepvaartmu-
seum). Expositie ‘Stad in Zicht’: 
di t/m za 13.00–17.00 uur. De 
inzendingen voor het Centru-
meiland zijn ook te bekijken op 
www.stadinzicht.arcam.nl. 

Polder IJdoorn 
gereed 
Natuurmonumenten 
heeft de werkzaam-
heden in de buiten-
dijkse polder IJdoorn 
afgerond. Het gebied 
is zo’n honderd hec-
tare groot en vormt 
een veilige haven voor 
weide- en moerasvo-
gels. Op 12 juni is een 
honderdtal bezoe-
kers rondgeleid door 
Natuurmonumenten 
en internationale 
ontdekkingsreiziger 
en schrijver Redmond 
O’Hanlon. Ook het 
nieuwe vogelkijk-
punt is nu klaar voor 
gebruik. 
Polder IJdoorn vormt 
een stapsteen voor de 
natuur rond Am-
sterdam, een schakel 
tussen verschillende 
natuurgebieden. Op 
het grasland van de 
grote polder strijken 
de tureluur en de 
grutto graag neer. De 
plassen en het riet-
moeras van de kleine 
polder trekken weer 
andere dieren aan. 
In de omringende 
rietlanden komen 
ringslangen voor en 
er broeden bedreigde 
vogels.

Olifanteneiland. Stadsgezicht en 
duinlandschap, zelfvoorzienend.

WikiHouse. Zelfbouw, kleinscha-
ligheid, duurzaamheid, goedkoop 
bouwen, toegankelijk en makkelijk 
bouwsysteem.

Groene archipel. Een vogel-
vriendelijk eiland. Stedelijke 
functies kunnen heel goed ge-
combineerd worden met ‘vogel-
bevorderende’ maatregelen.

Leuke plek. Een park, een ker-
mis, een speeltuin, een dorp, een 
strandje, een natuurgebied, een 
dierentuin en een jumbo - van 
alles wat.

Kermis. Een permanente kermis 
op het Centrumeiland.

Gebied van rust en stilte. Een 
gebied dat niet te gecultiveerd 
moet worden, maar vooral zijn 
eigen gang moet kunnen gaan.

Bewoners met kinderen aan 
zet. Dit plan houdt rekening met 

wensen van bewoners, opgroei-
ende kinderen en aanwezige 
kennis.

Seven concepts. wonen, 
werken, groen geïntegreerd als 
creatieve bubble.

Buurt om met vrienden te 
spelen. Sofie van vijf zou op 
het Centrumeiland graag willen 
spelen, met glijbaan en schommel, 
met vriendjes en vriendinnetjes in 
de buurt.

Groot Jeugdland. en gratis plek 
voor de jeugd, met onder andere 
een zweefmolen, een clubhuis, 
duikplanken het ij in en kippen.

Velocity Centrumeiland. Een 
woongebied waarin de fiets cen-
traal staat. Een raster van rustieke 
onverharde paden vormt de basis 
voor het stedelijk ontwerp.

Wij, vrij. Voor toerist en bewoner. 
Een zwemparadijs en een bunga-
low-/recreatiepark, bestaande uit 

Een greep uit de ingediende plannen

duurzaam hout. Daarbij woonwij-
ken in duurzame bouwstijlen

IJ Amsterdam. Duurzame 
bungalows om toeristen (ouders 
met kinderen) een plek buiten de 
binnenstad te geven.

Ook zijn er inzendingen voor 
urban farming, een solar crema-
torium, goedkope woningen voor 
stelletjes en seniorenwoningen. 
Zie arcam.nl voor het volledige 
overzocht.

Greet Aernoudts
“ik werk als vrijwilliger bij Dynamo 
in post Oost. ik begeleid mensen 
op weg naar vrijwilligerswerk. we 
houden inloopspreekuur, en ik no-
dig mensen ook uit voor individu-
ele gesprekken. Zo kunnen zij zich 
beter oriënteren op wat ze zouden 
willen doen. mensen stellen deze 
gesprekken op prijs. Ze vinden het 
fijn dat iemand de tijd voor hen 
neemt, goed naar hen luistert.”
Het levert mooie resultaten op. 
“Vanmorgen kreeg ik een mailtje 
over een mevrouw die bij mij op 
spreekuur is geweest. ik adviseerde 
haar een sollicitatietraining te 
volgen in post Oost. Daarna is ze 
als vrijwilliger baliewerk gaan doen. 
nu heeft ze een betaalde baan. ja, 
dat vind ik fantastisch.”

Karina Pouentes 
‘ik ben medewerker van De 
taalwijzer. Veel van de mensen die 
we spreken zijn de nederlandse 
taal niet machtig. we toetsen hun 
taalvaardigheid en adviseren hen 
over het taalaanbod in Oost. Ze 
kunnen terecht bij een van de 
gecertificeerde taalscholen, maar 
ook buurthuizen en welzijnsorgani-
saties organiseren taalcursussen.
ik vind dit prachtig werk. Het is 
belangrijk dat je goed nederlands 
kunt spreken als je in Amsterdam 
woont. Door mensen goed te in-
formeren en te begeleiden help ik 
mensen een goede start te maken 
in de nederlandse samenleving. ik 
ben blij als ik voor hen een beetje 
het verschil kan maken.”
www.postoost.nl

Een hulppost voor bewoners van Oost

Toeristen lopen nog dagelijks 
binnen met de vraag of ze 
postzegels kunnen kopen of een 
postpakketje kunnen achter-
laten, maar de tijd dat Wijtten-
bachstraat 36 het hoofdpostkan-
toor van Oost was, ligt ver achter 
ons. Alleen de naam van het 

nieuwe participatiecentrum Post 
Oost herinnert hier nog aan.

“Stadsdeel Oost wilde al langer 
alle activiteiten richting werk, 
vrijwilligerswerk en scholing 
op één locatie bundelen,” ver-
klaart Mariska van der Linden, 
projectleider van Post Oost. 
“Voorheen was dat allemaal 

verspreid over de oude stads-
delen Oost en Zeeburg. Voor de 
inwoners was het een onover-
zichtelijke situatie. Nu zit alles 
in één gebouw. Iedereen die iets 
wil leren, vrijwilligerswerk wil 
doen of een sollicitatietraining 
wil volgen, gaat naar Post Oost. 
Dat past bij onze doelstelling: 
mensen ondersteunen op weg 

naar werk, vrijwilligerswerk of 
scholing, zodat ze beter kunnen 
participeren in de maatschap-
pij. We heten officieel ook een 
participatiecentrum, maar Post 
Oost klinkt beter. We zijn een 
hulppost van waaruit je verder 
de samenleving in kunt.”

Cultuurverschillen 
Welzijnsorganisaties Dynamo 
en Civic, vrijwilligerscentrale 
ViiA, KansenNet, Club Info, 
Wijksteunpunt Wonen, de 
Taalwijzer, de Beweegcoach, het 
is een lange lijst van organisaties 

die hun intrek hebben geno-
men in Post Oost. De angst voor 
conflicten vanwege cultuur-
verschillen blijkt ongegrond. 
“De samenwerking verloopt 
zelfs uitstekend. We versterken 
elkaar juist, doordat de lijnen 
kort zijn. Een klant die een Ne-
derlandse taalles wilde volgen 
moest ik vroeger doorverwijzen 
naar de Taalwijzer op het Am-
bonplein. En dan maar hopen 
dat hij daar aankwam. Nu zit de 
Taalwijzer in Post Oost. Ik kan 
er dus direct voor zorgen dat hij 
goed geholpen wordt.”

Post Oost is geopend. Het pand van het oude postkantoor aan de Wijttenbach-
straat vormt de thuisbasis voor alle organisaties in Oost die burgers begeleiden 
op weg naar werk, vrijwilligerswerk en scholing.

Mariska van der Linden: “Als je iets wilt leren, vrijwilligerswerk wilt doen of een sollicitatietraining wilt vol-

gen, dan is Post Oost de plek waar je terecht kunt.” foto marti jn van den dobbelsteen
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I k ga het niet over het wk hebben. Sorry. 
ik doe het gewoon niet. Aan mijn lijf geen 
buitenspel noch penalty. geen hoekschop 

noch gele kaart. geen vijf noch één. ik heb wel 
wat beters te schrijven. ik doe niet mee aan de 
hype van het moment, ik ben een langetermijn-
columnist. Het nu boeit me niet, ik zit er mid-
denin. Als nu geld waard was waren we allemaal 
stinkend rijk. Een middelvinger voor het wk 
dus. 
ik ga niet doen alsof ik niet van al die wed-
strijden aan het genieten ben, ik ga het er hier 
alleen niet over hebben. Een man moet zijn 
principes hebben. principes zijn stoer. En man-
nelijk. Vrouwen hebben gevoelens en emoties. 
Daar doen wij mannen niet aan. je hebt niks 
aan gevoelens en emoties wanneer je het vuil 
buiten zet. Alleen losers schrijven tijdens het 
wk over het wk. Echte mannen doen dat 

soort dingen jaren later wanneer het niet meer 
relevant is. 
relevantie wordt ook zeer overschat. Op-
eens is het er en opeens is het weer weg. Het 
beweegt te snel om echt iets waard te zijn. En 
iedereen weet dat snel nooit goed is. nooit. 
tenzij het wk snel voorbij is want dan kan ik 
er lekker over schrijven want daar heb ik wel 
zin in. nog heel even wachten dan maar. tijd 
zat nu. gelukkig maar want ik weet niet waar ik 
ondertussen over moet schrijven. ik heb gister 
mijn voet gestoten maar dat is geen nieuws. 
Ook vind ik dat het tijd is voor een nieuwe 
auto maar dat interesseert nóg minder mensen. 
Dus ik ga gewoon ophouden, kunnen jullie ook 
gewoon weer verder met je dag toch? lekker 
met het gezin zijn. Of even vijf minuten voor 
jezelf. kies maar. Doei.

wILLIES wartaaL
Is het wK al voorbij?

Vanaf 11 juli 
bij Maxis :

Elke zondag open  •  www.maxis.nl  •  Elke woensdag markt  

Nike Factory Store

Maak net als Oranje kans op een hoofdprijs !

Kanskaartactie loopt van 12 juni t/m 13 juli 2014.
Kijk voor de voorwaarden en het complete prijzenpakket op www.maxis.nl

Oranje
Kanskaartactie

Hoofdprijs: 

LED TV
t.w.v. ¤ 750,-

Er komt een parkeerterrein 
met 42 plaatsen in het Diemer-
park. Het bezwaar hiertegen 
van de vereniging Vrienden 
van het Diemerpark werd door 
de Raad van State afgewezen. 
Het vernieuwde bestem-
mingsplan IJburg 1 is daarmee 
onherroepelijk. 

Nieuwe fiets  
voor niets?

Koop tijdens de wk voetbalactie periode van 
donderdag 12 juni t/m zaterdag 12 juli een 
nieuwe fiets bij Bikes & Boards en misschien 
ontvangt u het aankoopbedrag terug*

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

Bikes & 
Boards  

IJburg grote 
WK voetbal 

actie

Verkoop, reparatie, service en verhuur van fietsen, haal  
en breng service. Premiumdealer van: Gazelle, Batavus, Koga, 
Giant, Brik, Dolly en Bakfiets.nl  
Wij leveren nagenoeg alle merken zoals, Cortina, BSP, 
Puch,Pointer, Trek etc.
*Kom langs in de winkel voor de voorwaarden

Stadsdeel Oost na de verkiezingen

Stressvolle maanden voor politiek

Weg met de stadsdelen!, vond 
toenmalig minister Donner van 
Binnenlandse Zaken in 2011. Ze 
stonden volgens hem te veel los 
van het bestuur van de cen-
trale stad én ze waren te duur. 
Hij tuigde een wet op waarin 
de lokale bestuurslaag werd 
afgeschaft. Maar in Amster-
dam vond men dat er toch een 
bestuurslaag moest blijven met 
politici die dichter bij de burger 
staan dan die in de Stopera. Zo 
bedacht wethouder Andrée van 
Es de bestuurscommissies.
Deze verschillen in twee belang-
rijke opzichten van de stadsde-
len. Ten eerste mogen zij geen 
beleid meer opstellen, maar ad-
viseren ze de centrale stad. In de 
woorden van Ivar Manuel (D66), 
voorzitter van de bestuurscom-
missie Oost: “We spelen een be-
langrijke rol als de ogen en oren 
van de stad.” Het tweede punt 
is dat de bestuurscommissies 

geen budgetrecht meer hebben. 
Met andere woorden: ze mogen 
niet meer besluiten waar ze geld 
aan uitgeven, want dat doet de 
centrale stad.

