
Mousid Gym 
Kickboksen wordt 
steeds populairder onder 
Marokkaans-Nederlandse 
meisjes.

Moskee IJburg bevriend  
met radicale moslims?

“Men neemt niet expliciet 
afstand van op Facebookpagina 

genoemde organisaties.”
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Leef!, een woonbijlage.
Hoe wonen we in Oost?
Binnenkijken bij buren,  

interviews, tuinen,  
foto’s, meer.
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Links een salon voor handver-
zorging en rechts een Turks 
koffiehuis, het is een mooie 
plek voor Joe’s Garage, al tien 
jaar een bekend kraakpand in 
de Pretoriusstraat, hartje Trans-
vaalbuurt. Rogier en Simon, 
niet hun echte namen, hebben 
net hun kraakspreekuur Oost 
achter de rug, elke dinsdag-
avond tussen 20.00–21.30 uur.

Vanavond was het rustig, vertelt 
Simon. Maar vorige week had 
hij twintig man voor de deur. 

“Er komt dan van alles langs, 
niet alleen jongeren, maar ook 
gezinnen. Pas geleden hadden 
we een gezin met twee kinderen 
die op straat waren gezet omdat 
woningcorporatie Ymere van 

hun huis een showwoning wilde 
maken. Die mensen konden zich 
op geen enkel sociaal vangnet 
beroepen. Alleen kraken bleef 
als optie open. Daar hebben we 
ze toen bij geholpen.”

Het voormalige buurthuis 
aan het Ceramplein, een 
woonark in IJburg, tien-
tallen duplexwoningen 
in de Jeruzalembuurt: de 
lijst gekraakte panden 
in Oost wordt alsmaar 
langer. De aanvankelijke 
schrik die mensen voel-
den om een pand te kra-
ken, na de antikraakwet 
uit 2010, lijkt verdwenen. 

Want helpen, dat doen de 
krakers van Joe’s Garage. Maar 
alleen als men een goede 
motivatie heeft. Rogier: “Wo-
ningnood is per definitie een 
goede motivatie, maar het is ook 

prettig als iemand een politiek 
verhaal heeft. In de Oosterpark-
buurt verzetten bewoners zich 
bijvoorbeeld tegen de sloop 
van hun pand. Ja, dan doen we 
graag mee. Maar het kan ook dat 
iemand niet in onderhuur wil 
vanwege de hoge huurprijzen, 
of niet antikraak wil huren. 
Dat vinden we ook een prima 
reden. Antikraak is een systeem 
gebaseerd op vriendjespolitiek. 
Het is eerder bedoeld om leeg-
stand in stand te houden dan te 
bestrijden.”

Niet voor luie mensen
Klopt de motivatie, dan begint 
het werk pas. “Dat moeten 
mensen zelf doen, we gaan geen 
panden uitdelen,” legt Simon 
uit. Rogier: “Kraken is niet voor 
luie mensen. Het is een tijdro-
vende bezigheid. Je moet al-
lereerst uitsluiten dat het pand 
dat je op het oog hebt, bewoond 
is. Je fietst langs, fietst nog eens 
langs, tot je er zeker van bent 
dat het leeg staat. En je moet 
weten wat de plannen zijn met 
het pand. 

Verhuizen
de zon schijnt vandaag mis-
schien voor het laatst. elders 
op de stoep wordt een roze 
prinsessentent opgezet en ik 
lees op internet artikelen over 
moedermoorden.
‘ja, we gaan verhuizen,’ zeggen 
de twee vierjarigen die ik onder 
mijn hoede heb. Ze slepen de 
tent meteen naar hier.
‘Het is niet jullie tent,’ zeg ik. 
‘vindt dat meisje dat wel leuk?’
dat vindt dat meisje leuk, 
natuurlijk.

de negenjarige brengt het vuil-
nis weg, daarna het oud papier, 
ze loopt op stelten een blokje 
om, wavet op het waveboard 
rond mijn stoel, echoot: ‘ik 
verveel me dood, echt dood.’ 
aan de overkant van de straat 
schuiven de crèchejuffen 
voorbij, ik zwaai, kan niet meer 
op hun namen komen. tot ze 
uit mijn beeld zijn verdwenen. 
de nieuwe buurman verlaat 
zijn huis op slippers, haalt zijn 
kinderen op bij de steiger, ze 
hebben nog gezwommen. Naast 
mij wordt een fles ontkurkt. 

voorbijgangers spreken over 
een zoon met slaapangst. een 
jongeman legt de avondkrant in 
mijn schoot. 
‘ik was laatst op ijburg. Het is 
niet goed daar.’ de waarschu-
wing van een kennis blijft maar 
door mijn hoofd spoken. ‘Het is 
écht niet goed daar.’

ELKE

Kraken kan weer

‘We komen graag met een koevoet langs’

Door Michel van Dijk  
en Ewoud Butter

Lees verder op pagina 3

Op donderdagavond is er in Joe’s Garage het wijkrestaurant, ook geopend voor de buurt. Om 22.00 uur gaat de tuin 

dicht, om geen overlast te bezorgen. foto marti jn van den dobbelsteen

Strand Blijburg. foto marti jn van den dobbelsteen
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Amsterdam kan op 27 en 28 
september nog één keer losgaan 
in het paviljoen aan het geliefde 
stadsstrand. Blijburg gaat verkas-
sen en pakt – voordat het tijde-
lijk zijn deuren sluit – nog één 
keer groots uit met diverse dj’s 
en liveoptredens, de saunakara-
vaan (compleet met zweethut), 
kampvuren en nog veel meer. 

Op zaterdag wordt er bij het 
paviljoen aan lange tafels gege-
ten, waarna tal van optredens 
volgen. Zondagochtend gaat het 
programma om tien uur van 
start met de allerlaatste kof-
ferbakmarkt van het jaar. Vanaf 
16.00 uur jammen met Collectief 
Explosief. Zie voor het complete 
programma en tickets: blijburg.nl

Eindfeest Blijburg
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Roel C. Verburg 
Ruud Smulders 

Vanessa Jorissen 
Eva Sara Vromans 

WestSaid 
Victor Luis van Es 

Bram Martens 
Onno Lolkema !

MC: Wouter Monden 

DO. 2 OKTOBER
20:00 UUR - OPEN PODIUM - VRIJ ENTREE 

LOCATIE: FIRMA KOEK, KRIJN TACONISKADE 404-406 AMSTERDAM
Stand Up Comedy IJburg Amsterdam

3

NIEUW!

Voor alle kinderen 

vanaf 2,5 jaar

21
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Samen spelen, samen leren
in je eigen buurtD

e Peuterschool

Meer informatie en/ of inschrijven: 
Wilma Olivier, 020 46 09 375 
of wolivier@dynamo-amsterdam.nl
dynamo-amsterdam.nl/peuterschool

restaurant I-Grec
schaaltje ‘meze’ van het huis 
gratis voorgerecht tegen inlevering van deze advertentie, geldig tot 01-11-14

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

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

Vervolg van pagina 1

Kraken: ‘Lekker in de lift’

Als het morgen wordt gereno-
veerd, word je er meteen uitge-
zet. Maar bij leegstand maak je 
een goede kans. De gemeente 
ontruimt niet voor leegstand, 
zegt de burgemeester altijd. 
In dat geval komen we graag 
met de koevoet langs om je te 
helpen.”

“Kraken zit weer lekker in de 
lift,” stelt Rogier tevreden. “Dat 
komt doordat de woonproble-
men in Amsterdam niet zijn 
opgelost. Er is woningnood, 
leegstand, er zijn onbetaalbare 
woningen. En mensen schud-
den de eerste schrik van de 
antikraakwet van zich af. Door 

die wet was je als kraker plotse-
ling strafbaar en crimineel. 
Maar de afgelopen jaren is er na 
diverse rechtszaken een status 
quo ontstaan tussen justitie en 
krakers. Kraken kan weer.”

Dat is te merken. Elk weekend 
worden er in de stad panden 
gekraakt. Rogier en Simon 
weten dat, want krakers helpen 
elkaar. Simon: “Onze onder-
linge solidariteit is gegroeid na 
de antikraakwet. Dat is logisch. 
Als je zo in een hoek wordt 
gedrukt, dan vergeet je alle 
onderlinge rivaliteit. Dan help 
je elkaar.”

Overgebleven brood
Krakers krijgen veel steun-
betuigingen vanuit de buurt, 
veel meer dan vanuit de media. 
De krakers van Joe’s Garage 
krijgen het overgebleven brood 
van de bakker, en als ze buiten 
een sigaretje roken zeggen de 
voorbijgangers gedag. Rogier: 
“De doorsnee Amsterdammer 
heeft liever dat een pand wordt 
gekraakt, dan dat het drie jaar 
leegstaat.”

Het begon afgelopen zomer 
met nieuwsgierigheid. IJburger 
Xandra Lammers bezocht de 
website van moskee Al-Fourka-
ne, die gevestigd is aan de Erich 
Salomonstraat. Ook bekeek ze 
hun pagina op Facebook. Naar 
aanleiding van de berichtgeving 
over terreurbeweging ISIS wil-
de ze weten wat er gebeurde in 
de moskee in haar buurt. Op de 
Facebookpagina zag Lammers 
tekens van R4BIA en van de 
Haagse lokale Partij van de Een-
heid. Ze googelde en kwam te 
weten dat het eerste een teken is 
van de Egyptische Moslimbroe-
derschap, die in verschillende 
landen in het Midden-Oosten 
op de terreurlijst staat. De Partij 
van de Eenheid heeft openlijk 
steun betuigd aan ISIS.