Minder taken en minder ver-
antwoordelijkheden dus. Je zou 
denken dat dit leidt tot minder 
werk voor de leden van de 
bestuurscommissie, maar niets 
is minder waar. Ze moesten 
meteen serieus aan het werk. 
“We hadden een stuwmeer aan 
onderwerpen waar de oude 
deelraad niet aan toegekomen 
was,” vertelt Manuel. “Daarnaast 

moesten we voor het bestuur 
van de centrale stad gebieds-
analyses opstellen en financiële 
prioriteiten vastleggen. Om dat 
te kunnen doen, moesten we 
overleggen met de bewoners in 
de vijf gebieden in Oost.”

Manuel moest bovendien ken-
nismaken met de bewoners van 
Oost, want voor hij voorzitter 
van de bestuurscommissie werd 
was hij gemeenteraadslid in 
de centrale gemeenteraad. Hij 
spreekt dan ook van een “over-
vol inwerkprogramma”. Alles 
moest gebeuren voor 2 juli, de 

datum waarop de bestuurscom-
missie de gebiedsanalyses en 
financiële prioriteiten moet 
inleveren bij wethouder Udo 
Kock, die vanuit de Stopera ver-
antwoordelijk is voor stadsdeel 
Oost. Manuel noemt de maan-
den tussen maart en de zomer 
dan ook ‘stressvol’.

Burgers adviseren het stadsdeel
De uitvoering van de nieuwe ta-
ken is in Oost wat lastiger dan in 
de rest van Amsterdam. Bewo-
ners van het stadsdeel hebben 
hier namelijk sinds 2011 inzage 
in de begroting van hun buurt. 

Geen beleid maken en geen geld uitgeven, want dat is nu aan de centrale stad. Maar voorlopig leidt dit niet – 

zoals de bedoeling is – tot minder werk voor de bestuurscommissie van Oost. foto marti jn van den dobbelsteen

Diemerpark. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Ana Karadarevic

Na de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 
is het bestuur van Am-
sterdam op de schop 
gegaan. De vroegere 
deelraden zijn nu be-
stuurscommissies, een 
bestuurslaag met min-
der taken dan voorheen. 
Toch hebben de politici 
in Oost vooralsnog meer 
werk aan het besturen 
van het stadsdeel.

Zij pluizen vrijwillig de begro-
ting uit en adviseren het stads-
deel waaraan belastinggeld kan 
worden uitgegeven. Bewoners 
en het stadsdeel zijn erg en-
thousiast over dit experiment;  
het loopt zelfs zo goed dat het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken andere gemeenten ook 
probeert te enthousiasmeren. 

Het probleem is dat medezeg-
genschap van bewoners over 
de buurtbegroting waarschijn-
lijk formeel niet meer kan. De 
centrale stad beslist namelijk 
waaraan het geld wordt uitgege-
ven en overhandigt zogeheten 
programmabudgetten aan de 
stadsdelen. Manuel: “Wij wil-
len een flexibel budget zodat 
buurtbewoners nog steeds mee 
kunnen denken over de beste-
ding van het geld.”

De buurtbegrotingen ziet hij 
als dé manier om burgers een 
belangrijker rol te geven in het 
bestuur van de stad. “In het 
ideale geval hebben bewoners 
meer inspraak op de besluitvor-
ming in hun eigen buurt,” filo-
sofeert hij. “Ze hebben in maart 
gestemd op vijftien politici. Het 
zou mooi zijn als mensen in 
de toekomst niet alleen kiezen 
voor politici, maar tussentijds 
ook keuzes maken voor onder-
werpen die zij van belang vin-
den. De taak van politici wordt 
dan veel meer het vinden van 
compromissen bij onoverbrug-
baar lijkende tegenstellingen.”

toch parkeren  
in Diemerpark

Beide sportclubs (AHC IJburg 
en AFC IJburg) krijgen er elk 
een veld bij. De velden zijn 
waarschijnlijk gereed voor het 
seizoen 2015/2016, het parkeer-
terrein naar verwachting eind 
2015. 
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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.

‘Ik heb altijd schrijvend geleefd’

Naam Eva Posthuma de Boer Woont met man, zoon (14) en dochter (9) in Watergraafsmeer Geboren 3 november 1971 in Amsterdam
Beroep theaterproducent en schrijfster Schreef eerder Rinus aan de Rekstok (2004, met Sanne Wallis de Vries), Eindeloze dagen (2007),  

Lichthart (2009), De Comedy Club (2012). Ze hoopt haar vierde roman eind dit jaar af te ronden.

Het duurde lang voordat Eva Posthuma de Boer 
(1971) wist wat ze wilde. Na een tumultueus horeca-
bestaan begon ze haar carrière als zakelijk leider bij 
Toomler/Comedytrain en was ze uitvoerend produ-
cent voor theatergroepen als NUHR en De Ploeg. In 
2007 verscheen haar debuutroman Eindeloze dagen. 
Ondertussen heeft ze een tweewekelijkse kook-
rubriek in Het Parool en is een vierde roman in de 
maak. Nu durft ze zich eindelijk schrijver te noemen. 
“Ik denk dat ik er niet meer omheen kan.”

Door Dieuwertje Mertens

Eva Posthuma de Boer

 

jas
in de

Eva Posthuma de Boer in park Frankendael. Omdat ze geen tuin heeft ligt ze daar als het even kan op een 

kleedje. “Dit park heeft alles.”  foto marti jn van den dobbelsteen

Als kind van fotograaf Eddy 
Posthuma de Boer en operazan-
geres Henriette Klautz ben je 
opgegroeid in artistieke krin-
gen. Is een creatief beroep dan 
onvermijdelijk?
“Van mijn ouders heb ik wel 
een enorme behoefte aan 
vrijheid meegekregen: ik kan 
niet voor een baas werken. Als 
theaterproducent werkte ik in 
het begin ook voor een baas en 
werd ik in een keurslijf gedwon-
gen. Soms was ik een uurtje la-
ter op mijn werk, niet omdat ik 
lui ben, nee, omdat ik de avond 
daarvoor tot één uur ’s nachts 
had doorgewerkt. Dat werd dan 
met wantrouwen ontvangen. 
Dat vind ik zo beledigend. Ik 
ben namelijk een harde werker 
en een perfectionist, op het 
vervelende af.”

Het schrijverschap kwam min of 
meer toevallig op je pad?
“Op mijn zevende kreeg ik 
mijn eerste dagboek. Alles wat 
ik meemaakte schreef ik op en 
dat doe ik nog steeds. Ik heb 
altijd schrijvend geleefd.” Diepe 
zucht: “Ik ben bang dat het 
onvermijdelijk is. Toen ik met 
Sanne Wallis de Vries Rinus aan 
de rekstok (brieven- en interview-
boek, red.) maakte, vroeg mijn 
redacteur of ik wel eens had 
nagedacht over een roman. Ik 
voelde me heel erg gevleid en 
dacht vervolgens: maar waar-
over dan! Toen heb ik heel lang 
gekauwd op een idee en dat 
werd Eindeloze dagen. Ik ben er 
niet heel trots op.”

Wat had je anders willen doen?
“Ik denk niet dat ik het anders 
had kunnen doen. Toch is het 
een belangrijk boek voor me 
geweest. Ik trouwde met Frank 
(Lammers, red.) en hij kwam 
niet uit Amsterdam, maar uit 

Brabant. Door hem leerde ik 
veel mensen kennen die niet in 
Amsterdam waren opgegroeid. 
Ze zeiden allemaal: ‘Wat heb 
jij het toch makkelijk gehad. Jij 
bent hier geboren. De wereld 
lag aan je voeten. Wij hebben de 
rivieren helemaal moeten over-
steken.’ Ik wilde schrijven over 
mensen die in een grote stad 
opgroeien en die díe strijd aan 
moeten gaan. Ik had een ander 
slot moeten schrijven, maar ach, 
ik was jong en had haast.”

Is die haast nu verdwenen?
“Ja, nu kan het me allemaal niet 
zoveel meer schelen. Die haast 
was belachelijk: ik legde mezelf 
dingen op als: voor mijn veertig-
ste moet ik mijn derde boek af 
hebben. Voor wie? Als je een ro-
man schrijft ben je niet meteen 
schrijver. Dat moet je worden. 
Ik wilde het metier ontdek-
ken. Daarom heb ik drie heel 
verschillende romans geschre-
ven. Ik leg mijzelf opdrachten 
op. Mijn tweede roman Lichthart 
is erg fictief en verhalend, mijn 
derde roman De Comedy Club is 
veel sneller, rauwer en vanuit 
vier verschillende perspectie-
ven geschreven. Ik wilde de 
vervlakking van mijn generatie 
voelbaar maken met de snel-
heid van de taal.”

Ben je gevoelig voor kritiek?
“Ik heb een keer een slechte 
recensie gekregen. Die was 

geschreven door een heel jong 
meisje en haar analyse klopte 
gewoon niet. Dat frustreert me 
dan even, maar ik lig er verder 
niet wakker van. Tijdens het 
maakproces vind ik tegengas 
heel belangrijk, maar als het 

af is, heb je er niet zo heel veel 
meer aan. Laatst schreef ik 
voor mijn kookrubriek in Het 
Parool een verkapte recensie 
over een slecht restaurant. Er 

volgde een briefwisseling met 
de eigenaar. Ik dacht: je kunt 
nu wel klagen, maar jij kunt je 
keuken nog aanpassen door 
beter te gaan koken! Kunst 
is gewoon wat het is. Je kunt 
de geportretteerde moeilijk 

achteraf nog een hoedje op 
zetten.”

Kunnen jullie nog rustig over 
straat nu jij om de week in Het 
Parool staat en je man ieder 
reclameblok te zien is in de 
Jumbo-reclame?
“Frank kan niet meer veilig over 
straat en ik word soms herkend 
in de supermarkt. Dan komt 
iemand zo’n beetje onopvallend 
achter je staan en zegt: ‘Ik h eb 
laatst je recept gemaakt en ik 
vond het zo lekker.’ Dat vind ik 
leuk om te horen.”
Soms mis ik de anonimiteit van 
het centrum in Watergraaf-

smeer. Of beter gezegd: ik mis 
Amsterdam wel een beetje. Voor 
kinderen is het hier heerlijk: 
ze kunnen hockeyen, zwem-
men, alles is binnen handbe-
reik. Omdat er zoveel kinderen 
in deze buurt zijn is er altijd 
reuring. Ik woonde tijdens mijn 
studententijd in het centrum. Er 
zijn zoveel tijdstippen dat daar 
zo’n vredige rust heerst. Als de 
kinderen groot zijn gaan we 
misschien wel terug.”

Wat vind je van de jas?
“Net als de veel te grote wollen 
trui van Frank geeft deze jas mij 
geborgenheid.”

KANAAL 2071 GLASHART

WWW.IJBURGTV.NL
KANAAL 571 VIA KPN GLASVEZEL

Kijk Maar!

VR MIBO
VRIJDAGMIDDAGBORREL IJBURG

VRIJDAG 4 JULI 
17.00 -22.00 UUR

TILLYLINGELING
Special guest 
DJ Ruben van 
der Meer!

Vanaf 1900 
lopend buffet 
10 euro, kinderen 
5 euro.

Mediterraans restaurant 

De Keuken van Tante Til 

catering - afhaal
IJburglaan 1501
020 416 6609 

facebook.com/vrijmiboamsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

TILLYLINGELING

facebook.com/vrijmiboamsterdam

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

geen
ongeadresseerde 

folderij

graag  
huis-aan-huis

kranten

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

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

eindelijk 
verlost van 
verkopers 
en andere 
geldkloppers 
aan je deur!

Fijn een schone mat bij thuiskomst

Voor onze moderne praktijk op IJburg zoeken wij een
enthousiaste tandartsassistente (ervaring vereist) voor de 
dinsdagavond en maandelijks op vrijdag, die ook eventueel kan 
inspringen tijdens vakantie of ziekte. Wil je meer informatie over deze 
vacature, neem dan contact op met mevrouw Vos: 020-4166654.

PERSONEEL GEZOCHT

DINSDAGAVOND 1830-2200 EN MAADELIJKS OP DE VRIJDAG

Parttime balie-/stoelassistente

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

PERSONEEL GEZOCHTPERSONEEL GEZOCHT

SPOED
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Wie een omkooid veldje 
verwacht, heeft het mis. Het 
nieuwe Cruyff Court heeft meer 
weg van een park: niet alleen 
een kunstgras voetbalveld, 
maar ook een speeltuin, een 
basketbalveld en een outdoor 
fitness-studio zijn verrezen op 
het voorheen wat saaie stuk gras 
langs de A10.

En dan wordt de nieuwe buurt-
voorziening ook nog geopend 
door de levende legende zelf. 
Gestoken in een oranje jasje en 
geflankeerd door burgemeester 
Van der Laan aan de ene kant en 
een fanatiek uitziende, mollige 
beer aan de andere kant (de 
mascotte van de Cruyff Founda-
tion), worstelt hij zich door een 
menigte toegestroomde f ans.

In het kluitje dat zich rondom 
Cruijff verzamelt moeten vooral 
de vaders hun jonge kinderen 
overtuigen van het feit dat hier 
toch wel echt iets heel bijzon-
ders gebeurt: de nummer 14 
weer even terug in de wijk waar 
hij zijn eerste balletjes trapte. 
“Is dat ’m, papa?” Nee niet die 
jonge jongen, maar die man er-
naast. “Die oude meneer bedoel 
je?” “Ja, inderdaad ja, die oudere 
man.” “Jeetje zeg, wat oud.” 
“Eh… ja, maar hij kon vroeger 
heel goed voetballen.” 

Onder de toeschouwers bevindt 

zich ook John Hoefsmit. Hij 
is de huidige bewoner van het 
huis waar de beroemdste Beton-
dorper vanaf zijn twaalfde met 
zijn moeder woonde. Cruijff 
moet in de nauwe straten en 
doorgangen heel wat afgetrapt 
hebben met zijn vriendjes, maar 
van de aanwezigheid van de 
voetballer is er in het huis niet 
veel meer te bekennen, aldus 
Hoefsmit. “Soms staan er wat 
toeristen voor je huis, dat is 
alles.” 

Een paar jaar terug was er spra-
ke van een manshoog Cruijff-
beeld dat in de voortuin zou 

Cruijff weer even terug in Betondorp

moeten komen. Maar daar stak 
zijn moeder een stokje voor. 
Voor zover Hoefsmit weet heeft 
de echte Cruijff zich nooit meer 
laten zien in het huis in de Wei-
destraat. “Dit is de eerste keer 
dat ik ’m zie. Geen knapperd 
in het echt, maar wel populair.” 
Ach, zo heeft iedereen wel wat, 
relativeert hij grijnzend. “Wij 
zijn armer, maar ook beroemd. 
We wonen toch in zijn huis?”

Hij wil eigenlijk vragen of 
Cruijff zin heeft om een kijkje 
te nemen in zijn oude woning 
– “om te laten zien wat wij 
ervan gemaakt hebben” – maar 

de oud-voetballer heeft het te 
druk. Hij heeft een Cruyff Court 
te openen. Op de middenstip 
wordt de buurt getrakteerd op 
een Cruijffiaanse tegeltjeswijs-
heid. “Als je niet 100 procent 
inzet, kan je er niet 100 procent 
uithalen.”

En hij geeft een inkijkje in hoe 
het er vroeger was. “Als je hier 
weer komt gaat er even van alles 
door je heen. De straat was van 
ons, er waren hier geen auto’s. 
De sociale controle was hier 
enorm. Als ik vijf minuten te 
laat op school was, wist mijn 
moeder het al als ik thuis kwam. 

Vlak voor de WK-gekte 
losbarstte kregen de be-
woners van Betondorp 
vast een voorproefje van 
het voetbalfestijn. Johan 
Cruijff zelf kwam er het 
veertiende Cruyff Court 
openen. Daar liep de 
hele buurt voor uit.

Ondanks de andere omstan-
digheden, moeten we proberen 
om kinderen eenzelfde jeugd te 
geven als ik vroeger had hier.” 

Even later voegt hij eraan toe: 
“Het was toen een totaal andere 
samenleving. Die wil je weer 
terugbrengen.” 

“Nou mottie ophouwe,” moppert 
een oud-Betondorper. “Dat sen-
timentele geouwehoer.” Alsof de 
legende het gehoord heeft, be-
sluit hij prompt zijn toespraak. 
Even later geeft hij een handig 
lobje richting de presentator: de 
eerste wedstrijd is afgetrapt.

Door Rosanne Kropman

SPOrt

Er zijn zeven rollen te verde-
len: coach, assistent-trainer, 
spelleider/scheidsrechter, 
veldcoördinator, teammana-
ger, bardienst en evenemen-
ten. Elk van deze rollen wordt 
ondersteund door een eigen 
commissie die ervoor zorgt 
dat de vrijwilliger zijn rol zo 
goed mogelijk kan invullen. 
Bijvoorbeeld door trainings-

sessies voor coaches te organi-
seren. 

Tijdens de witte rook-sessies 
gaan alle teams bij elkaar zit-
ten om de rollen onderling 
te verdelen. Op een formu-
lier wordt aangegeven welke 
speler of ouder welke taak gaat 
vervullen. Als alle rollen zijn 
ingevuld wordt het formulier 

‘witte rook’ bij aHC IJburg

bij het bestuur ingeleverd. En 
dan wordt de rookmachine 

aangezet. Witte rook kringelt 
door het clubhuis. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen elke 
sportclub, dus ook bij AHC IJburg. De vereniging 
wordt gedragen en gemaakt door mensen die zich 
uit vrije wil inzetten. Tijdens de jaarlijkse witte 
rook-sessies worden op de IJburgse hockeyclub de 
vrijwilligersrollen verdeeld. 

Witte rook in het clubhuis van AHC IJburg. foto marti jn van den dobbelsteen

Het nieuwe Cruyff Court in Betondorp heeft niet alleen een kunstgras voetbalveld, maar ook een speeltuin, een basketbalveld en een outdoor 

fitness-studio. De plek werd onlangs geopend door Johan Cruijff zelf.  foto marti jn van den dobbelsteen

SCOOTERRIJDERS OPGELET

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

www.scooterdumper.nl

Vespa Primavera 
uit voorraad leverbaar!! 
Nu van €3399,- 
voor €2899,-
Rijklaar inclusief 
kenteken en 2 jaar 
Piaggio Garantie!!

•  28 juni: Poldersalsa met swingende live band 
“Septico Trio Los Dos”, vanaf 18.00 uur (gratis toegang)

•  Late Night Music  elke vrijdagavond om 22.30 uur in 
juli en augustus buiten op het terras (gratis toegang)

11 juli: Bagjuice /// de diepste reggae die we in tijden hoorden

18 juli:  Echo Movis /// alternatieve jonge honden

Roos Meijer /// prachtige luisterliedjes

 25 juli:  Concrete Birds /// meeslepend 

& melancholisch à la Jeff Buckley

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! 

Locatie Derde Oosterparkstraat 360. Datum gratis proefles 
17 september 2014 Lesdag Woensdag na schooltijd

nu ook 
in Oost!

 GRATIS PROEFLES THEATER

www.ajts.nl of 020-489 62 90

VOOR KINDEREN UIT GROEP 3  T/M 8 

Mohamed Bakayan in zijn winkel aan de IJburglaan. ‘Het draait in mijn winkel om meer dan boodschappen 

alleen.’ FOTO MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

Mohamed Bakayan (37) is sinds oktober 2013 mana-
ger van de Albert Heijn aan de IJburglaan. Hij is erg 
positief over de IJburgers: “Het zijn kritische klanten 
die ons met hun feedback helpen om steeds meer te 
groeien”.

Toen Mohamed vijftien jaar was 
begon hij als vakkenvuller in de 
AH aan de Van Baerlestraat. “Dit 
fi liaal bestaat niet meer, de win-
kel werd vervangen door die aan 
het Museumplein,” vertelt hij. Hij 
is lange tijd vulploegmedewerker 
geweest en had het altijd erg naar 
zijn zin. Toen hij ouder werd zag 
hij kans om op te klimmen bin-
nen Ahold. 

“Als supermarktmanager houd 

ik me voornamelijk bezig met de 
begeleiding van medewerkers.” 
Een georganiseerd team kan de 
klanten zo goed mogelijk helpen, 
zo redeneert hij. Het leukste aan 
zijn baan vindt hij het werken 
met een heel divers team. “Als 
mijn medewerkers aan het einde 
van de dag tevreden naar huis 
gaan en mijn klanten content de 
winkel verlaten, ben ik blij”.

Het draait in zijn winkel om meer 
dan alleen om boodschappen 
doen. Zo organiseert Mohamed 

met Sinterklaas en Pasen leuke 
activiteiten voor kinderen. En 
steunde hij samen met de win-
keliersvereniging de avondvier-
daagse. 

Toegewijd: 
Mohamed werkt al ruim twintig 
jaar bij Ahold

Vanaf deze week zal er elke 
woensdagmiddag een actie voor 
kinderen zijn. Ook vinden er 
op vrijdagen en zaterdagen vaak 
proeverijen plaats in de winkel. 

Mohamed, brede lach: “Ik leid 
een dynamische winkel, er is 
altijd wel iets te doen.”

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

Kanoclub  
Oostelijk  
Havengebied nu 
ook voor jeugd
Kano Vereniging Zeeburg 
is gestart met een jeugd-
club. Via het sportimpuls-
project ‘Oost het Water 
op’ kwamen kinderen uit 
het Oostelijk Havengebied 
en de Indische Buurt in 
aanraking met kanoën; een 
aantal van hen heeft zich 
aangemeld als lid van KVZ. 
Zij kunnen er kennisma-
ken met diverse facetten 
van de kanosport, zoals 
toervaren, kanopolo, en 
kanosprint. KVZ werkt aan 
een nieuw clubgebouw. 
Zie www.kvzeeburg.nl.

A
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SPOrt

Het is zondagochtend. De zon 
schijnt, het water kabbelt rustig 
en de kleurige supboards liggen 
al klaar op het strand van Blij-
burg. Perfecte omstandigheden 
voor de eerste yogales van dit 
seizoen. Er staan zes deelne-
mers klaar, stuk voor stuk vrou-
wen. Veronique (27) uit Oost 
volgde vorig seizoen haar eerste 
les. “Ik wilde eens iets nieuws 
proberen. In het begin dacht 
ik: yoga op een supboard, dat is 
toch onmogelijk? Maar het viel 
me alles mee. En af en toe ervaar 
ik zelfs een zenmoment.”

Deborah Hoeks is een van de 
initiatiefnemers van de yogales-
sen op het supboard. Ze was op 
een avond aan het suppen op 
de Amsterdamse grachten toen 
ze de neiging kreeg om onder-
steboven op haar plank te gaan 
staan. “Het lange, stabiele board 
nodigt daar echt toe uit, vond ik. 
En ik dacht: ik wil zo yogalessen 
gaan geven. Pas daarna kwam 

ik erachter dat dit al bestaat, in 
Amerika is het redelijk groot. 
Ik werd benaderd door Morene 
Dekker van M&M SUP, die pre-
cies deze les wilde opstarten en 
hier een docente voor zocht.”

De les start met een stuk sup-
pen. Iedereen staat op een 
board en haalt de lange peddel 

‘ Ik heb echt mijn focus nodig,  
anders lig ik in het water’

aan weerskanten van het board 
door het water. Bij wijze van 
warming-up. Om één te wor-
den met het board, dat speciaal 
ontwikkeld is voor yoga. Het 
voelt, met zijn zachte en stroeve 
toplaag bijna net zo aan als een 
yogamat.
Na een kleine tien minuten is 
iedereen terug en worden de 

boards met een touw aan de 
kant vastgezet. De yogales kan 
beginnen. De deelneemsters 
staan op handen en knieën, op 
één hand en één knie, en later 
ook rechtop. Een wijde spreid-
stand, het hoofd naar beneden 
en opzij gedraaid, één arm in 
de lucht. En dan: plóns. Een 
van de vrouwen verliest haar 

De handstand, een brug-
getje, downward facing 
dog – op een supboard, 
drijvend op het water. 
Bij M&M SUP kun je het 
leren. 

Door Linda Slagter

“Yoga is loslaten, en yoga op het water nóg veel meer,” vertelt Deborah Hoeks, een van de initiatiefnemers 

van yogalessen op het supboard. foto marti jn van den dobbelsteen

evenwicht en valt in het water. 
Lachend klimt ze weer op het 
board. 