Gevreesde imam
Lammers wijdde er een blog 
aan op haar website, die gewijd 
is aan het reilen en zeilen op 
IJburg. GeenStijl pikte het op 
en besteedde er aandacht aan. 
Jeroen Willems, die in het-
zelfde gebouw woont waarin 

Moskee IJburg heeft contact  
met radicale moslims
Twee buurtbewoners zagen verontrustende dingen 
op de Facebookpagina van de moskee op IJburg. Er 
ontstond een briefwisseling, die resulteerde in be-
moeienis van stadsdeel Oost. De moskee is op Face-
book inmiddels niet meer actief, maar tal van vragen 
zijn onbeantwoord gebleven. Waarom postte de 
radicale imam Abdul-Jabbar van de Ven berichten op 
de Facebookpagina?

De Erich Salomonstraat waar moskee Al-Fourkane is gevestigd. foto marti jn van den dobbelsteen

Al-Fourkane gevestigd is, las 
het stuk van Lammers ook en 
bezocht eveneens de Faceboo-
kpagina van de moskee. Onder 
de vrienden van de moskee zag 
hij radicale types, onder wie de 
door inlichtingendiensten ge-
vreesde imam Abdul-Jabbar van 
de Ven, die een inspiratiebron 
was voor terreurverdachte Jason 
W. van de Hofstadgroep. 

Willems schrok erg van wat hij 
zag en stuurde eind augustus 
een brief naar het bestuur van 
Al-Fourkane. Hij vroeg hen 
of de moskee afstand neemt 
van “antidemocratische en 
antiwesterse sentimenten”. Hij 
kreeg een brief terug, waarin 
het bestuur zei “geen podium 
te bieden voor organisaties en 
individuele leden of activiteiten 
die niet stroken met het alge-
meen belang”. 

Verder schrijft het bestuur: 
“Door gebeurtenissen elders in 
de wereld, wordt de bezorgd-
heid van mensen groter. Ook 
wij maken ons zorgen hierover. 
Maar in plaats van het trekken 
van onterechte conclusies en 

Door Ana Karadarevic

doen van onjuiste aannames, 
had u als directe buur van Mos-
kee, bij ons kunnen aankloppen 
met uw vragen.”

Profiel opgeheven
Omdat Willems een afschrift 
van zijn brief stuurde naar 
stadsdeel Oost, nam een ambte-
naar contact op met het mos-
keebestuur. Volgens Sharona 
Ceha van de partij Méérbelan-
gen was het stadsdeelbestuur 
van zins de kwestie neer te 
leggen bij het stadhuis. Navraag 
leert dat dit niet is gebeurd. 

Intussen heeft het moskeebe-
stuur het Facebookprofiel opge-
heven, officieel omdat de leden 
geen tijd hebben om de pagina 
actueel te houden. Wat het stads-
deel betreft is de zaak hiermee af-
gedaan, aldus een woordvoerder. 
Voor zover het stadsdeel weet 
gebeurt er niets in de moskee dat 
niet door de beugel kan.

Jeroen Willems is echter niet 
gerustgesteld: “De moskee 
neemt niet expliciet afstand van 
de door mij genoemde orga-
nisaties.” Het moskeebestuur 

beweert dat de Facebookpagina 
op geen enkele manier iets zegt 
over de activiteiten of de doel-
stellingen van de vereniging. 
Willems: “Ik ben van mening dat 
de pagina wel degelijk iets zegt 
over de activiteiten en doel-
stellingen van de moskee. Het 
bestuur vindt dat nu kennelijk 
ook, want de Facebookpagina is 
offline gehaald.”

Ondanks herhaalde verzoeken heeft 
het bestuur van moskee Al-Fourkane 
niet willen reageren op vragen van de 
Brug. 

Joe’s Garage.

foto marti jn van den dobbelsteen

Zelfbouwmarkt 
Amsterdam op 
Zeeburgereiland
Op zaterdag 4 oktober 
organiseert de gemeente 
voor de vierde keer de 
Zelfbouwmarkt. Dit 
keer op het Zeeburger-
eiland, waar de eerste 
zelfbouwers al in hun 
huizen wonen. Be-
zoekers kunnen op de 
markt een optie nemen 
op een kavel, inspiratie 
opdoen en informatie 
krijgen over alle as-
pecten van zelfbouw, 
zoals architectuur, het 
bouwproces en finan-
ciën. De markt wordt 
dit jaar gehouden in het 
Montessori Kind Cen-
trum, tussen 11.00-17.00 
uur. www.amsterdam.
nl/zelfbouw

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Jij? 
Jij? Jij? 
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WILLIEs WArtAAL
Ooglapje

Dankzij een originele pitch 
heeft AFC IJburg zich verze-

Wil je met me
bouwen?

Zeeburgereiland, Amste
rdam Oost

Zelfbouwmarkt 4 oktober 

Wil je met me
bouwen?

Amsterdam.nl/zelfbouw

Locatie
: M

ediamatic
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k

VOC–kade, A
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ost

Kom kijken 
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en bouwgroep, o
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luit j
e aan. 
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IEUWE ZELFBOUWKAVELS!

Wil je met me
bouwen?

Aanbod nieuwe kavels e
n panden

Ontmoet ze
lfbouwers

Laat je
 inspireren

Amsterdam.nl/zelfbouw

Zelfbouwmarkt 4 oktober

Zeeburgereiland, Amste
rdam Oost

Amsterdam.nl/zelfbouw

   @
zelfbouw020     

 Zelfbouw-Amste
rdam

AFC IJburg. 

foto marti jn van den dobbelsteen

UsC tennis geopend

AFC IJburg heeft  
nieuwe hoofdsponsor 

kerd van een intensief hoofd-
sponsorschap: ING heeft zich 
voor drie jaar aan de IJburgse 
voetbalclub verbonden. In heel 
Nederland zijn 122 amateur-
clubs een dergelijke samenwer-
king aangegaan met de bank. 
Volgens ING staan amateur-
clubs aan de maatschappelijke 
basis van het Nederlandse voet-
bal, reden voor de bank om een 
omvangrijk sponsorprogramma 
op te stellen. 

“Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 
zeven, acht.” De kleine Imane 
(7) stompt haar bokshandschoe-
nen voor zich uit. “Kijk vóór je, 
kinderen. Focus,” roept trainster 
Nihad Obi (22). Imanes blik 
gaat op oneindig. “Eén, twee, 
drie…” Stomp, stomp, stomp, 
in de lucht. De andere vijftien 
kinderen, op één na allemaal 
meisjes, bewegen hun gehand-
schoende handen in hetzelfde 
ritme. De kleintjes voorin, de 
grotere meiden van een jaar of 
twaalf erachter. Drie keer per 
week trainen de kinderen in een 
zaaltje van het gymzalencom-
plex aan de Polderweg.

Imane is de jongste van de 
groep, maar haar moeder 
Fatima Zaruhali heeft haar 
nu al zien veranderen. De wat 
mollige kleuter had opeens 
uithoudingsvermogen, sjokte 
niet meer puffend over het 
schoolplein en kon ineens 
rennen. Daarmee werd Imane 
ook zelfverzekerder. Eerder 
had Fatima de transformatie al 

‘Wie buiten vecht komt er hier niet in’
trappen en stoten voor meer zelfvertrouwen

Kickboksen wordt onder 
Marokkaans-Nederland-
se meisjes steeds popu-
lairder. Bij de jongens is 
het al langer een trend. 
Het geeft zelfvertrou-
wen, en wie drie keer per 
week moet trainen hangt 
’s avonds niet op straat.

Door Rosanne Kropman

sPOrt

gezien bij haar zoon van elf. Hij 
werd als zevenjarige gepest op 
school. “Nu herken je hem niet 
meer terug,” zegt zijn moeder. 
De gedachte dat hij van zich af 
kon bijten was al voldoende. 
“Hij leerde zich te concentreren 
en kreeg discipline bijgebracht. 
Bovendien heeft hij met drie 
keer per week trainen geen tijd 
om buiten rond te hangen.”

Kinderen van de straat houden, 
met die gedachte is Mousid 
Gym begonnen, vertelt trainster 
Nihad Obi later. Inmiddels zijn 
er ook oudergesprekken en 
controleert Nihad om de vier 
maanden de rapporten van de 
kinderen. “Als het niet goed gaat 
op school, moeten ze daar eerst 
iets aan doen. Daarna kunnen 
ze weer komen kickboksen.”

Voormalig kickbokskampioen 
Mousid Akhamrane traint 
de jongens, Nihad werkt met 
de meisjes. Het is met name 
Nihads afdeling die steeds 
drukker wordt. De afgelopen 
vijf jaar kwamen er steeds meer 
vrouwen trainen bij Mousid 
Gym, vooral van Marokkaanse 
afkomst. “Het is een trend, mei-
den willen afvallen en tegelijk 
stoer zijn.” Een andere verkla-
ring is dat vrouwen bij Nihad 
ongemengd kunnen trainen. 
Bij teamsporten is dat de norm, 
maar kickbokstrainingen zijn 
bijna altijd gemengd. “Hier in 
Oost wonen veel Marokkaanse 
moslima’s die ook wel eens een 

korte broek aan willen,” aldus 
Nihad.

Voor Fatima Zaruhali is dat 
een belangrijke reden om 
haar dochter bij Nihad op les 
te doen. “Nu maakt het niet 
zoveel uit, maar als een meisje 
vrouwelijke vormen begint te 
krijgen, moet ze zich volgens 
mijn geloof bedekken. Samen 
met mannen trainen is dan 
onhandig, maar ik heb het ook 
liever niet.”