“Yoga is loslaten, en yoga op het 
water nóg veel meer,” vertelt 
Deborah. “Het board beweegt, 
het weer is veranderlijk, je drijft 
soms tegen elkaar aan. Het zijn 
allemaal factoren die je niet 
kunt controleren. Je moet in het 
moment zijn. En met relatief 
simpele houdingen kun je dan 
al je aandacht volledig naar bin-
nen brengen.”

Na afloop van de les stapt Ve-
ronique met een grote glimlach 
het water uit. “Het was super! 
Ik ben nu zo relaxed. Op een 
yogamatje kijk ik vaak om me 
heen, maar hier heb ik echt mijn 
focus nodig. Omdat ik anders in 
het water lig. Hierdoor kom ik 
veel makkelijker tot mezelf. Een 
van de fijnste oefeningen vind ik 
de handstand. Nu lukte het nog 
niet, maar ik vind het wel iets 
om naar toe te werken. Ik ga zo 
een seizoenskaart kopen, dus 
deze zomer zal het me vast een 
keer lukken. Toch?!”

Iedere zondagochtend is er van 11.00 
tot 12.00 uur SUP yoga. Workshops 
op aanvraag mogelijk. Meer info: 
www.mm-sup.com.

Dezer dagen vinden in Diemen 
de hoorzittingen plaats voor 
de mensen die bezwaar heb-
ben aangetekend tegen het 
verkeersbesluit van Diemen. 
Mogelijk dat de afsluiting van de 
Nuonweg kan worden opge-

schort voor de periode dat deze 
juridische procedure loopt, 
naar verwachting anderhalf jaar. 
Van Poelgeest ziet mogelijkhe-
den voor een tijdelijke oplos-
sing, zo schrijft hij. Met enkele 
verkeersmaatregelen, zoals het 
verlagen van de maximumsnel-
heid naar 50 km/u, het plaat-
sen van verkeerslichten en het 
gebruik van slechts één rijbaan 
per rijrichting, kan het kruis-
punt openblijven. De kosten 
voor deze aanpassingen zullen 
beperkt zijn. 
De gemeente Diemen ligt echter 
dwars. Wil Amsterdam de 
Nuonweg openhouden dan zit 
er volgens Diemen niets anders 
op dan het zuidelijk deel van de 
OOIJ op 25 juli niet in gebruik 
te nemen, aldus Van Poelgeest.

Voorts laat Van Poelgeest de 
raad weten dat op de dag van 
zijn schrijven overleg heeft 
plaatsgevonden tussen verte-
genwoordigers van alle betrok-
ken partijen (inclusief Nuon). 
De uitkomst wordt schriftelijk 

overgedragen aan de nieuwe 
wethouder, Eric van der Burg. 

Wij vroegen de nieuwe wethou-
der wat hij met deze informatie 
gaat doen. “Ik weet hoe be-
langrijk de Nuonweg voor de 
betrokken bewoners is. Ik zal 
me tot het uiterste inspannen 
om in overleg met de betrokken 
partijen, waaronder de ge-
meente Diemen, een oplossing 
te vinden om de weg open te 
kunnen houden. 
De nieuwe coalitie bestaat uit 
partijen die in december het 
voorstel tot openhouden van 
de Nuonweg indienden. Deze 
doelstelling wordt dan ook 
expliciet benoemd in het vorige 
week gesloten coalitieakkoord, 
op voorwaarde dat de weg wordt 
aangepast om de veiligheid te 
garanderen.”

Volg voor verdere ontwikkelin-
gen www.debrugkrant.nl.

Op 18 juni, daags voor-
dat de nieuwe wethou-
ders van Amsterdam 
werden ingezworen, 
schreef scheidend wet-
houder Ruimtelijke 
Ordening Van Poelgeest 
een brief aan de ge-
meenteraad. Hij deelde 
de raad mee dat de 
gemeente Diemen niet 
bereid is zijn eisen bij te 
stellen en dat de Nuon-
weg daarom op 25 juli 
– bij de openstelling van 
de Oostelijke Ontslui-
tingsweg IJburg (OOIJ) – 
alsnog wordt afgesloten.

Nuonweg open?

Door Carla M. Peddemors

Wethouder Eric van der Burg.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Nieuwe wethouder gáát ervoor!

aanwinst voor de wijk 

De Boerderij op IJburg is geopend

Vlak voor de officiële opening 
poot iemand met een T-shirt 
met ‘crew’ aan nog snel een 
laatste lavendelplantje bij de en-
tree. Een kwartier voor aanvang 
heerst er al een gezellige drukte 
rondom De Boerderij. Op een 
tafel staan bekertjes zelfgemaak-
te vlierbloesemsap van bomen 
uit het Diemerpark, kinderen 
verdringen zich bij het hek van 
een paddock waarin twee pony’s 
staan, er wordt geschminkt, kin-
deren melken een houten koe 
(waar sinaasappelsap uit komt) 
en lokale pers loopt rond met 
camera’s en opschrijfboekjes.

“Vijf jaar geleden was dit één 
groot kaal veld,” vertelt initi-
atiefnemer Robert Borghuis 
door de microfoon. “Dominee 
Rob Visser vond dat er een 
kinderboerderij moest komen 
op IJburg. Een echte kinder-
boerderij is het niet geworden, 

dat kon niet vanwege het be-
stemmingsplan, maar paarden 
mochten er wel komen. De 
Boerderij is een club voor sport 
en spel in de natuur.”

De schuur komt uit Osdorp, 
waar hij dienstdeed als kinder-
boerderij. “Ik hoorde dat ze 
hem wilden weggooien,” vertelt 
Borghuis, “en heb voorgesteld 
hem zorgvuldig af te breken, op 
te slaan en er een nieuwe plek 
voor te zoeken.” De Boerderij 
mag blijven staan tot 1 juni 2016.

Voltige en manen vlechten 
Bij de Boerderij komen vier 
pony’s te staan. Kinderen 
vanaf vijf jaar, de zogeheten 
Ponymaatjes, gaan daar lessen 
mee volgen. Grijsbruine pony 
Nanet staat er al en wordt door 
tientallen kinderen geaaid en 
op de foto gezet. 
“Ik heb gisteren nog twee 
andere pony’s opgehaald bij 
de dierenbescherming,” vertelt 

Zita Pels (28) die de Pony-
maatjes gaat leiden. “Die gaan 
eerst nog een tijdje naar een 
vakantieverblijf en zijn dan 
helemaal klaar voor hun komst 
naar IJburg.” De Ponymaatjes 
zullen de pony’s verzorgen, de 
manen vlechten, wandelen in 
het park. De kinderen krijgen 
ook voltigeles, een soort turnen 
op de rug van het paard. 

Stadsdeelvoorzitter Ivar Ma-
nuel en dominee Rob Visser 
openen De Boerderij door een 
vlinderstruik te poten, en dan 
begint een vrolijk fanfare-or-
kestje te spelen. Stadsecologen 
Martin Melchers en Els Corpo-
raal vertrekken met groepjes 
geïnteresseerden voor een 
fietstocht langs de beschilderde 
waterputten in het Diemerpark: 
de Verborgen Dierenroute. Het 
idee hiervoor komt van Mel-
chers. Aan één van de putten 
langs de route legt kunstenares 
Leone Schröder net de laatste 

hand. De andere zijn al fraai 
beschilderd met dieren die 
zich thuis voelen in het park: 
ringslangen, rugstreeppadden, 
mollen, vossen en vlinders. 
Terwijl de deelnemers zich aan 
de schilderingen vergapen, 
vertellen de ecologen over de 
natuur. De app ‘Verborgen 
Dieren Diemerpark’ is gratis te 
downloaden voor IOS.

Groene sprietjes
Bij de boerderij komt ook een 
moestuin, waar op zondagmid-
dagen de handen in de aarde 
worden gestoken. “De gemeen-
te heeft een paar dagen geleden 
een laag aarde gestort,” vertelt 
Marije van der Laan die de 
moestuin coördineert. “Ik heb 
meteen wat planten en zaden 
gepoot zodat het vandaag niet 
zo kaal zou zijn.” 
Ze wijst op piepkleine spriet-
jes die uit de aarde priemen. 
“Kijk, deze bonenzaden heb 
ik eergisteren gestrooid en ze 
komen nu al op.” Verder staan 
er jonge kropjes sla, spits- en 
bloemkool, andijvie, courget-
tes, pompoenen en aardbeien. 
Voor Omega, een dagcentrum 
voor meervoudig gehandicap-
ten, worden bakken neergezet 

Een applaus voor de vele vrijwilligers tijdens de officiële opening van De Boerderij op 22 juni. Ze maken er een plek van voor sport en spel in de natuur. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

Zondag 22 juni is op feestelijke wijze De Boerderij op IJburg geopend. Op Rietei-
land Oost is een schuur verrezen die het middelpunt vormt van allerlei sport- en 
natuuractiviteiten, ponylessen en een moestuin. Ook werd deze middag de ‘Ver-
borgen dierenroute’ langs de waterputten in het Diemerpark gelanceerd en het 
pilotproject van Ring-Ring afgesloten.

zodat er straks ook op rolstoel-
hoogte getuinierd kan worden.

Het is nog niet duidelijk wat 
er uiteindelijk met de oogst 
zal gebeuren. “Er is van alles 
mogelijk. We kunnen het aan 
de voedselbank doneren, of aan 
het restaurant van het IJburg 
College. Ook ben ik van plan 
om bij bewoners schillen op 
te halen, want op IJburg wordt 
geen groen afval ingezameld. 
Wij kunnen er goede mest van 
maken, en kunnen mensen dan 
in ruil bijvoorbeeld een bloem-
kool aanbieden.” Marije neemt 
haar taak serieus: ze gaat deze 
zomer niet op vakantie om de 
moestuin bij te kunnen houden.

Ring-Ring wordt uitgebreid
Ten slotte sluit Ring-Ring het 
pilotproject op IJburg af. Initi-
atiefnemer Janine Hogendoorn 
is tevreden over het succes van 
Ring-Ring. “Met aandacht van 
TEDxBinnenhof, Innovatie-
estafette, Duurzame Dinsdag-
koffer, nominaties bij Mayor’s 
Challenge en interesse vanuit 
de hele wereld voor het project, 
hoor je mij niet klagen. Ik wil 
Ring-Ring nog flink uitbreiden 
en professionaliseren.”
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Jeugdtheaterschool tIJ breidt uit

Tien jaar geleden begon the-
aterdocente Thea Pruim met 
theaterlessen voor kinderen 
op IJburg. Ze was een van de 
eersten In Nederland die ook 
spelles gaf aan peuters en 
kleuters, toentertijd op tijdelijke 
locaties op IJburg. Ondertus-
sen heeft TIJ een eigen kantoor 
en twee speelruimtes in het 
Centrum voor Vrije Tijd aan het 
Ed Pelsterpark en zijn er bijna 
dertig theaterdocenten aan de 
theaterschool verbonden. Daar-
bij beleeft het door Thea Pruim 
opgezette jeugdtheaterfestival 
Spektakel op IJburg in augustus 
alweer zijn tweede lustrum. De 
school is diepgeworteld in het 

culturele en educatieve bestel 
van IJburg. 

De dependances komen in Die-
men op basisschool de Nieuwe 
Kring en in Oost op basisschool 

St. Barbara en op kunstmag-
neetschool De Kraal. De uitbrei-
ding is volgens artistiek leidster 
Inge Wannet een logische stap. 
“Wij hebben veel expertise in 
huis: tien jaar ervaring, leerlij-

nen, plannen en concepten. Het 
is fijn dat de rest van Oost daar 
straks ook van kan profiteren.”

Maar dat is niet de enige belang-
rijke ontwikkeling: TIJ gaat zich 
ook richten op theater-, film- en 
musicallessen voor kinderen 
boven de twaalf. Een langge-
koesterde wens van Thea Pruim. 
“Voor kinderen en jongeren 
van elke leeftijd kan theater 
een functie hebben, bij een 
vierjarige draait het om spel-
plezier, bij een achtjarige meer 

om verbeeldingskracht, maar 
tieners doen zóveel nieuwe 
indrukken en onzekerheden 
op, dan is het zeker belangrijk 
dat ze zich kunnen uiten. Op 
scholen ligt de nadruk op de 
cognitieve ontwikkeling, op het 
scoren. Maar het vermogen om 
creatief te denken is zo belang-
rijk, daar heb je een leven lang 
profijt van.”