Helemaal achterin klinken de 
doffe dreunen die Yasmin (13) 

uitdeelt aan haar sparringpart-
ner. Tak-tak-plof. Tak-tak-plof. 
Het geluid klinkt anders dan bij 
de andere kinderen. “The Beast,” 
noemt Nihad haar vol trots. 
“Omdat ze haar tegenstanders 
sloopt. Ze geven het bij haar 
soms na de eerste ronde al op.”

Achter haar traint Sanae (14). 
Het is een verlegen meisje. Zo 
verlegen dat ze haast niet durft 
op te kijken. Maar als ze bokst, 
deelt zij haar stoten en trappen 
met precisie uit. The Beast velt 
haar tegenstander op uithou-
dingsvermogen en kracht. Sa-

nae overwint op techniek. Beide 
meiden hebben volgens Nihad 
‘ringpotentie’. Voor Sanae is 
kickboksen een uitlaatklep. “Ik 
kan in de ring al mijn agressie 
kwijt,” zegt ze zacht. Waar die 
boosheid vandaan komt, kan ze 
niet precies uitleggen. Hij is er.

Maar wie buiten de ring iemand 
een pak slaag geeft met de bij 
Nihad geleerde kickbokstech-
nieken, kan rekenen op een 
schorsing. “Deze sport gaat over 
respect en zelfbeheersing. Wie 
buiten vecht, komt er hier niet 
in.” 

Trainster Nihad Obi: “Kinderen van de straat houden, met die gedachte is Mousid Gym begonnen.”  

foto marti jn van den dobbelsteen

Naast de Jaap Edenbaan in Oost is onlangs het tennispark van de 
Universiteit en Hogeschool van Amsterdam geopend. De banen 
zijn ondergebracht in een semipermanente hal, dus er kan het 
hele jaar door getennist worden. Voor openingstijden en rooster, 
zie www.usc.uva.tennis.nl.

•  27 sept: Poldersalsa met swingende live band 
“Sabroso”, vanaf 19.30 uur 
(gratis toegang, laatste van 2014!)

• Kamperen bij het kampvuur.  Op Camping Zeeburg kan je  
 het hele jaar kamperen en slapen in eco-cabins.  

• Het café restaurant is te huur in de winterperiode.
 Met podium, haardvuur, professionele keuken, 
 gratis parkeren en sfeer!

CAMPING ZEEBURG:
ALTIJD WAT TE DOEN! 

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

                              

www.facebook.com/cafe.ed.ijburg

 
Like us on Facebook!

 

www.cafe-ed.nl
Zie onze website voor onze activiteiten

V lak onder de top van de hoogste berg 
in het diemerpark woont een oude 
boeddhist met een ooglap. deze oog-

lap is van het eeuwenoude ooglappenmerk 
‘eentje Op je Oog’. de oude boeddhist is 
namelijk een connaisseur op het gebied van 
ooglapjes. Hij draagt ze al sinds zijn vijfde 
verjaardag. Op die dag at de huispapegaai zijn 
linkeroogje op omdat het in een psychose 
dacht dat het een pindaatje was. dit over-
komt papegaaien vaker, vandaar dat bekende 
mensen altijd met zonnebrillen op rondlo-
pen. Hun blik is toch hun brood. Maar lieve 
mensjes, laten we niet afdwalen, ik heb maar 
een aantal zinnen in dit prachtige streekblad 
en die wil ik niet verspillen aan onnodige 
woorden.
laten we het weer hebben over de oude 

boeddhist, hij is immers de hoofdrolspeler 
in deze sage. Hij ontving op een zomerse 
winterdag een e-mail van de opticien waarin 
een ongelooflijke aanbieding stond. Zijn 
andere oog was namelijk ook niet al te best 
(min zeven, vertelde iemand me een keer 
op het Kwakoe Festival te amsterdam-Zuid-
oost). dit was genoeg reden voor de oude 
boeddhist om zich naar de brillenwinkel te 
haasten. toen hij in het winkelcentrum bij de 
lenzenshop aankwam, stond er een rij tot aan 
de tietenbrug. de oude boeddhist moest een 
manier vinden om daar niet onder te lijden. 
Hij moest de rij op een of andere manier 
ontstijgen. precies op dit moment liep hij zijn 
goede vriend Confucius tegen het betwete-
rige lijf! dit smaakt naar meer nietwaar? Hoe 
toevallig! u zult helaas moeten wachten.
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“Niet overdrijven,” zegt voorzit-
ter Ton Langelaar van ASV De 
Dijk. De ontmoeting in de beker 
tegen de profs van Fortuna Sit-
tard is een mijlpaal in de historie 
van de club, maar geen hoog-
tepunt. Daarmee zou hij al die 
andere 600 leden van ASV De 
Dijk tekort doen. Zij zijn net zo 
belangrijk als het vlaggenschip 
van de vereniging uit Schel-
lingwoude. “Daarom noem ik de 
wedstrijd het liefst een beloning 
voor al het harde werk van de 
vrijwilligers om ASV De Dijk op 
de kaart te zetten.”

De Dijk ontstond in 1999 uit een 
fusie tussen het katholieke Rood 
Wit-A en arbeidersclub ASV 
Schellingwoude. De clubkleu-
ren werden rood-blauw-wit, 
de nieuwe naam refereert aan 
de Schellingwouderdijk waar-
aan sportpark Schellingwoude 
is gevestigd. In 2011 werd het 
zondagelftal voor de derde keer 
op rij kampioen, waarbij in drie 
jaar werd gepromoveerd van de 
vierde naar de eerste klasse. In 
het tweede jaar in de eerste klasse 
(seizoen 2012-2013) werd het 
elftal weer kampioen en promo-
veerde daarmee naar de hoofd-
klasse in het amateurvoetbal. 

Anno 2014 is er weinig meer te 
merken van het feit dat ASV De 
Dijk uit twee bloedgroepen is 
ontstaan. “De fusie is voortref-
felijk verlopen,” zegt Langelaar. 
“Een paar jaar geleden hebben 
we een nieuw bestuur gekregen. 
Steeds minder mensen hebben 
nog een verleden bij een van de 
twee verenigingen.”

De vereniging uit Amsterdam-
Noord is een voorloper op het 
gebied van maatschappelijke 
ontwikkeling. Als eerste voet-
balvereniging uit Amsterdam 
had ASV De Dijk daar een apart 
bestuurslid voor. Zo is er onder 
meer een samenwerking met de 
John Blankenstein Foundation 
en Right to Play. 

Maar er zijn ook zorgen. “De 
terugloop van het aantal senio-
renteams bijvoorbeeld,” vertelt 
Langelaar. Om die neergang een 
halt toe te roepen, heeft ASV De 

Maandagmiddag, Diemen-
Noord. Minister Edith Schip-
pers van Volksgezondheid, 
PSV-trainer Phillip Cocu, 
zaakwaarnemer Sigi Lens; tal 
van prominenten zijn bijeenge-
komen om de opening van het 
Cruyff Court van Adam Maher 
mee te maken. 

In 2012 won Maher, nu spelend 
voor PSV, na een geweldig sei-
zoen bij AZ de prijs van ‘Talent 
van het Jaar’. Naast een trofee 
kreeg hij ook de mogelijkheid 
een voetbalveld aan te leggen op 
een door hem gekozen locatie, 
waarop jeugd zou kunnen gaan 
spelen. De vijfvoudig internati-
onal koos voor Diemen, de plek 
waar hij is opgegroeid. 

En dus spelen er op deze 
middag, in de schaduw van de 
snelweg, tientallen jongetjes 
in allerlei verschillende shirts 
tegen elkaar. Langs de kant staat 
Maher volop te genieten. “Er is 
niets mooiers dan lekker voet-
ballen. En dat is nu precies wat 
er gebeurt, terwijl het veldje nog 
niet eens officieel geopend is. Ik 
ben een gelukkig man. Echt, dit 
is helemaal top.”

De Cruyff Courts zijn een 
initiatief van de Johan Cruyff 
Foundation. Zij willen jongeren 

Dijk onder meer ‘fitvoetbal’ in 
het leven geroepen. Een groep 
van ongeveer dertig mannen 
speelt wekelijks een onderling 
partijtje bij de vereniging. Ze be-

stimuleren om in beweging te 
komen. Door de aanleg van een 
kunstgrasveldje krijgt Diemen-
Noord er een kwalitatief goed 
trapveld bij dat onder alle weers-
omstandigheden te gebruiken is. 

Het is mede daarom dat mi-
nister Schippers ondanks haar 
drukke agenda toch een gaatje 
heeft gevonden om langs te 
komen. “Het is zo belangrijk 
dat jongeren met elkaar spor-

Clubs uit Oost treffen Ajax en FortunaAdam Maher: ‘Er is niets mooier 
dan lekker voetballen’ 

Bekerwedstrijd als beloning voor het harde werkenCruyff Court in Diemen-Noord

talen alleen voor het gebruik van 
het veld en de kleedkamers. 

Ook zou Langelaar graag zien 
dat meer jeugdspelers de stap 

ten. Niet alleen omdat het goed 
is om te bewegen, maar ook 
omdat je spelenderwijs leert 
om respectvol met elkaar om te 
gaan. Alleen kan ik die bood-
schap wel verkondigen, maar 
deze jongens hier luisteren veel 
eerder naar iemand als Adam. 
Hij is hun held. Daarom is het 
geweldig dat hij hiervoor zijn 
nek uitsteekt. Een beter rolmo-
del dan hij is niet denkbaar.”

Maher groeide op Diemen, 
doorliep de jeugdopleiding van 
AZ en speelt nu bij PSV in Eind-
hoven, waar hij na een moeilijk 

naar het eerste elftal kunnen 
maken, zodat de hoofdmacht 
wat meer eigen smoel krijgt. Op 
het wensenlijstje van de voorzit-
ter staan verder nog een nieuw 

eerste jaar weer langzaam zijn 
oude vorm terugvindt. Het doet 
Maher goed dat zijn trainer 
Phillip Cocu de moeite heeft 
genomen om na de training 
van Eindhoven naar Diemen 
te rijden. “Er wordt nog altijd 
gedacht dat er in Nederland 
genoeg ruimte is om te sporten 
en te spelen,” zegt Cocu, “maar 
dat valt flink tegen. En het is ook 
niet voor ieder kind weggelegd 
om lid te worden van een club. 
Het ligt er ook prachtig bij zo, 
in een parkje. Ik hoorde dat de 
gemeente dit gaat onderhouden. 
Dat lijkt me een prima zaak.”

Zowel JOS/Watergraaf-
smeer als ASV De Dijk 
vestigden de aandacht op 
zich door in de KNVB-
beker twee profclubs 
te loten, respectievelijk 
Ajax en Fortuna Sittard. 
Wat is het geheim van 
deze cupfighters? 

Over de hele wereld liggen al bijna 200  
Cruyff Courts. Nu ook in Diemen-Noord, dankzij 
PSV-speler Adam Maher. 

kunstgrasveld en een vervanging 
van het huidige clubgebouw. En 
nieuw bekersucces natuurlijk. 
“Want dit smaakt wel naar meer,” 
besluit Langelaar. 

Even verderop houdt Maher 
behendig een balletje hoog, laat 
hem dan quasinonchalant op 
zijn hoofd vallen en loopt er 
vervolgens een stukje mee weg. 
Tientallen fotografen en camera-
teams leggen zijn acties vast, de 
jongens langs de kant gillen het 
uit van de pret. Door het nemen 
van een strafschop wordt het 
veldje officieel door Maher ge-
opend. Trainer Cocu drukt hem 
op het hart rustig aan te doen. 
Hij kan er even geen gebles-
seerde speler bij hebben.

Uiteraard schiet Maher de 
penalty feilloos binnen, achter 
gelegenheidsdoelman ‘Cruijffie’, 
de mascotte van de Foundation. 
Het doet de voetballer zichtbaar 
iets. Net als zijn vader langs de 
kant. “Ik was al trots op Adam, 
maar dit is niet te vergelijken 
met zijn debuut of een doel-
punt. Adam heeft nu iets aan de 
buurt gegeven. Een mooie plek 
waar kinderen zich kunnen ont-
plooien op sportief gebied. Dit 
veldje zal er voor altijd liggen, 
dat is toch wel iets heel moois. 
Hiermee laat hij zijn maatschap-
pelijke kant zien en dat zullen 
we in de toekomst zeker uit-
breiden als hij een grote speler 
wordt.”

De volgende speler die een 
Cruyff Court mag openen is 
Davy Klaassen van Ajax. Hij 
werd afgelopen mei uitgeroepen 
tot ‘Talent van het Jaar’ en mag 
zelf een plek voor het veldje 
gaan uitkiezen. 

Door Iwan Tol

Door Iwan Tol

sPOrtsPOrt

“We zijn van plan om steeds 
meer gezonde artikelen aan te 
bieden,” zegt Etienne Boyer, lid 
van de barcommissie van AHC 
IJburg. “Op dit moment zijn we 
druk bezig met het promoten 
van water. We zetten de flessen 
water zichtbaar in de koelkast, 
zodat de keuze eerder valt op 
water dan op limonade. Water is 
het mooiste dat je kunt promo-
ten.” 

In het clubhuis gaat de fri-
teuse niet aan. Dat kan ook niet, 
omdat de afzuiginginstallatie 

nog niet gereed is. “Clubleden 
hoor je er nooit over. Men weet 
ook niet beter. Leden van een 
bezoekende club vragen er wel 
eens naar, maar als je alterna-
tieven aanbiedt, dan vinden de 
mensen dat ook prima.”

Bij AHC IJburg zijn aan de bar 
bijvoorbeeld diverse belegde 
broodjes en tortillarolletjes 
verkrijgbaar. En dankzij een sa-
menwerking met de Keuken van 
Levant staan er soep en pasta 
op het menu, zodat de kinderen 
vooral doordeweeks rondom de 

trainingen ‘een behoorlijke hap 
kunnen eten’, zoals Boyer het 
omschrijft.  

Hoewel de snoepzakjes bij de 
allerkleinsten nog steeds een 
grote hit zijn, is het aantal cho-
coladeproducten teruggebracht 
van tien naar vier. Hiervoor 
in de plaats zijn mueslirepen 
gekomen. Over de verkoop van 
snackgroenten wordt nage-
dacht.

De gratis appels in het clubhuis 
vinden in ieder geval al gretig 

aftrek. “Per week gaat er zo’n 20 
à 24 kilo aan appels doorheen,” 
zegt Boyer lachend. “Ik weet 

In veel sportkantines verliest de vette hap terrein: clubs zetten vaker gezondere 
voeding op het menu. Ook hockeyclub IJburg omarmt deze trend. 

In het clubhuis van AHC IJburg vinden de gratis appels gretig aftrek. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Joop Vlug, voorzitter JOS/Watergraafsmeer: “Er komt veel bij kijken.” foto marti jn van den dobbelsteen

Ton Langelaar, voorzitter SV De Dijk: “Dit smaakt naar meer.” foto marti jn van den dobbelsteen

Tal van prominenten kwamen bijeen om de opening van het Cruyff Court van Adam Maher mee te maken. Onder 

anderen Maher zelf, Philips Cocu en minister Edith Schippers. foto marti jn van den dobbelsteen

A

Bij AHC IJburg gaat de friteuse niet aan
Gezond assortiment
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niet of het snijdt in onze omzet, 
maar het gezonde gevoel stimu-
leer je er wel mee.”

kijken,” vertelt hij. “Ik heb er 
bijna een dagtaak aan.”

Betaalzender FOX kwam 
meteen met het verzoek de 
lichtinstallatie aan te passen om 
een live-registratie mogelijk te 
maken, van 250 lux naar 500 
lux. De bedoeling was om via 
hoogwerkers voor extra licht te 
zorgen, maar toen de leverancier 
liet weten dat hij toch niet kon 
leveren, restte Vlug niets anders 
dan de wedstrijd te verplaatsen 

naar het Olympisch Stadion. 
“Het is jammer, want de ziel is 
een beetje uit de wedstrijd. Maar 
door het duel in het Olympisch 
Stadion te houden, hou je dat 
Amsterdamse sfeertje.”

Alle drukdoenerij rond de 
historische wedstrijd tegen Ajax 
is natuurlijk leuk, maar staat in 
schril contrast met waarvoor 
JOS/Watergraafsmeer eigenlijk 
staat. Vlug: “We zijn een echte 
Amsterdamse volksclub. Lekker 

jennen en elkaar sarren, op een 
goeie manier hè. Dat karakter 
willen we niet verloochenen.”

Zo mag het eerste elftal dan 
volop in de schijnwerpers staan, 
de spelers van dat team heb-
ben geen status aparte binnen 
de vereniging. “Gezelligheid 
staat voorop, en dat zal altijd zo 
blijven.” Er wordt volgens Vlug 
dan ook niet betaald bij JOS/
Watergraafsmeer. “Niet vanuit 
de vereniging. Of het via andere 
kanalen gebeurt weet ik niet. 
En als het zo is, wil ik het niet 
weten.”

JOS werd opgericht in 1920 en 
fuseerde in 1995 met Water-
graafsmeer. De club is vooral 
bekend vanwege het nummer 
van The Nits: het monumentale 
JOS Days. Het lied gaat over de 
mislukte voetbalcarrière van 
zanger Henk Hofstede en het 
verdwenen oorlogsmonument 
bij het oude JOS-veld. 
Het nummer wordt nog altijd 
gedraaid als het eerste elftal 
het veld op komt, ook in het 
Olympisch Stadion. Voor de 
wedstrijd tegen Ajax werd nog 
even overwogen om The Nits het 
nummer live ten gehore te laten 
brengen. “Maar dan hadden we 
ook nog moeten investeren in 
een geluidsinstallatie,” besluit 
Vlug. “Er zijn grenzen.”

 JOs/Watergraafsmeer

De laatste keer dat JOS/Water-
graafsmeer tegen Ajax voetbalde 
was in 2006. Toen was de huidige 
landskampioen te gast op sport-
park Drieburg in het kader van 
een oefenwedstrijd. Voorzitter 
Joop Vlug dacht met de draai-
boeken van toen de organisatie 
van het bekerduel wel rond 
te hebben. Maar dat viel flink 
tegen. “Je wilt niet weten hoeveel 
werk er bij zo’n wedstrijd komt 
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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 had nog nooit Diemen gezien’

Naam Marcel van Roosmalen Geboren Arnhem, 1968 Beroep schrijver, columnist Bekend van zijn columns in NRC Next en onder  
andere de boeken Op Pad met Pim, Je hebt het niet van mij, Ik ben (s)normaal. Onlangs kwam zijn boek Schijt. Het laatste seizoen van  

Theo Janssen (en Ester Bal) uit. 

Marcel van Roosmalen (1968) is schrijver van romans 
en sportboeken. Onlangs verhuisde hij samen met 
zijn vriendin Eva Hoeke naar Betondorp. 