Inge Wannet: “Niet iedereen 
hoeft natuurlijk beroemd te 
worden. Ook een verpleegster 
of een bankdirecteur (in de 
dop) kan veel aan theaterlessen 
hebben: je ontwikkelt sociale 
vaardigheden, je leert jezelf te 
presenteren en creatieve oplos-
singen te bedenken.”

Thea Pruim: “Ik wil kinderen en 
jongeren leren om van niets iets 
maken. Dat is ons doel.” Inge 
Wannet: “En dat is precies wat jij 
gedaan hebt met TIJ.” 

Zaterdag 5 juli organiseert TIJ 
in samenwerking met naburige 
instanties een gratis Zomerva-
kantiefeest in het Ed Pelster-
park.

Zondag 17 augustus vindt Spek-
takel op IJburg plaats met extra 
activiteiten voor tieners, zoals 
een silent disco, slacklinen en 
hoelahoep. Aan de vooravond 
zijn er activiteiten voor ouders.

Voor meer info over de festiviteiten en 
cursussen zie theatraalijburg.nl en 
jeugdtheaterschooltij.nl.

Slotstuk Grease van de musicalklas van Theatraal IJburg. De theaterschool breidt uit met drie dependances in 

Oost en Diemen. foto marti jn van den dobbelsteen

Door Dieuwertje Mertens

Theatraal IJburg (TIJ) 
heeft vanaf komend sei-
zoen drie dependances: 
twee in Oost en één in 
Diemen. En het aanbod 
voor jongeren boven de 
twaalf wordt uitgebreid 
met theater-, film- en 
musicallessen. Opricht-
ster Thea Pruim: “We 
zijn meegegroeid met de 
kinderen.”

Eco awareness Store van  
Happy Panda geopend

Dankzij materialen van part-
ners als Biological Solutions en 
Eco Soulife wordt het mogelijk 
concerten en festivals te organi-
seren die natuur en milieu mi-
nimaal belasten. Happy Panda 
richt zich met zijn missie ook 
op de politiek. 
De producten variëren van ser-
viesgoed, diervoederbakken, 
bloempotten en bestek vervaar-
digd van plastic vervangende, 

100% natuurlijke grondstoffen 
tot ecovriendelijke kleding die 
is gemaakt van gerecyclede 
materialen. Eigenaar Edwin 
Groenewegen en zijn com-
pagnon Fred Hoorens van 
den Berg nodigen je uit in de 

flagstore aan de Pampuslaan 
te komen kijken. Hun missie: 
“Alle plastic wegwerpartikelen 
vervangen door biodegradable 
disposables.” Zie ook  
www.happypandaco.com.

Coalitieakkoord 2014-2018
Onder het motto ‘Amsterdam is van iedereen’ hebben D66, 
SP en VVD een coalitieakkoord gesloten. In de plannen is 
veel aandacht voor werk en armoede, voor beweging op de 
woningmarkt en voor onderwijs. 
D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: “We gaan meer 
investeren in onderwijs dan ooit tevoren, zodat kinderen 
het beste uit zichzelf kunnen halen. Het erfpachtsysteem 
gaat op de schop en we brengen de stadsfinanciën onder 
controle.” 
De VVD maakt werk van lastenverlaging voor bewoners 
en ondernemers in de stad. Er komt meer geld voor veilig-
heid. De SP zet in op terugdringing van armoede en wil fors 
investeren in betaalbare woonruimte. 
Zie voor de volledige tekst van het akkoord en de verdeling 
van de portefeuilles: www.amsterdam.nl. 

Vrijwilligers gezocht: Spektakel op IJburg
Op zondag 17 augustus wordt in het Diemerpark de tiende editie van Spektakel op ijburg georganiseerd. 
Dit sfeervolle festival biedt als vanouds theater, dans en muziek en knutselateliers. 
De organisatie is op zoek naar enthousiastelingen die willen helpen van deze dag een succes te maken. 
Draag je het festival een warm hart toe en heb je op 17 augustus drie of vier uur tijd om te helpen? mail 
dan met lenneke beunk (lenneke@bureaubarel.nl). 

Aan de IJburgse Pampu-

slaan is de Happy Panda 

Brandstore geopend. Hap-

py Panda voert een breed 

assortiment biologisch 

afbreekbare wegwerpver-

pakkingen. Het bedrijf wil 

hiermee een bijdrage leve-

ren aan het terugdringen 

van conventionele (vervui-

lende) plastics. 

De flagstore aan de Pampuslaan. foto marti jn van den dobbelsteen

Midzomerfeest op Diemerplein 

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

www.diemerplein.nl

Volg ons ook op facebook
facebook.nl/diemerplein

27 JUNI
14.00-22.00 UUR
LIVE OPTREDENS
GEZELLIGE BRADERIE
RAD VAN FORTUIN 
AANBIEDINGEN 
KINDERACTIVITEITEN

DIEMERPLEIN
Vrijdag 27 juni is het midzo-
merfeest bij winkelcentrum 
Diemerplein. Met een braderie 
en liveoptredens luiden de 
winkeliers een mooie zomer in. 
Buiten is er muziek met dj Troj 
en zijn er optredens van zan-
geres Janice Williams, zanger 

Robert Leroy en koor Mokum 
in Almere. 
Op het plein en langs de Oud-
diemerlaan vind je een braderie, 
een terras met biertap en een 
wijnproeverij. In het winkelcen-
trum staan kramen met aanbie-
dingen, kunst en schilderijen. 

Er worden hapjes rondgedeeld 
en er zijn prijzen te winnen met 
het Rad van Fortuin. Ook voor 
kinderen zijn er leuke dingen 
te doen. Het festival duurt van 
14.00 tot 22.00, de winkels zijn 
tot 22.00 uur geopend.

Het grote verschil zit hem in de 
werkwijze van KinderVilla. Die 
is in eerste drie levensjaren van 
een kind gericht op ‘spelend 
leren’. Kinderen tot 3 jaar zijn 
voornamelijk met zichzelf be-
zig. Spelend leren ze hoe ze hun 
eigen talenten kunnen inzetten. 
Van 3 tot 6 jaar ligt de focus op 
‘onderzoekend leren’, samen 
met andere kinderen. Medeop-
voeders geven kinderen tijd en 
ruimte om zelf uit te zoeken 
hoe iets in de praktijk werkt. 
Deze benadering is anders dan 
bij de standaard vroegschoolse 
educatieprogramma’s die vaak 
in de kinderopvang en peuter-
speelzalen worden uitgevoerd. 
Hierbij krijgen kinderen vaste 
lesstof aangeboden die vervol-
gens wordt getoetst. Het kind 
moet dan aan eisen voldoen 

waar het misschien nog hele-
maal niet aan toe is. Spelend en 
onderzoekend leren sluit beter 
aan bij de leeftijd en individuele 
ontwikkeling van een kind. 

Kinderopvang is hiermee niet 
alleen maar een oplossing voor 
ouders om te kunnen werken. 
Het is een plek waar kinderen 
een cruciale ontwikkeling door-
maken. Dit werkt de rest van 
hun leven in positieve zin door. 
Te beginnen op de basisschool.

Voor kinderen die van Kinder-
Villa komen maakt het niet uit 
of ze naar een brede school of 
kleinschaliger school gaan. Ze 
zijn volledig voorbereid op de 
structuur van hun toekomstige 
school. Het is voor ouders be-
langrijk om juist in de fase vóór 
school te kiezen voor kwalitatief 
goede kinderopvang. Leraren 
zien het terug in de kleuter-
klas. Een mooier compliment 
kunnen we bij KinderVilla niet 
krijgen.

In 2011 heeft KinderVilla 
Steigereiland een aparte locatie 
voor naschoolse opvang ge-
opend aan de Brigantijnkade 
1. Dit is om de hoek bij dagop-
vanglocatie aan de Boeierstraat 
1. Op Haveneiland is ook een 
dagopvanglocatie van Kinder-
Villa gevestigd, aan de Peter 
Martensstraat/Hollandiagracht. 
Voor meer informatie over onze 
opvangmogelijkheden  
www.kindervilla.com.

KinderVilla-kinderen gaan optimaal voorbereid naar school. foto marti jn van den dobbelsteen

Open  
Imkerijdagen
Op 12 en 13 juli houden 
de Amsterdamse imkers 
open huis. Bij diverse 
bijenstallen vertellen ze 
over het nut van bestui-
ving en leggen ze het 
verschil uit tussen wesp, 
hommel en bij. 
Er is de laatste jaren veel 
aandacht voor bijen, die 
in de stad steeds beter 
worden ondersteund. Zo 
maken stadsdelen het 
beheer van de openbare 
ruimte bijvriendelijker 
en zijn er veel bijenstal-
len bij gekomen. 
Zaterdag 12 juli kun je 
rondkijken bij onder 
meer Tuincomplex 
Tigeno, Bijeneiland 
Erasmuspark en de N.J. 
Schaap Schooltuin. Op 
zondag 13 juli is er om 
13.00 uur een bijen-
plantwandeling (start: 
Cabralstraat 1) en kun je 
terecht bij de bijenkas-
ten bij de Nesciobrug en 
de Blijdestijntuin. In het 
Nieuwe Bijenpark, bij 
Imkerij Hemkerhof en 
de Hortus Botanicus zijn 
op beide dagen imkers 
aanwezig. Voor een vol-
ledig overzicht en tijden 
zie www.bijenhouders.
nl.

KinderVilla-kinderen  
doen het beter op school
Basisscholen zijn posi-
tief over kinderen die 
van KinderVilla komen. 
De kleuters voelen zich 
veiliger in de groep, zijn 
leergierig, sociaal, zelf-
redzaam en behulpzaam. 
Ze lopen bovendien voor 
in hun woordenschat 
en rekenvaardigheden. 
Ze zitten letterlijk en 
figuurlijk ‘beter in hun 
vel’. Wat doet Kinder-
Villa anders dan andere 
kinderdagverblijven?

A

Theatraal IJburg organi-
seert in samenwerking met 
Stadsdeel Oost en enkele 
buurtorganisaties een zo-
mervakantiefeest voor de 
wijk. Op zaterdag 5 juli kun 
je tussen 10.00 en 16.00 uur 
in het Ed Pelsterpark en in 
het naastgelegen Centrum 
voor Vrije Tijd deelnemen 
aan allerlei sport- en spelac-
tiviteiten zoals voetbalcli-
nics, karatedemonstraties en 
een sportparcours, creatieve 
ateliers, theater- en musical-
lessen en ander feestelijks. 

Zomerfeest in het Ed Pelsterpark 

A
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“Iedereen die bij Da Vinci komt, wil iets maken van zijn leven, ondanks ziekte of beperkingen,” zegt begeleider 

Peter Mazereeuw. foto marti jn van den dobbelsteen

Ivar Manuel, voorzitter van de 
bestuurscommissie van stads-
deel Oost, is er speciaal voor 
langsgekomen. Het Kramat-
plantsoen is omgetoverd tot een 
aangenaam en zomers plein 
met bankjes en bloemenvel-
den, beschut door enkele oude 
beuken die zorgen voor sfeer en 
schaduw. Midden op het plein 
staat een meterslange tafel, waar 
oud en jong werken aan vrolijke 
mozaïeken van vogels, bloemen 
en portretten.

Peter Mazereeuw van Da Vinci, 
onderdeel van Dagcentrum 
Flevohuis, is blij met alle belang-
stelling, vertelt hij daags voor de 
opening. Hij begeleidt deelne-
mers die aan het werk zijn in het 
atelier. Zoals Marian uit Noord, 
die drie dagen per week door 
een busje wordt opgehaald. “Ik 
vind het heerlijk hier,” vertelt ze. 
“Je kan van alles doen: kleien, 
schilderen, keramiek. Ik heb 
hier geleerd hoe ik mozaïek 

kan maken. Ik werk nu aan een 
mozaïek van een voet, voor de 
pedicure van het Flevohuis. Die 
komt in haar praktijk te hangen.”

Da Vinci is een atelier voor men-
sen die ziek zijn, legt Mazereeuw 
uit. “Ze komen hier om iets te 
maken waarmee ze hun zelfver-
trouwen oppeppen. Deelnemers 
zeggen ook vaak: ik ga naar mijn 
werk of: ik ga naar school. Dat 
klopt ook wel. Iedereen die hier 
komt, wil iets maken van zijn 
leven, ondanks ziekte of beper-
kingen. Men helpt elkaar ook. 
Wie er lichamelijk beter aan toe 

Vrijdag 13 juni was de 
feestelijke opening van 
het Kramatplantsoen, 
het pleintje tussen Flevo-
huis en dienstencentrum 
Flevopoort. Er was veel 
aandacht voor Da Vinci, 
het huiskameratelier van 
het Flevohuis. En dat is 
nodig ook, vindt activi-
teitenbegeleider Peter 
Mazereeuw. “We hebben 
ons te lang verstopt.”