Door Iwan Tol 

Marcel van Roosmalen

 

jas
in de

Marcel van Roosmalen bij café De Avonden in Betondorp, stiekem rokend. “Cruijff was een matige voetballer.”  

foto marti jn van den dobbelsteen

Op het afgesproken tijdstip 
is Marcel van Roosmalen niet 
thuis. Hij blijkt 50 meter ver-
derop te zitten, in café De Avon-
den, vernoemd naar het boek 
van Gerard Reve, een van de 
beroemde vroegere bewoners 
van Betondorp. In dit etablis-
sement rookt Van Roosmalen 
elke dag stiekem één sigaret 
die de barman voor hem heeft 
klaargelegd. De schrijver heeft 
thuis namelijk een rookverbod 
opgelegd gekregen. Vandaar dat 
hij na zijn sigaret vijf Tic Tacs in 
zijn mond gooit en zegt: “Kom, 
we kunnen weer naar huis. En 
alsjeblieft: niets tegen Eva zeg-
gen, oké?”

Jouw vriendin is ook colum-
niste, onder andere voor Het Pa-
rool. Is het een voor- of nadeel 
om met iemand samen te wonen 
die hetzelfde beroep heeft?
“We fietsten laatst samen door 
de stad. Zagen we een Israëli-
sche vlag uit het raam hangen. 
Ik zei meteen: kom, daar gaan 
we aanbellen, dat is leuk voor 
een column. Maar ja, dan is het 
meteen: ga jij dit gebruiken of 
ik? Inmiddels hebben we daar 
wel een weg in gevonden. Zij 
schrijft meer over de kleine 
dingen van het leven, de klus-
jesman die zich ongevraagd 
aanbiedt en wat er zoal in de 
kroeg gebeurt. Daar is zij ook 
veel beter in dan ik. Het grote 
voordeel is: je snapt elkaar heel 
goed. Mijn vorige relatie is er 
zo ongeveer aan kapot gegaan, 
dat ik altijd nog stukjes af moest 
hebben. Zelfs op vakanties nam 
ik de telefoon altijd op, want 
het kon een opdrachtgever zijn. 
Hele vakantie in Portugal naar 
de klote.”

Ben je al gewend aan Beton-
dorp? 
“Nou, nog niet helemaal. Be-
tondorp ligt op 26 minuten van 
het centrum, kwam ik achter. 
Althans, in het tempo waarin 
ik er naar toe fiets met al dat 
stiekeme gerook. Liep ik in De 

Pijp de deur uit, dan straalde het 
leven je tegemoet. Dat is hier 
niet echt het geval. Maar goed, 
de voordelen zijn legio: ik had 
nog nooit Diemen gezien. Je 
hebt hier café De Avonden. Een 
buurtsuper. En je bent zo in de 
polder.”

Het is de buurt van Johan 
Cruijff. Wie was jouw Johan 
Cruijff vroeger?
“Theo Bos, de overleden 
Vitesse-verdediger over wie ik 
het boek Het is zoals het is heb 
geschreven. Hij straalde dat 
onverschrokken Arnhemse ge-
voel uit. Als kleine jongen stond 
ik hem vroeger weleens op te 
wachten na de training. ‘Mag ik 
je tas dragen?’ vroeg ik dan. ‘Als 
je er maar niet mee wegrent,’ 
antwoordde hij. Kennelijk had 
hij slechte ervaringen. Weet je, 
eigenlijk waren wij in Arnhem 
helemaal niet weg van Johan 
Cruijff. Matige voetballer. Mijn 
vader heeft me een keertje 
meegenomen naar de bekerfi-
nale NEC-Ajax. Kon ik Cruijff 
in het echt zien voetballen, zei 
hij. Koningin Beatrix reikte toen 
de beker uit. Zij werd die avond 
door het hele stadion voor hoer 
uitgemaakt. Dat maakte veel 
meer indruk op me dan die hele 
Cruijff.”

Je laatste boek over Vitesse heet 
Schijt. Vanwaar die titel? 
“Nou, ik hoorde in het stadion 
de hele tijd maar: schijtwed-
strijd, schijtstadion, schijtspe-
lers. Dat ging zo lang door dat 
het op een gegeven moment in 
m’n hoofd zat. Het is een mooie 
pakkende titel, vind ik. Helaas 
dacht de Bruna daar in eerste 
instantie anders over. Die zaten 

sowieso met een dilemma, 
want tegelijkertijd met Schijt 
kwamen ook de boeken Kaddisj 
voor een kut en Zeik uit. Had ik 
weer.”

Met een van je vorige Vitesse-
boeken, Je hebt het niet van mij, 
heb je de Nico Scheepmaker 
Beker gewonnen, de prijs voor 
het beste sportboek. Wat zegt 
je dat? 
“Heel simpel: als er een geldbe-

drag aan een prijs vastzit, zegt 
het me heel veel. Maar deze 
bokaal was een plastic beker. 
Daar kan ik als schrijver niet van 
eten. Dus: AKO Literatuurprijs, 

van harte welkom! Nico Scheep-
maker Beker: heb ik al. Ik wil 
gewoon prijzen waar geld aan 
vast zit. Zoveel mogelijk.”

Ben je als schrijver zo arm dan?
“Ik heb het geluk dat ik ook 
nog een column voor NRC Next 
schrijf, dus maak je geen zor-
gen. Maar als je al de uren die je 
in een boek steekt gaat afzetten 
tegen het honorarium, word je 
niet echt vrolijk. De gouden tij-
den voor stukjesschrijvers zoals 
ik zijn voorbij. In een oude doos 
kwam ik laatst het blad Rails 
tegen, een vroegere opdracht-
gever. Die lieten voor de special 

‘Paradijs op aarde’ elf journa-
listen drie weken lang naar een 
paradijselijke plek ergens in de 
wereld afreizen. Mocht ik ook 
mee. Helaas was het Syrië. En 
dan bleek mijn fotograaf ook 
nog eens zwaar christelijk. Drie 
weken ruzie.”

De slotvraag: wat vind je van de 
jas?  
“Het waait hier doorgaans vrij 
hard in Betondorp, en de be-
bouwing is laag. Dus eh, het zal 
in de winter veel warmte geven, 
die jas. Maar kom op hé, wie 
heeft deze vraag verzonnen?”

Nu iN verkoop
Beaufort fase 2

Verkoopinformatie:

iNformatiedag  
zaterdag 27 septemBer!

  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 14.00 uur  
in het informatiecentrum aan de nico Jessekade te amsterdam iJburg.

Amsterdam IJburg
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Koffieochtend in Het Hoekhuis. foto marti jn van den dobbelsteen

Maandagochtend. Een warme 
septemberzon schijnt door de 
open ramen van het Hoekhuis 
en binnen is de sfeer opperbest. 
Zo’n dertig senioren uit Am-
steldorp/De Wetbuurt, onder 
de rook van het Amstelstation, 
genieten van hun koffieochtend, 
met meteen daarna de lunch. “Ik 
kom hier sinds drie maanden,” 
vertelt Martha Oosterhout, 82 
jaar oud. “Eerst durfde ik niet, 
maar een vriendin van me heeft 
me meegenomen. Ik kom hier 
graag. Ik ben veel alleen thuis en 
dit geeft afleiding. Eerst kende 
ik niemand, maar nu ken ik alle 
ouderen van het Hoekhuis.” 

Annette Bense, sinds 1 juli 2014 
coördinator van het wijkser-
vicepunt, kijkt toe vanuit haar 
kantoor. De verbouwing was 
nodig, legt ze uit. “Voorheen zat 

ons kantoor pal voor de ingang 
en hingen er vitrages voor het 
raam. Je kon van buiten niet 
zien wat er binnen gebeurde. 
Het kantoor is nu naar achteren 
verplaatst, het pand is lichter 
geworden en de indeling veel 
praktischer. Als je langsloopt, 
zie je meteen de open keuken 
en de ruimte waar niet alleen 
de koffieochtend, maar ook het 
kookcafé, de filmmiddag en de 
dans- en balletlessen voor de 
kinderen plaatsvinden. Boven-
dien hebben we eindelijk een 

Eind augustus heropende 
het Hoekhuis haar deu-
ren voor de buurt. Het 
wijkservicepunt van 
Zorggroep Amsterdam 
Oost (ZGAO) in de Fi-
zeaustraat is afgelo-
pen voorjaar ingrijpend 
verbouwd. Met lichtere 
ruimten, een prettiger 
indeling én nieuwe acti-
viteiten is het Hoekhuis 
een volwaardige ont-
moetingsplek voor jong 
en oud. 

‘We zijn een makelaar voor de buurt’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

echte spreekkamer. Dat is nodig, 
want maatschappelijk werken-
den, wijkverpleegkundigen en 
de buurtregisseur plannen hier 
hun afspraken met cliënten. 
Voor de verbouwing kon dat 
niet, omdat ze zich nergens 
konden terugtrekken zonder 
gestoord te worden. Nu wel.”

Niet alleen voor ouderen
Het verschil was meteen te mer-
ken, lacht Bense. “Tijdens onze 
opening stonden er bankjes 
buiten en hadden we de deuren 

deel 8

opengeslagen. Gelukkig was het 
een zonnige dag. Buurtbewo-
ners die langsliepen, vroegen 
wat hier aan de hand was. Ze 
hadden geen idee dat dit be-
stond. En dan te bedenken dat 
het Hoekhuis al elf jaar bestaat.”

Bense is er blij mee. Ze hoopt 
dat het Hoekhuis, naast de vaste 
bezoekers, ook nieuwe mensen 
zal aantrekken. “Veel buurtbe-
woners denken bijvoorbeeld 
dat we alleen activiteiten voor 
senioren organiseren, maar dat 

is niet zo. Dit is een buurtcen-
trum voor iedereen.”

Zondagmiddag
Bense organiseert de buurtac-
tiviteiten niet zelf. “Wij stellen 
alleen de ruimten beschikbaar. 
Bewoners en organisaties beden-
ken zelf de activiteiten. Amstel-
dorp Actief, een actieve bewo-
nersgroep uit de buurt, verzorgt 
bijvoorbeeld de koffieochten-
den. Buurtbeheer, een andere 
bewonersgroep, vergadert hier 
één keer per maand. Maar ook 
professionele organisaties plan-
nen hier hun bijeenkomsten. 
Medewerkers van welzijnsor-
ganisatie Dynamo zijn hier elke 
dinsdagmiddag om mensen te 
helpen met hun administratie.”

Nieuwe plannen zijn er vol-
doende. “Vanaf 21 september 
start een nieuwe tweewekelijkse 
activiteit op zondagmiddag. De 
stichting Hemelsbreed organi-
seert dan kringgesprekken, een 
kookworkshop en een gemeen-
schappelijke maaltijd.”

Er is behoefte aan zo’n zondag-
openstelling, weet Bense. “Voor 
ouderen met weinig contacten 
kan een weekend lang duren. 
Het is dan fijn als ze zondag-
middag anderen kunnen ont-
moeten. Mensen met elkaar in 
contact brengen, een ontmoe-
tingsplek zijn, dat is een belang-
rijke functie van het Hoekhuis. 
We zijn een makelaar voor de 
buurt.” A

FOODMARKT

 Laat je inspireren door de 
nieuwste trends op het gebied 
van Lifestyle, Fashion & Food

bekijk het complete 
programma op de website!

MAKE-OVERS 
MODEFLITSEN

STYLINGADVIES 
TOM SEBASTIAN

www.beleefoostpoort.nl

ZONDAG
28 SEPTEMBER
12:00 - 16:30 UUR

bekijk het complete 
programma op de website!

DIVERSE KINDER-
ACTIVITEITEN

Zet u zich graag in voor 
waardevolle ouderenzorg? 
Word dan voorzitter van de 
Cliëntenraad van ZGAO en 
draag bij aan een waardige 
oude dag van onze cliënt-
en. Voor meer informatie 
neemt u contact op met  
l.vanamerongen@zgao.nl
of tel. 020 5925 405.
 
www.zgao.nl

GEZOCHT
VOOrZiTTEr CliënTEn rAAd

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?

• De Ouderen Advies Raad 
Oost (OAR-Oost) heeft binnen 
het Netwerk Ouderen Advies 
Raden (NOAR) in Amsterdam 
meegewerkt aan een gezamen-
lijke inspraakreactie over de 
concept WMO-verordening 
2015 van de gemeente Am-
sterdam. U kunt deze bij ons 
opvragen!

• Heeft u via het WMO-loket 
problemen bij een woningaan-
passing? Dan horen wij dat 
graag van u, telefonisch of via 
de mail.

OAr zoekt voor-
zitter en leden

• Op vrijdag 3 oktober a.s. staan 
wij op de informatiemarkt 
Watergraafsmeer, van 15.30 tot 
18.30 uur in de Koningskerk, 
Van ’t Hofflaan 20.

• In Oost zijn diverse ‘Buurt-
kamers’ waar informatie over 
onder meer Wonen en Zorg 
wordt uitgewisseld door en 
voor bewoners, bijvoorbeeld in 
het Oostelijk Havengebied op 
woensdag en vrijdag van 10.30 
tot 12.30 uur bij BuurtSoos 
Java-eiland, ‘The Gastrobar’ 
Sumatrakade 613, ingang Kra-
tontuin.

De vereniging OAR-Oost is op 
zoek naar nieuwe (aspirant-) 
leden, een voorzitter en een pen-
ningmeester. Heeft u belangstel-
ling, meld u dan bij ons aan! 
Wij zijn bereikbaar via e-mail: 
secretarisOARoost@gmail.com 
of telefonisch via 020-6943748 
of 06-51196725.

A

Uw Medisch Pedicure op IJburg.

Behandeling van eelt, likdoorns, 

wratten, ingroeiende nagels, 

kloven en verdikte (kalk)nagels.  

Tevens cosmetische pedicure.

Galjootstraat 101, Amsterdam
06 - 40 85 75 10  020 - 72 000 43

oet
Pedicure

oetoet
Medisch

www.voetcompany.nl

Vaar op 29 en 30 november mee  
met de pakjesboot van IJburg naar  
het Muiderslot, de kaartverkoop is 
gestart!

Wij  varen  nog  dage l i jks 
to t  en  met  26  oktober

www.veerdienstamsterdam.nl

Uit

Frank keek haar recht over het tafeltje aan. de 
avond was heel leuk begonnen. Hij had gere-
serveerd in een restaurant aan de amstel. Ze 
waren twee jaar bij elkaar, maar na het voorge-
recht veranderde er iets in de sfeer. Hij vroeg: 
‘Mag ik iets zeggen?’ Hij klonk serieus. 
‘Natuurlijk mag dat.’ Ze probeerde te glimla-
chen.
‘jij zegt heel vaak van die kleine irritante tus-
senzinnetjes.’
Ze verslikte zich net niet. ‘wat bedoel je?’ 
‘wat ik zeg. je maakt rotopmerkingen.’
‘dat doe ik helemaal niet!’
‘ik hoorde het je net toch doen...’
‘wat voor opmerkingen?’
‘Moet ik je dat gaan vertellen?
‘ja, want ik weet niet wat je bedoelt.’
‘je zegt dat je er altijd zo moe van wordt... of 
dat ik in herhaling val, dat soort dingen, bla, bla 
bla.’
‘Zie je wel. je weet het helemaal niet. ik heb in 
ieder geval nooit bla, bla, bla gezegd.’
‘Het gaat om het toontje waarop.’
‘waar wil je nu eigenlijk naartoe? Moet ik m’n 
mond maar houden.’
‘Dat zou fijn zijn.’

‘Ongelooflijk. Je zou jezelf eens moeten horen.’
‘dat klinkt ook weer zo betweterig.’
‘Hou toch op.’
‘ik ben overigens niet de enige die het vindt.’
Ze keek hem ongelovig aan. Ze was misschien 
wel te verbaasd om te antwoorden.
Hij zag het als een aanmoediging om door te 
gaan. ‘Mijn moeder vindt dat je vaak dingen zegt 
met een dubbele bodem. alsof je eigenlijk iets 
heel anders bedoelt.’
Ze zweeg nog.
en hij ging verder. ‘Mijn zus zei het ook. Niet 
tegen mij, maar tegen onze moeder. je moet er 
gewoon op letten. Op wat je zegt en vooral hóe 
je iets zegt... ik neem het overigens altijd voor 
je op hoor, dan zeg ik tegen ze dat je het niet zo 
hebt bedoeld, of dat je een rotdag had, of dat het 
onzekerheid van je is.’
Ze knikte stom. prikte met haar vork in wat 
rucola. 
‘Zeg eens wat,’ zei hij.
‘Misschien beter van niet.’
‘Maar we zijn uit.’
‘precies!’
‘wat bedoel je?’
‘Het is uit.’ Ze schoof haar stoel naar achteren.

JOsINE MArBUs
6+

PROKOFJEVPROKOFJEV
PETER 
EN DE

WOLFWOLF

BESTEL VIA ORKEST.NL

Bas Wiegers, dirigent
Bert Luppes, acteur
ZO 28 SEPTEMBER,  
13.30 | 15.30 U 
MU ZIEKGEBOUW AAN ’T IJ

KLEINSINGER
TUBBY 
DE TUBA

adv Nedpho deBrug_S4 tubby_134x193.indd   1 18-09-14   15:39

A
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Uit de wijk

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Kringloopwinkel Steigereiland
ijburgers kunnen voor baby- en kinderkleding, speelgoed 
en klein huisraad voortaan terecht bij kringloopwinkel 
de stek. de winkel is een initiatief van zorgaanbieder en 
maatschappelijk ondernemer roads. Mensen met een 
psychiatrische achtergrond vinden via de winkel de weg 
terug naar werk. woensdag- en vrijdagmiddag geopend 
(12.00–16.00 uur). de stek, william Barlowlaan 1. 

 Verhalen over hardlopen
Hans Koeleman heeft onlangs bij Bruna ijburg zijn boek 
Het blauwe uur gepresenteerd. Koeleman werd tien keer 
Nederlands kampioen hardlopen en nam tweemaal deel 
aan de Olympische spelen. Zijn boek wordt omschreven 
als ‘een inspirerende runner’s companion die laat zien 
dat lang hardlopen gemakkelijker is dan we denken’. een 
feest van herkenning voor wie deze sport al beoefent en 
een bron van inspiratie voor wie ermee wil beginnen. Het 
blauwe uur, uitgeverij prometheus, €19,95.

 Ponycursussen bij Boerderij op IJburg
er stonden al twee pony’s bij de Boerderij, maar onlangs 
vonden ook twee shetlanders hier een veilig thuis. Onder 
deskundige leiding van Zita pels worden er diverse pony-
cursussen aangeboden waarbij de kinderen – ook de aller-
kleinsten – vertrouwd raken met pony’s. Het programma 
omvat, afhankelijk van de leeftijdsgroep, onder meer 
wandelen, poetsen en voltige. de kosten bedragen circa 
7,50 euro per les. aanmelden en informatie via pony@
boerderijopijburg.nl. Zandzeggestraat 5, amsterdam.

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

Arian op zijn werk- en fluitterrein Oostpoort. foto laura te Hennepe

Ik loop op hem af. Het is 
eigenlijk niet de bedoeling dat 
je er daadwerkelijk op in gaat. 
Dit had hij niet verwacht. Het 
resulteert in een ietwat onge-
makkelijke situatie. “Mag ik 
jullie wat vragen voor de Brug?” 
Ineens moet ik bij de baas 
zijn...