‘Het is hier net een dorp’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

is, gaat automatisch de anderen 
helpen. Het is net een dorps-
gemeenschap. En ondertussen 
worden er verbluffend mooie 
dingen gemaakt.”

Kunstmix
De meeste mensen bij Da Vinci 
wonen op zichzelf. Het is een 
relatief jonge groep, met deelne-
mers tussen de 40 en 75 jaar. Op-

deel 6

vallend is dat het atelier al zo’n 
25 jaar bestaat, maar nog steeds 
relatief onbekend is in de buurt. 
“We hebben ons altijd een beetje 
verstopt.”
Daar komt een eind aan. Zo or-
ganiseerde Mazereeuw kortgele-
den een veiling waar bezoekers 
voorwerpen uit het huiskamer-
atelier konden kopen. En sinds 
kort doet hij mee aan Kunstmix, 

een samenwerkingsproject van 
ZGAO en welzijnsorganisatie 
CIVIC. “Kwetsbare ouderen 
die wel wat gezelschap kunnen 
gebruiken, maken daarin samen 
een groepsschilderij en leren 
werken met keramiek en moza-
iek. Ze ontdekken hoe creatief ze 
zijn en ontmoeten tegelijkertijd 
andere ouderen uit de buurt. In 
september beginnen we met tien 
nieuwe sessies keramiek. Er is 
nog plaats voor enkele ouderen.”

Daar blijft het niet bij, als het aan 
Mazereeuw ligt. “Ik zou graag 
zien dat de mensen ons beter 
leren kennen. Er wonen in de 
buurt wel meer kanjers die bij 
Da Vinci op hun plek zouden 
zijn. We ontvangen ze graag.”

Meer bekendheid dus. Zo 
droomt Mazereeuw, naast 
groepsbegeleider ook beeldend 
kunstenaar, van een Da Vinci 
galerie waarin de mooiste voor-
werpen uit het huiskameratelier 
worden getoond. De achter-
ingang van het Flevohuis zou 
hij graag opsieren met een fraaie 
muurmozaïek. “De voorzijde is 
met het nieuwe Kramatplant-
soen prachtig opgeknapt. Nu de 
achterzijde nog. Dan zijn we pas 
echt zichtbaar in de buurt.”

de-davinci.blogspot.nl

ZGAO
ZgAO biedt buurtbewoners thuiszorg, dagactiviteiten, begeleiding bij dementie, ergotherapie en  
fysiotherapie aan huis en respijtzorg. kijk voor meer informatie op www.zgao.nl, facebook en twitter.

A

Aan de Wibautstraat, daar waar tot 2007 de redactie van De Volkskrant dead-

lines moest halen, is Het Volkshotel geopend. foto marti jn van den dobbelsteenAbeltje 2.0 leidt me naar de 
7de verdieping. Zaklamp in de 
hand, want het licht werkt niet. 
Volkshotel is nog niet helemaal 
af. Dat betekent voor nu geen 
pin, geen sigarettenautomaat of 
bordje naar de wc. Deze triviale 
gemissen vergeet je snel als je 
binnenstapt en zowaar een déjà 
vu ervaart… Tien jaar geleden, 
Club 11. Onvergetelijk. De gelij-
kenis is geen toeval, dezelfde in-
terieurdesigner. De dames van 
de organisatie zijn blij: “Het is 

Door Laura te Hennepe

Midzomernacht op de 7e etage
Kriebels in mijn buik bij 
de entree… Hoe zou het 
zijn? Het imposante logo 
prijkt trots op de boven-
ste verdieping van het 
Volkshotel. Verder is er 
van buiten niet bijster 
veel veranderd. De vrien-
delijke uitsmijters – “Wij 
gaan zo Maccie pakken, 
ga je mee? Niet? Ongezel-
lig!” – heten mij welkom. 

mooi. Niet te gelikt, nog steeds 
rauw.” In hun stemmen klinkt 
perfectionisme door. Volkshotel 
is tot in de puntjes uitgedacht, 
een kijkje in de kamers verleidt 
mij direct tot het boeken van 
een weekendje. Terwijl ik aan de 
overkant woon.

Mensen gaan uit hun dak op de 
onnavolgbare tunes van de Up 
High Collective. Pre-opening 

met 22tracks. Sowieso reden 
voor een feestje. Hoewel Lefto, 
de dj die het publiek in handen 
heeft, zonder grenzen, zonder 
genade aanvankelijk nog wat 
chagrijnig oogt (is het de ap-
paratuur, zijn het de pratende 
mensen?) duurt het niet lang 
voordat de kick-ass flow er in 
zit. Van Virginia Woolf tot dub-
step, we vergeten deze avond 
niet dat Jungle is Massive. 

Bij gebrek aan Hendricks bestel 
ik een Beefeater. Beef is aanwe-
zig. Vrij veel testosteron. Maar 
ik hoef niet te scoren. Ik heb al 
gewonnen. De crew van Lefto 
heeft de eer om te proefslapen 
in het Volkshotel. Nice. Hier 
hoog boven de huizen ineens 
een community. Niet alleen de 
muziek. Maar ook bekenden, 
vrienden, kennissen, ken jij mij 
wel? En ik jou? De toverdrank 
doet haar werk zoals Shake-
speare beloofde. Van Diemen-
Zuid tot Leuven tot Marokko. 
One love.

Plassen. Bijna verdwaald, tot de 
vertrouwde stem van de Toi-
letjuf mij uit de gangen leidt. 
Gelukkig. Ze praat met Ernst. 
Bob sluit aan en ik ben de rest. 
Ik heb tijd en luister nog even 
naar mijn horrorscoop die de 
Toiletjuf mij liefdevol voorleest. 
Snoepje voor de schrik? “De 
sleutel is kwijt! Volgende week 
heb ik snoep.” Dat is mooi, want 
dan ben ik er weer. En de zon 
komt op. 

Colleges op  
Locatie in  
Gemeenlandshuis 
Het Gemeenlandshuis 
aan de Diemerzeedijk 
is volledig in zijn oude 
luister hersteld. De 
renovatie van dit eeu-
wenoude pand uit 1726 
is op duurzame wijze 
uitgevoerd door Vereni-
ging Hendrick de Keyser. 
De beletage is geschikt 
gemaakt voor huwelij-
ken, recepties, culturele 
bijeenkomsten en verga-
deringen. 
Op deze unieke plek 
worden komend najaar 
drie colleges op locatie 
gegeven. Donderdag 28 
augustus gaat het over de 
fundering, op 18 septem-
ber over duurzaamheid 
en installatietechniek en 
op 6 november over his-
torische bespanningen 
en behang. Kosten €5. Zie 
voor tijden en gastspre-
kers www.hendrickde-
keyser.nl

Beehive heeft 
vanaf 1 juli 
ruimte te huur 
op IJburg:
Een kamer van 65m²
Een kamer van 120m²

Op zoek?
Kijk op Beehives.nl

www.beehives.nl

HermanMiller 

Aeron® bureaustoel
design by Bill Stumpf & Don Chadwick

HermanMiller 

Sayl® bureaustoel
design by Yves Béhar

van € 1.479,-   

voor

€ 1.035,- ex. BTW
full options uitvoering

van € 568,-   

voor

€ 483 ex. BTW
full options uitvoering

-30%

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

 

-15%

www.scholtenswerkplek.nl

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

IJburglaan 467 • Amsterdam • 020 423 4100

300m2 showroom • stoelen, werkplekken en toebehoren •   
voor zzp-ers, particulieren en bedrijven
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Openingstijden maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.30 uur en zaterdag: 10.30 - 17.00 uur
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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

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De openingstijden van Sportfondsenbad-Oost in de zomervakantie! 
 
Van zaterdag 04 juli tot en met zondag 17 augustus zijn dit onze openingstijden: 
Maandag  09.30 - 13.00 uur en 18.00 – 20.00 uur 
Dinsdag  09.30 – 15.00 uur  
Woensdag  09.30 – 13.00 uur en 18.00 - 20.00 uur 
Donderdag  09.30 – 15.00 uur 
Vrijdag  09.30 – 13.00 uur en 18.00 – 20.00 uur 
Zaterdag  gesloten 
Zondag  09.00 - 13.00 uur 
 
 

Zwemles banenzwemmen   Recreatiefzwemmen 
Maandag 08.30-13.00 09.30-13.00/18.00-20.00 
Dinsdag 08.30-13.00 09.30-13.00    13.00-15.00 
Woensdag 08.30-13.00 09.30-13.00/18.00-20.00 
Donderdag 08.30-13.00 09.30-13.00    13.00-15.00 
Vrijdag 08.30-13.00 09.30-13.00/18.00-20.00 
Zaterdag gesloten gesloten    gesloten 
Zondag   09.00-11.00    11.00-13.00 
 
 
Sportfondsenbad Amsterdam-Oost, 
Land van Cocagneplein 44, 
1093 NB Amsterdam 
020-6680511 
www.sportfondsenbadamsterdamoost.nl 
www.zwemmen.nl 
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Direct aan het IJmeer, met 
Almere in de rug en zicht 
op Amsterdam, ontstaat 
een uniek stuk stad in 
een nieuw duin landschap. 
Dit is DUIN en je kunt 
hier bijzonder mooi wonen. 
Tussen duinen tot wel 
10 meter hoog, vlakbij bos, 
strand, de jacht haven en 
een levendige boulevard.  
Heb jij zin in DUIN? 
De verkoop is gestart, 
wees er snel bij!

DUINvilla
Tweelaagse luxe villa van 
circa 160 - 180 m2. Inclusief: 
•  SieMatic keuken en 

Villeroy & Boch bad kamer 
met ligbad en toilet

•  Extra hoge plafonds 
begane grond (2.80 m)

•  Vloerverwarming 
op begane grond

•  2 parkeerplaatsen 
op eigen erf

• Terras van 25 - 35 m2

• Erfafscheiding
• Vanaf € 395.000

DUINhuis
Volwaardige drielaagse 
gezinswoning van circa 
135 - 150 m2. Inclusief: 
•  SieMatic keuken en 

Villeroy & Boch bad kamer 
met ligbad en toilet

•  Vloerverwarming 
op begane grond

•  1 parkeerplaats
op eigen erf

• Terras van circa 30 m2

• Erfafscheiding
•  Ruim dakterras op 

de tweede verdieping
• Vanaf € 289.000

Vrije kavels
Wil je liever zelf bouwen? 
In Zuiderduin bieden we je
de kans. Op een vrije kavel
kan jouw droomhuis komen
te staan. Je kiest zelf waar.
Nadat je de ideale plek hebt 
uitgezocht, kun je beginnen 
met bouwen wanneer je wilt. 
Om de kwaliteit en het unie-
ke van DUIN te waarborgen, 
hebben we voor de vrije kavels 
een zogeheten kavelpaspoort 
opgesteld. Om je te helpen, 
hebben we ook een inspiratie-
boekje gemaakt.

Open
Huis

Bekijk de modelwoningen, Duinstraat 25-31 Almere
Open Huis zaterdag 5 juli van 14 tot 17 uur

  

Uit de wijk

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 IJburgse judoka naar EK in Athene
Jorien Visser (14) heeft zich gekwalificeerd voor het EK Judo, 
dat in juli van dit jaar in griekenland gehouden wordt. Van de 
tien deelnemende nederlandse talenten is de ijburgse judoka 
de jongste. Zij komt uit in de leeftijdsgroep tot 18 jaar, in de 
gewichtsklasse tot 48 kg. Eerder dit jaar werd zij – net als 
vorig jaar – nederlands kampioen. 
jorien Visser traint in Haarlem bij kenamju, de judoschool van 
onder meer de broers Van der geest, Elmont en grol.

 Skatepark op IJburg?
Drie leerlingen van de montessorischool Steigereiland hebben 
handtekeningen ingezameld en die aangeboden aan de be-
stuurscommissie Amsterdam Oost. De kinderen willen graag 
een skatepark in hun buurt, het liefst op Steigereiland. Het 
park zou geschikt moeten zijn voor skate, step en bmx.
Het is bekend dat de speelplaatsen op ijburg niet voldoen aan 
de behoeften van oudere kinderen. thijs reuten nam de hand-
tekeningen in ontvangst en zegde toe dat het initiatief van de 
kinderen zal worden meegenomen in de besprekingen van de 
bestuurscommissie Oost over de herinrichting en ontwikke-
ling van speelplaatsen in stadsdeel Oost.

 Volleyburg zoekt nieuwe leden 
in augustus start het nieuwe volleybalseizoen. Zin om mee te 
doen? Meld je dan aan voor een proefles via de site van de 
vereniging. jeugd en volwassenen trainen op maandag in de 
sporthal van het ijburg College. www.volleyburg.nl 

  Spelers en muzikanten gezocht voor  
Samen Indische Buurt Festival

Op 6 september is het javaplein het decor van een kleurrijk 
muziektheaterspektakel. De voorstelling is gebaseerd op een 
javaans sprookje en wordt gespeeld door inwoners van de 
indische buurt. De artistieke leiding is in handen van Stichting 
ACCu. De organisatie is op zoek naar mensen die willen 
zingen, dansen of helpen met het decor. Zij kunnen zich, alleen 
of in groepsverband, aanmelden via info@stichtingaccu.nl. 

Mijn fiets en ik
Fietsen voor  
een vliegticket
Een halfjaar geleden stapte ze 
pas voor het eerst op een fiets. 
Met die bijna dagelijkse fiet-
stocht naar het werk in Oud-
Zuid en terug bespaart Maira 
maandelijks 90 euro aan kosten 
voor een ov-abonnement. “Dat 
geld zet ik apart voor een ticket 
naar Suriname.”

Kicken
Hoeveel kilometer het is naar 
Oud-Zuid zou ze echt niet we-
ten. “Op mijn gewone fiets deed 
ik er 45 tot 50 minuten over.” 
Maar onlangs tikte Maira via 
Marktplaats een oude e-bike op 

de kop. “Sindsdien red ik het in 
een halfuur, als ik flink doortrap 
zelfs in 25 minuten. Dat is kic-
ken hoor, dan fiets ik iedereen 
voorbij.”

Ze doet het om in beweging 
te blijven. Ook scheelt het een 
hoop frustratie, want ‘met die 
tram is eeuwig wat’. Maar ze ziet 
fietsen bovenal als een enorme 
uitdaging. “Ik wil volgend jaar 
naar Su – Suriname. Door te 
fietsen bespaar ik maandelijks 
90 euro aan kosten voor de tram. 
In tien maanden heb ik zo een 
vliegticket bij elkaar gefietst.” 

Maira, met oordopjes. Ze fietst op het ritme van de muziek.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Jorien Visser kampioen. 

foto XXXX

Sporthal IJburg. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Dan, weemoedig: “Ik heb 
heimwee, ik ben er sinds 2009 
niet meer geweest. Mijn broers 
en zussen wonen er, ik woon als 
enige in Nederland. Dus ik kijk 
er ontzettend naar uit.”

Ritme
Het valt Maira eigenlijk best 
mee, het fietsen. Zolang ze kan, 
zal ze het dan ook blijven doen, 
weer of geen weer. “Regen deert 
me niet, ik trek gewoon zo’n 
regenpak aan. Ik doe oordopjes 
in, zet goede muziek op – R&B, 
soul – en trap mee op het ritme. 
Voor ik het weet, ben ik er.” 
Haar route voert in ieder geval 
over de Nesciobrug. Daar bo-
venop is haar favoriete plekje. 
“Prachtig, de boten die voorbij 
varen. Ik hou van open, dat je 
iedereen kunt zien.”

Maira (46)

beroep  
leidster kinderdagverblijf
route  
ijburg–Oud-Zuid
afstand  
25-30 minuten, 4 keer 
per week
fiets  
pharos e-bike

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 (280) fietsten totaal tot nu toe 276.596 kilometer. Zie www.ring-ring.nu. 

A

Bij de discussie voorafgaand 
aan de gemeenteraadsverkie-
zingen stond bij het Netwerk 
Ouderen Adviesraden Am-
sterdam, waar ook de OAR 
Oost deel van uit maakt, vier 
belangrijke beleidsthema’s in 
de aandacht: Zorg en Welzijn, 
Huisvesting, Koopkracht en 
Mobiliteit. Het wensenpakket 

Hulp aan ouderen moet  
hoger op de politieke agenda

dat door de samenwerkende 
Ouderen Organisaties Amster-
dam (OOA) naar de gemeente-
raad is gestuurd heeft daarop 
aansluitende speerpunten, 
zoals meer geld voor zorg aan 
ouderen, geen bezuiniging op 
Hulp bij Huishouden, betaal-
bare ouderenwoningen en een 
toegankelijk openbaar vervoer. 

Met verschillende wethouders 
staan binnenkort afspraken 
gepland om deze kwesties extra 
onder hun aandacht te brengen.

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

Blog  
Nora Dalal

Nora Dalal treedt op in café-restaurant N.A.P. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Zangeres Nora Dalal blogt over 
veganisme en voeding, gezond-
heid, muziek en reizen. Haar 
eerste blog gaat over afvallen. 
Hier vast een voorproefje, lees 
verder op www.debrugkrant.nl.

“Lijnen, ik kan me geen dag 
herinneren zonder de gedachte 
aan lijnen. Nou ja, bijna geen 
dag. Vanaf mijn puberjaren 
heb ik dan ook allerlei soorten 
diëten geprobeerd: Atkins, 
Montignac, het ziekenhuisdi-
eet, shakes en repen (gadver) en 

nog veel meer. Wat het me al-
tijd opleverde was een dunnere 
portemonnee en het gevoel dat 

ik een mislukking was. Want ik 
kon het gewoon niet volhou-
den.” 
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Ga jij voor dat machtige menu?   
Stuur dan de oplossing van de puzzel  
(samen met je naam, adres en telefoonnummer) 
voor 15 juli 2014 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 56-2014 

was: yoghurtshake. Uit 401 inzenders is mevrouw R. 
van den Broek als winnaar uit de bus gekomen. Ze 
heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door De Keuken van Tante Til, 
IJburglaan 1501, 020-4166609, 
dekeukenvantantetil.nl

Tralala, winnen!
Driegangenmenu voor twee personen (t.w.v. €45) bij 
De Keuken van Tante Til

PUZZEL PrIJSVraaG
StrIP 

DO
O
r M

ErEL BarEN
DS

Wij IJburgers leven in een lijngrafiek. We zitten in het voorste karre-
tje: als het goed gaat gaan we steil omhoog, en hebben we vrij zicht 
op wat er allemaal mogelijk is tussen de sterren, en als het slecht 
gaat denderen we naar beneden, de spetters van gebroken dromen 
in ons gezicht.
Het is allemaal economie en we hebben het ermee te doen, want 
ook al zijn we zelf die economie, het lukt ons nog steeds niet goed 
die bij te sturen.
mijn huis kocht ik toen niemand het hebben wilde: begin 2004. Er 
viel behoorlijk wat te onderhandelen; het huis was al een half jaar 
klaar en stond daar maar, met z’n grote, gordijnloze ramen als open-
gesperde ogen. ik ben om het blok heen gelopen om te zoeken naar 
een monster of een lijk in de kast, iets wat kon verklaren dat het 
een fout huis was of een foute buurt, maar ik vond niets. niemand 
wilde op ijburg wonen toen, alleen maar omdat niemand op ijburg 
wilde wonen, en de ontwikkelaars zagen het somber in. ik zag alleen 
het scherpe, Hollandse licht dat nergens anders te vinden was in 
Amsterdam.
Een maand later wilde iedereen op ijburg wonen, alleen maar omdat 
iedereen op ijburg wilde wonen, en kregen we briefjes in de brie-
venbus of we alsjeblieft ons huis wilden verkopen. Er waren mensen 
die ongezien huizen kochten, speculanten ook, mensen lagen dagen 
(en nachten) in de rij bij makelaars. Er was niets aan ijburg veran-
derd, en aan de mensen evenmin, maar we zaten in het voorste 
karretje en keken naar boven waar alles mogelijk was.
ijburg stampte en trilde van het grondverzet. Elke ochtend om ze-
ven uur begonnen de heistellingen te beuken, de grote troms van de 
welvaartsfanfare, de bouwvakkers aan- en afgevoerd met busjes.
Ook bij de gemeente Amsterdam waren ze bijzonder enthousiast, 
en sloegen ze mijn huis twee ton duurder aan dan het waard was. 
Pakken wat je pakken kan is het devies, als de lijngrafiek naar de 
hemel gaat.
Dronken van de mogelijkheden merkten we niet dat het karretje 
alweer kantelde – we kwamen even los zo hard viel het vervolgens 
naar beneden, een diepte in die we niet wilden kennen. Alles werd 
weer normaal en minder dan normaal, maar niemand wilde dat 
geloven. De gemeente Amsterdam bleef enthousiast mijn huis waar-
deren op gigantische bedragen. maar niemand wilde meer op ijburg 
wonen omdat niemand meer op ijburg wilde wonen. mijn huis stond 
anderhalf jaar te koop en heel af en toe kwam er iemand kijken.
tot afgelopen winter. Daar voelde ik het al. De makelaar bracht 
steeds meer mensen binnen, en één daarvan hoorde ik zeggen: we 
moeten nu kopen, het is de bodem van de markt. De neus van het 
karretje wees alweer rechtdoor, die neus zou spoedig omhoog 
komen – lift-off. iedereen had genoeg van de crisis dus was de crisis 
voorbij.
Vorige week werd ik om zeven uur wakker van een zacht gedreun, 
waarvan ik meteen de geur herkende: kampvuurlucht, van het stapel-
tje hout dat ze gebruiken tussen de heipaal en de heistelling, dat uit-
eindelijk zo heet wordt dat het vlam vat. Het monster was terug, het 
stampte weer op ijburg, mijn huis was uit de verkoop maar er werd 
nog op geboden. Een kennis had twee weken gekampeerd in een rij 
voor de makelaar om een stukje grond te mogen kopen, hij had er 
zelfs een caravan voor gehuurd. De nieuwe twee-onder-een-kappers 
aan de rand van het eiland zijn al op voordat ze af zijn, mensen 
kopen ze blind, vertelde de makelaar. waarschijnlijk zal de gemeente 
Amsterdam mijn huis dit jaar weer een paar ton duurder taxeren.
ik heb het rondje in de achtbaan gemaakt, en maak me op voor 
een nieuw, ik weet wat er komen gaat, dat de neus van ons karretje 
straks weer naar beneden wijst en dan weer omhoog en dan weer 
naar beneden. En dat we het er enorm veel over zullen hebben en 
dat er mensen rijk worden en mensen arm, dat de leaseauto’s in de 
straat eerst groter worden en dan weer kleiner, en dat we er niets 
aan kunnen doen. 

En dat de economie onbelangrijk is.

Dat geld niet bestaat.

Dat het licht van ijburg Hollands is, scherper en helderder dan 
elders.
En dat je elke dag in de ogen van je kinderen kijkt die ook in dat 
karretje zitten en plezier hebben – of het karretje nu naar boven 
gaat of naar beneden.

achtbaan

tOINE  
HEIJMaNS

Klein Onderhoud

Het was mooi weer en ze zaten heerlijk in de 
tuin. Ze had wat te drinken gepakt, iets zomers 
met ijsblokjes erin. Het begon heel gezellig. Het 
was best even geleden dat ze allebei tijd hadden 
om niets te doen. toen begon er wat irritatie 
over het gras te ontstaan. Oftewel: de een 
houdt van lang en de ander van korter...
teken zouden er zitten. En als het nog langer 
werd zou het plat gaan liggen en dan gaan rot-
ten. Of dat een fijn gezicht was?
frank haalde zijn schouders op. ‘Er zijn wel 
ergere rampen toch?’
‘Daarom moet je datgene wat je in de hand 
hebt in de hand houden.’
‘Zo kun je het ook bekijken.’
‘ja, zo bekijk ik dat. Als iedereen dat nou zou 
doen zou het leven een stuk overzichtelijker 
zijn. geloof je me niet? begin morgen met gras-
maaien. je zult zien hoe lekker je dan voelt.’
‘maar ik heb geen grasmaaier.’
‘iedereen hier heeft een grasmaaier, de ene 
buurman heeft een nog mooiere dan de andere, 
je kunt er vast een lenen. Ze zullen blij zijn dat 
ze eindelijk niet meer tegen jouw lange gras aan 
hoeven te kijken.’ Ze wond zich op. Ze kon het 
niet verbergen.