Maak kennis met Arian, uit-
voerder bij HSB Volendam. 
Onder zijn leiding wordt er 
flink gewerkt aan dit prachtige 
nieuwbouwproject aan de 
Ringdijk. Er komen vieren-
twintig huizen en nog meer 
appartementen. Groot, ruim 
en mooi. 

Arian woont zelf in Hoorn, maar 
digt de vibe van Amsterdam-
Oost wel. Gaat alles naar wens? 
“Ja, het heien is voor ons het 
startsein.” Dat is te horen/voe-
len. “Ik doe de logistiek en stuur 
de mannen aan. Hier en daar zit 
er wel eens een lomperik tussen. 
Maar ik ben heel streng, daar 
heb ik geen moeite mee.” 

Er wordt hier een nieuwe wijk 
uit de grond gestampt, en daar 
komt het nodige bij kijken. Zon-
der een vleugje psychologisch 
inzicht kom je er niet, volgens 
Arian. “Het belangrijkste is dat 
je je verwachtingen uitspreekt.” 
Hij heeft nog een tip voor 

Nazomer in Amsterdam-Oost. Het is warm,  
dus ik draag een rokje. En ik fiets. Ik fiets door 
Oostpoort, de gloednieuwe wijk in wording. Er 
wordt nog stevig gebouwd. En er wordt gefloten. 
Naar mij? Als ik me aangesproken voel wel. Aldus 
een bijdehante bouwvakker.

Arian van der Lee (38)  

Passie, spierballen en empathie
Door Laura te Hennepe

Trendy Sportfashion 
winkel voor Running, 
Training, Hockey, 
Voetbal,Tennis,
Sneakers 
en de exclusieve lijn 
adidas by 
Stella McCartney!

Sportfashion 

Small Group 

& Personal 

Training

15%*
 

KORTING 
OP ALLE 
SNEAKERS

 *Actie geldig t/m 18 oktober

IJburglaan 473-475 | 020-30 30 529 | motion3.nl

Dierenarts Aukje Swart en praktijkmanager Eric Oetelmans aan het werk in Het Dierenpunt aan het Joris Ivensplein. 

FOTO MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

Het Dierenpunt, de dierenartsenpraktijk aan het Jo-
ris Ivensplein, bestaat tien jaar. Aukje Swarte en Eric 
Oetelmans waren als ondernemers al vroeg actief in 
de wijk. Eric is praktijkmanager en Aukje is één van de 
dierenartsen. “Die begintijd was echt pionieren.”

Het Dierenpunt beschikt over 
behandelkamers en een opera-
tiekamer, en biedt de mogelijk-
heid tot dierfysiotherapie met 
behulp van de hondenloop-
band. Eric: “Wij werken hier 
volgens het total-care principe. 
Dit betekent dat we altijd kijken 
naar de totale conditie van het 
huisdier en zijn huisvesting.” 

De medewerkers zijn u, telefo-
nisch of persoonlijk, graag van 

dienst. Zij geven advies en plan-
nen desgewenst een bezoek aan 
de dierenarts voor u in. 

Ook voor voer en speeltjes voor 
huisdieren kunt u bij Het Die-
renpunt terecht. De praktijk her-
bergt verder een kattenzorghotel. 
Hier worden katten opgevangen 
wanneer hun baasjes langere tijd 
van huis zijn, bijvoorbeeld voor 
een vakantie. Vooral voor eige-
naren van katten die dagelijks 
medische zorg nodig hebben is 
dit een uitkomst. 

Braderie
Op 4 oktober – Dierendag – or-
ganiseert Winkelcentrum IJburg 
een braderie op het Joris Ivens-
plein. Bezoekers kunnen rond-
kijken bij de vele kraampjes met 

  
Het Dierenpunt bestaat 10 jaar, 
braderie op Dierendag

(dieren)producten. Ook geven 
dierenwelzijnsorganisaties als 
de Poezenboot die dag acte de 
présence. Eric: “Daarnaast orga-
niseren we een demonstratie van 
hondensport. De vorige keer wa-

ren mensen daar erg enthousiast 
over. We nodigen alle bezoekers 
hierbij uit om die dag hun eigen 
hond mee te nemen!” 

ETOS • GOUDEN KOM • BAGELS & BEANS • TOP 1 TOYS • GRILL’S FASTFOOD • BRUNA • 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 • JANE FLOWERS

Tekst Anouk Tuitel

Koelewijn in restaurant Merkel-

bach, waar Nescio vaak kwam. 

foto breCHje de vetten

Ik besefte dat onder andere 
toen ik de aankondiging las 
van een literaire bijeenkomst 
van Schrijvers uit Oost. Op 28 
september komen ze samen in 
het Lloyd Hotel en de Culturele 
Ambassade en niemand minder 
dan bestseller Herman Koch is 
gastspreker. Woont hij in Oost? 
Jazeker. Recent mocht hij nog 
een Platina Boek in ontvangst 
nemen voor 500.000 verkochte 
exemplaren van Het Diner in Ne-
derland. Een duizelingwekkend 
aantal waar menig schrijver een 
moord voor zou doen. Toen ik 
me laatst voor mijn schrijfwerk 
in het oeuvre van Tim Krabbé 
verdiepte wist ik helemaal niet 
wat ik meemaakte. 
Schrijvers uit Oost meldt dan 
ook op de website dat het stads-
deel het literaire centrum van 
Amsterdam is. Een gevaarlijke 
uitspraak, daar onze hoofdstad 
barst van de schrijvers. Ik denk 
daarom dat Schrijvers uit Oost 

zich niet alleen beroept op de 
hedendaagse auteurs maar ook 
op het rijke verleden waarover 
ik eerder schreef.

Jongens waren we 
Gerard Reve (die met Harry Mu-
lisch en Willem Frederik Her-
mans behoort tot De Grote Drie) 
speelde tikkertje en verstopper-
tje in Betondorp. En Slauerhoff, 
één van Nederlands grootste 
dichters en romanschrijvers, 
wandelde langs Huize Franken-
dael. Maar de bekendste schrij-
ver uit Oost is misschien wel 

Nescio. Zeg ik ‘Jongens waren 
we – maar aardige jongens.’ Dan 
weet u natuurlijk feilloos dat ik 
een citaat uit Titaantjes aanhaal. 
De schrijver heeft een bronzen 
eerbetoon gekregen in het Oos-
terpark. En de langste fiets- en 
voetgangersbrug van Nederland 
(over het Amsterdam-Rijnka-
naal, tussen Diemen en IJburg) 
is naar hem vernoemd. 

Nieuw talent
Grote schrijvers zat dus. Of 
toch niet? Marian Boyer van 
Schrijvers uit Oost hoopt door 
middel van de wedstrijd ‘Schrijf 
je straat’ nieuw talent te ontdek-
ken. Ik zou graag meedoen, 
ware het niet dat ik na het publi-
ceren van m’n romans Alles ver-
dwijnt langzaam en Wat liefde 
doet mijn zinnen heb gezet op 
het schrijven van een novelle. 
Dat doe ik op mijn zolderkamer 
aan de Archimedesweg, want 
daar heb ik een prachtig uitzicht 
over Oost. Dat moet inspirerend 
werken.

Toen ik anderhalf jaar geleden naar Amsterdam-Oost verhuisde, wist ik niets 
van het rijke literaire verleden van dit deel van de stad. Dat creatieve geesten als 
Nescio, Slauerhoff en Gerard Reve hier door de straten dwaalden... Als roman-
schrijver moet ik me hier wellicht voor schamen, dat laat ik aan u. Maar inmid-
dels weet ik niet alleen over de literaire erfenis van Oost, ik ben me ook bewust 
geworden van het grote aantal invloedrijke schrijvers dat het stadsdeel nu telt. 

Door Maurits Koelewijn

schrijvers uit Oost -  
toen en nu 

uitvoerders: “Helm op en naar 
buiten. Want bouwen doe je 

samen.”  Een huis gebouwd op 
passie, spierballen en empa-

thie. Zo hee. Daar zou ik graag 
wonen. 

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Voor meer activiteiten in de herfstvakantie:

 11 t/m 26 oktober

Griezelkasteel 
Zaterdag 25 en zondag 
26 oktober

Ridder Willem en de 
troon van Karel de Grote
Verteltheater: zondag, 
dinsdag en donderdag

Herfstvakantie op het Muiderslot
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Wil jij die spetterende bon van  
deze designwinkel winnen?  
stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
14 oktober 2014 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 58-2014 

was: Brassicakiemen. Uit 174 inzenders is mevr. A. 
Hofstede als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door De Kasstoor & Wonen  
2000, gebouw Design020, 
www.dekasstoor.nl.

Design, dik winnen!
Cadeaubon t.w.v. €100 van De Kasstoor.

PUZZEL PrIJsVrAAG
strIP 
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O
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Alternatief voor parkeerplaats Diemerpark
De vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft een alterna-
tief inrichtingsplan gepresenteerd voor het IJburgse sportpark. 
Het plan werd toegelicht tijdens de inloopavond die het stads-
deel op 2 september over dit onderwerp hield. 
De Vrienden stellen voor het clubhuis van AFC IJburg te 
verplaatsen naar het Han Rensenbrinkpad en het parkeerter-
rein er direct naast aan te leggen, tussen de twee clubhuizen 
in. Op deze manier blijft de entree van het Diemerpark ‘groen’ 
en wordt de doorgaande fietsroute tussen IJburg en de stad 
ontzien. Het plan zou ook kostenbesparend zijn. Voor een 
uitgebreidere toelichting en een overzichtskaart, zie http:/die-
merparkgroen.wordpress.com  

FlexBieb
De collectie van de FlexBieb op IJburg is in één klap uitgebreid 
met honderden titels. De boeken zijn een geschenk van uitge-
verij Lemniscaat, die aan vijftig bibliotheken haar complete 
fonds weggeeft. Het gaat om boeken van bekende en minder 
bekende auteurs uit binnen- en buitenland. Ook nog te ver-
schijnen Lemniscaatboeken worden gratis aan de FlexBieb ter 
beschikking gesteld. De uitgeverij is zich bewust van de lastige 
situatie waarin veel bibliotheken verkeren en wil ze op deze 
manier een steuntje in de rug bieden. FlexBieb, Talbotstraat 46, 
IJburg, www.halloijburg.nl/flexbieb. 