‘waarom doe jij het eigenlijk niet? je bent 
het ineens zo eens met iedereen.’
‘jij zou de tuin doen.’
‘Doe ik toch ook. ik vind het leuk zo.’
‘je bent gewoon lui en dan komt het je goed 
uit om het mooi te vinden.’
‘is er misschien iets anders dat je kwijt 
moet?’
‘waarom moet er toch altijd iets anders zijn. 
Dit stoort me en jij lost het maar op.’
‘Volgens mij gaat het niet goed met je.’
‘Dat bepaal ik zelf wel.’ Ze dacht even na. ‘De 
manier waarop je met je tuin omgaat zegt 
ook iets over jezelf. Of je de boel een beetje 
op orde hebt zeg maar, en of je zorgzaam 
bent, attent voor je vrienden, voor je vrien-
din...’
Hij lachte hardop, maar niet omdat hij het 
leuk vond. ‘nou wordt ie mooi. je zit me hier 
gewoon te beledigen, weet je dat wel?’
‘iemand moet het zeggen.’
‘we kunnen ook tegels nemen als je dat leuker 
vindt. je kunt ook een andere vriend nemen als 
je dat leuker vindt en een ander leven.’
‘ik heb het alleen maar over gras. Zeur toch 
niet altijd zo.’

JOSINE MarBUS

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

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

!

Vrijmibo ‘tillylingeling’  
met mediterraan buffet
De zomervakantie inluiden met een borrel vanaf de late 
middag. Dat kun je aan de organisator van de Vrijmibo 
IJburg overlaten. Op vrijdag 4 juli vindt er bij de Keuken 
van Tante Til aan de IJburglaan de borrel ‘Tillylingeling’ 
plaats. Speciale gast is DJ Ruben van der Meer. Vanaf 19.00 
uur is er een mediterraan buffet (volwassenen €10, kinde-
ren €5). 
Het idee achter de Vrijmibo is maandelijks op vrijdag 
steeds op een andere plek een borrel te organiseren met als 
doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen én lo-
kale horeca te stimuleren. Aanvang 17.00 uur, zie Facebook 
‘Tillylingeling’. 

wonen in de duinen aan het IJmeer
Direct aan het IJmeer, met Almere in de rug en zicht op 
Amsterdam, ontstaat een uniek stuk stad in een nieuw 
duinlandschap. Het is het project Duin, waar je kunt 
wonen tussen duinen tot wel 10 meter hoog, vlakbij bos, 
strand en jachthaven. Helga en Roberto zijn de eerste 
bewoners. “Onze vrienden uit Amsterdam kunnen niet 
wachten om langs te komen.” Lees het interview met hen 
op debrugkrant.nl. Zie ook duin.nl.

Lot Riemers wroet graag met haar handen in de aarde.  foto mike visser

Lot loopt rond met dochter Su-
zan (9), een pienter meisje dat 
mij wel eens even zal uitleggen 
hoe het werkt in de Cruqui-
ustuin. De tuin – een initiatief 
van onder anderen haar moe-
der – bestaat al zo’n twee jaar 
en biedt ruimte aan die arme 
mensen in Oost en op de Oos-
telijke Eilanden die het zonder 
buitenruimte moeten doen. 
Overal staan grote bakken waar 
de tuinders hun groene vingers 
rekken, strekken en in de aarde 
steken.
Lot maakt een uiterst relaxte 
indruk: “Het is hier prettig 
en laagdrempelig. Ik vind het 
fijn om met m’n handen in de 
aarde te wroeten.” Vooral voor 
de negen aardappelplanten is 
dat regelmatig nodig. “Je eigen 
groenten oogsten en er van 
smullen. Heerlijk!” De zelfge-
maakte kruidenboter doet het 
goed op borrels.

De grote vakantie komt er 
weer aan. Een drama voor de 
oogst? Dat valt mee. “Als je er 
niet bent, steek je gewoon een 
gekleurd vlaggetje in de aarde 
en dan geeft de buurman je 
stekkie water. Dat is een feest 
op zich, water pompen direct 
uit het vaartje. Of ze nog tips 
hebben voor ondergetekende, 
een groentje als het op tuinie-
ren aankomt… 

“Zeker. Iets met kalk en eieren,” 
aldus Suzan. Wat de kalk doet 
weet ze niet meer precies maar, 
vult Lot aan, “slakken hebben 
een hekel aan eierschil, blijft 
zo plakken”. 
Ik ben om. Volgens Suzan kun 
je ook beginnen met een grote 
pot op het balkon. 
Als dat wat wordt, kom ik ook 
naar de Cruquiustuin! “Pri-
ma!,” zegt Lot, “ik zet je op de 
wachtlijst.”

Had je vroeger de volkstuin, nu doet Urban  
Gardening langzaam maar zeker zijn intrede in  
Amsterdam. Zo ook in Oost.

Lot Riemers (44)  
Een gekleurd vlaggetje in de aarde

Door Laura te Hennepe
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De Brug op wielen
Eric Veenhuyzen schrijft op de site geregeld over auto’s, 
lees verder op www.debrugkrant.nl.
“En inderdaad, mijn eigen ervaring met de Hyundai i10 is 
ook heel erg positief. Smaak is uiteraard altijd een persoon-
lijke kwestie, maar ik vind het uiterlijk van de Hyundai i10 
erg geslaagd. De familietrekken van de “i” serie zijn ook in 
de kleinste telg duidelijk terug te vinden. De gedrongen 
lijnen van opzij en de achterkant geven de i10 samen met 
de op de hoeken geplaatste wielen een stoer uiterlijk en 
beloven dito rijeigenschappen.”



poppentheater koos kneus, 10.30 
uur, kooskneus.nl (elke wo. en zo. 
diverse voorst., diverse tijden).

6 juli
Danie’s dolle dierenwinkel, Scratch 
marionetten (2+). bibi vindt in 
Danie’s Dolle dierenwinkel een hele 
verzameling bijzondere dieren, zoals 
mijneer piep de reuzenrat en Stui-
ter het hyperactief konijn. blijburg, 
11.00 uur, scratchmarionetten.nl.

Films

27 juni
the Hunger games, catching fire 
(actie/avontuur). na haar overwin-
ning in de 74ste jaarlijkse Hon-
gerspelen moet katniss Everdeen 

29 juni
jammen: lady Dadelion. Violist en 
producer Sietse van gorkom en 
zangeres kirsten berkx; bevriende 
muzikanten sluiten aan. blijburg, 
17.00 uur, blijburg.nl.

6 juli
jammen: laurens joensen (gitarist, 
componist, singer-songwriter) met 
drummer joost van Dijk en bassist 
pierre Dunker. blijburg, 17.00 uur, 
blijburg.nl.

11 juli
70ties en 80ties party. Disco in het 
café bovendiep van johann en tina. 
Diemerzeedijk 6, 20.00 uur, haven-
cafebovendiep.com (elke vrij.).

13 juli
Salsa: leticia y Su. met o.m. Delia 
gonzález, leticia bal, barbara rana 
en mick paauwe. blijburg, 17.00 uur, 
blijburg.nl.

AllegAAr

28 juni
Schilderen in park frankendael, 
verschillende technieken komen aan 
bod. Strippenkaart voor zes keer 
tot 1 september. park frankendael, 
10.00-12.30 uur, inloopatelieramstel.
nl.

29 juni
nabestaanden café, met lotgenoten 
en professionele ondersteuning. 
luisteren mag, deelnemen aan de 
gesprekken ook, maar niets hoeft. 
thema: rituelen rond rouw en ver-
lies. Café roosenburgh, 11.00-13.00 
uur, denieuweooster.nl/nabestaan-
dencafe.

familievaren bij de kanoclub op 
rieteiland Oost, lidmaatschap niet 
nodig. Zandzeggestraat 3, 10.00 uur, 
kanoopijburg.nl (elke zondagoch-
tend).

pure markt. Ambachtelijk en 
lekker eten, creativiteit en 

FestivAl

1 juli
keti koti festival, programma rond 
de afschaffing slavernij (1 juli 1863). 
Vier podia met multiculti muziek, 
dans, lezingen, films, Caribische 
markt, kunst en eten en drinken. 
Oosterpark, 11.00-19.30 uur, ketiko-
tiamsterdam.nl.

5 juli
Zomerfeest, sport- en spelactivi-
teiten zoals voetbalclinics, karate, 
volleybal, estafettes, capoeira en een 
sportparcours, creatieve ateliers, 
theater- en musicallessen, zweefmo-
len. Ed pelsterpark/Centrum voor 
Vrije tijd, 10.00-16.00 uur.

9 augustus
Appelsap, ‘fresh music festival’. De 
nieuwste hiphop en electro. Ooster-
park, 12.00-23.00 uur, appelsap.net.

16 en 17 augustus
Spektakel op ijburg, jubileumeditie. 
Zondag theaterfestival voor kinde-
ren en tieners met o.m. workshops, 
optredens, silent disco, slacklinen. 
De vooravond op zaterdag is er 
speciaal voor ouders. Diemerpark-
strand, vanaf 12.00 uur, theatraalij-
burg.nl.

22-24 augustus
magneet festival. muziek, cultuur, 
vrijheid, alles. Oostpunt Zeeburger-
eiland, 15.00-1.00 uur, magneetfesti-
val.nl (ook op 29-31 augustus).

Club

27 juni
Club n.A.p. Dj, dik dansen aan de 
haven. Café-restaurant nAp, 21.30 
uur, napamsterdam.nl (elke vrij.).

4 juli
Vrij(age)borrel ‘tillylingeling’. 
Special guest: Dj ruben van der 
meer. Ouderwets borrelen vanaf 
de late middag met een knotsgoeie 
dj en verrukkelijke buffet van bilal 
voor een tientje (kinderen voor 
vijf). keuken van tante til, 17.00 uur, 
facebook ‘tillylingeling’.
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AGENDA

Meld zelf je evenement aan voor de 
online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

j u n i  2 0 1 4  j u l i  2 0 1 4

duurzaamheid. park frankendael, 
11.00-18.00 uur.

trek je klep open! kofferbakmarkt, 
mooie spulletjes voor weinig. Zelf 
iets verpatsen? meld je via koffer-
bakmarkt@gmail.com. parkeerplaats 
blijburg, 9.00 uur.

5 juli
Elke eerste zaterdag van de maand 
zwemmen voor 1€ in het flevo-
parkbad.

13 juli
Open imkerij dagen. imker rene 
genet vertelt het verhaal van de 
bijen. bijenkast onder de nescio-
brug Diemerparkzijde, 13.00-15.00 
uur.

2 augustus
Elke eerste zaterdag van de maand 
zwemmen voor 1€ in het flevo-
parkbad.

Jeugd

28 juni
Drukklup junior Expo. maak kennis 
met de drukkunst. Affiches, lino’s, 
expo en limonadeborrel. 
Grafisch Werkcentrum Amsterdam, 
10.00-17.00 uur, molukkenstraat 
200. 

29 juni
De dappere ridder, de draak en de 
mooie prinses (4-8), met schminken, 
limo, koffie en koek. Poppentheater 
koos kneus, 14.00 uur, kooskneus.
nl (elke wo. en zo. diverse voorst., 
diverse tijden).

2 juli
Haas en konijn gaan vliegen! (2-4), 
met schminken, limo, koffie en koek. 

€23.619.585  
Door stadsdeel Oost verleende subsidies in het 
Sociaal Domein (per 7 mei 2014). br
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      AdvertorialA

opnieuw een Overwinningstournee 
door de districten te maken. Vrij-
burcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.
nl.

muziek

29 juni
flex bieb muziek: korenbattle. ner-
gens zo veel koren als in Amster-
dam-Oost. met het ijburgkoor, De 
gezellige blouse en de Vinex Vibes. 
Flexbieb, 14.00 uur, flexbieb.nl.

Zeeburg Zingt musical favorieten, 
zomerconcert door de golden 
Oldies. Dertigkoppig seniorenkoor 
brengt musicalliedjes uit o.m. Hello 
Dolly, west Side Story, Singing in 
the rain en my fair lady. buurthuis 
kindervreugd, kramatweg 31a, 
14.00 uur.

Artis Zoomeravond: mC fit. Open-
hartige en oprechte hiphop. Artis, de 
muziektent, 19.00 uur, artis.nl.