Zondagochtend kanovaren
Elke zondagochtend kan je familievaren bij Kanoclub IJburg. Er 
zijn eenpersoons-, tweepersoons- en Canadese kano’s beschik-
baar. Het is van 10.00-11.00 uur, kost €10 per gezin en lid worden 
is niet nodig. Er zijn bij de club ook (jeugd)cursussen te volgen. 
Zandzeggestraat 3, Rieteiland-Oost, 10.00 uur, kanoopijburg.nl.

Mode, lifestyle en foodmarkt
Op zondag 28 september is er een Fashion, Lifestyle en Food-
feest in Oostpoort. Tom Sebastian geeft mode- en beautyad-
vies, ondernemers presenteren zich op een foodmarkt en voor 
kinderen zijn er leuke activiteiten.

Op een podium tonen de winkels van Oostpoort hun nieuwe 
collecties en vertellen hier iets over. Tom Sebastian geeft op 
basis hiervan advies en laat zien hoe make-up en haardracht 
erbij gecombineerd kunnen worden. Twee aanwezige visagis-
ten en haarstylisten passen het door Sebastian gegeven advies 
ter plekke toe bij bezoekers. 
Op de foodmarkt presenteren de diverse horecagelegenheden 
zich met proeverijen, aanbiedingen en producten. Voor kinde-
ren zijn er onder meer popcorn, trampolines, een stormbaan 
en poppenkast. 
De activiteiten vinden plaats tussen 12.00 en 16.30 uur, toegang 
is gratis. Meer info www.beleefoostpoort.nl.

Oostelijk deel Oostpoort in aanbouw
Intussen gaf Thijs Reuten dinsdag 16 september gaf het start-
sein voor de bouw van het oostelijk deel van de nieuwe wijk. 
Tussen de Polderweg, de Ringvaart en het Paradijsplein worden 
nog eens 23 eengezinswoningen en 72 appartementen ge-
bouwd. Ook wordt het voormalige dierenasiel gerenoveerd en 
gereedgemaakt voor horeca. 

Het laatste gat gedicht
Woensdag 1 oktober slaat stadsdeelwethouder Thijs Reuten 
de eerste paal van Blok 3 van Nieuw-Argentinië aan de Ooste-
lijke Handelskade. Hiermee wordt een begin gemaakt met het 
dichten van het laatste open stuk zuidelijke IJ-oever. Blok 3 
bestaat uit 159 huurwoningen, waarvan 93 in de sociale sec-
tor. Op de begane grond wordt 400 m2 aan werkruimtes voor 
kunstenaren gerealiseerd. De huurwoningen, een bouwproject 
van woningcorporatie Stadgenoot samen met Alterra Vastgoed, 
vormen het laatste blok van het project Argentinië (voorheen 
Nieuw-Argentinië) aan de Oostelijke Handelskade, schuin 
tegenover club Panama. De eerste twee blokken, ruim twee-
honderd woningen, zijn in 2012 opgeleverd.
De tijdelijke speelplek die voorjaar 2013 in afwachting van de 
bouw werd aangelegd op de kavel, is afgelopen zomer verwij-
derd. Omdat er in de buurt wel behoefte is aan speelgelegen-
heid, ontwikkelt stadsdeel Oost een speelboot. Uit onderzoek 
blijkt dat alleen het water de mogelijkheid biedt voor een 
permanente speelplaats. Buurtbewoners worden door het 
stadsdeel uitgenodigd om hierover mee te denken.

dan  dan 

Wist je dat…

per jaar wereldwijd  
150 miljoen kilometer 
glasvezel wordt aangelegd?

 is doordat 
de overdracht van beeld, geluid 
en gegevens minder energie kost 
dan de overdracht van dezelfde 
gegevens via het traditionele 
kopernetwerk?

de lengte van een 
glasvezelkabel tot twee kilometer 
kan zijn zonder dat er enig 
signaalverlies is?

bij glasvezel de snelheid van 
internet niet beïnvloed wordt 
door andere (buurt)gebruikers?

met glasvezel uploaden net zo 
snel gaat als downloaden?

in Nederland al meer dan 
 miljoen mensen diensten
kunnen afnemen via het 
glasvezelnetwerk?

“Fotograferen heb ik altijd al veel 
gedaan. Gewoon kiekjes,  als 
herinnering aan leuke momenten. 
Maar ik vond het zonde dat al die 
foto’s alleen maar op onze pc 
stonden, en dat ik er niet makke-
lijk doorheen kon bladeren op de 
bank. Die online fotoservices 
waren dus een uitkomst. Hoeveel 
uur ik niet bezig ben geweest om 
de leukste foto’s uit te zoeken en 
er een grappig album van te 
maken! En dan moest het lastigste 
eigenlijk nog komen:  het hele 
bestand versturen. Soms ging dat 
zo langzaam dat de computer in 
sluimerstand sukkelde, en hele-
maal vastliep. Kon ik weer 
opnieuw beginnen. Je kunt je dus 
voorstellen dat ik heel tevreden 
ben dat we sinds een paar maan-
den glasvezel hebben. Foto’s 
uploaden is zó  gedaan in een paar 

Gamen via internet of tv wordt in de toekomst door de komst van glasvezel ook stukken sneller, tot groot 
genoegen van Jordi.

Kijken, stoppen, 
en weer kijken

‘De HEMA Fotoservice is blij met me’

‘Supersnel gamen’

HALLO
LIEVERD SINDS ER IN 

STAAT WAT IK
ALLEMAAL KAN!

SINDS WANNEER LEES 
JIJ EEN KRANT???

“Fotograferen heb ik altijd al 

veel gedaan. Gewoon kiekjes, 

als herinnering aan leuke mo-

menten. Maar ik vond het zonde 

dat al die foto’s alleen maar op 

onze pc stonden, en dat ik er 

niet makkelijk doorheen kon 

bladeren op de bank. Die online 

fotoservices waren dus een uit-

komst. Hoeveel uur ik niet bezig 

ben geweest om de leukste foto’s 

uit te zoeken en er een grappig 

album van te maken! En dan 

moest het lastigste eigenlijk nog 

komen: het hele bestand verstu-

ren. Soms ging dat zo langzaam 

dat de computer in sluimerstand 

sukkelde, en helemaal vastliep. 

Kon ik weer opnieuw beginnen. 

Je kunt je dus voorstellen dat ik 

heel tevreden ben dat we sinds 

een paar maanden glasvezel 

hebben. Foto’s uploaden is zó 

gedaan in een paar seconden, 

de pc krijgt niet eens de tijd om 

te sluimeren. En een paar dagen 

later heb ik weer zo’n prach-

tig album in huis. Bij de HEMA  

Fotoservice zijn ze blij met me!”   

‘De HEMA Fotoservice is blij met me’
Van onze correspondent – Trots laat Miriam Leistra () uit Deventer een paar zelfgemaakte foto-

albums aan ons zien. “Kijk, deze heet ‘Kerst ’. Hele mooie sfeerfoto’s, het was natuurlijk een 

witte Kerst. En hier heb ik er een gemaakt voor onze pasgeboren dochter Lana: ‘De eerste drie 

maanden’. Leuk voor later. En we hebben met z’n allen een vakantiealbum gemaakt. Daar hebben 

we veel werk in gestoken, want deze is groot formaat, met heel veel foto’s.”

De Vezeltjes
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‘Toen de eerste folder over glas

vezel in de bus viel, was mijn 

interesse meteen gewekt want 

glas is gewoon vele malen snel

ler dan koper. Maar ik zag wel 

een probleempje. Ik heb nu al

les via de kabel en vanaf de 

plaats waar die mijn huis bin

nenkomt, heb ik alle bedrading 

mooi weggewerkt. En dat is wel 

prettig met drie tv’s in huis. 

‘Met glasvezel ben je klaar voor 
de mogelijkheden van vandaag 
én morgen!’ 
De heer Erwin Zegstroo uit 

Amsterdam de Aker hoefde 

niet lang na te denken of 

hij zich zou aanmelden voor 

glasvezel. Want deze nieuwe 

verbinding maakt internet 

vele malen sneller, je tv

scherper en talloze nieuwe 

diensten mogelijk.

thuisblijvers ten goede. Straks 

komen lokale gebeurtenissen 

heel gemakkelijk via de tv bij u 

de huiskamer binnen. Voetbal-

wedstrijden, raadsvergaderin-

board. Glasvezel is daarvoor 

ideaal. Scholen en universitei-

ten kunnen lessen en colleges 

ook online zetten. Wie niet naar 

de klas kan komen, maakt van 

ten van misdrijven aanwijzen. Dat 

kan straks in alle regio’s. Glasvezel 

kan ook worden gebruikt voor het 

beveiligen van uw huis. Met een 

alarmsysteem dat is aangesloten 

nen we met zogenaamde bio-

sensoren verschillende stoffen 

in ons bloed meten. Via het 

glasvezelnetwerk kunnen de 

meetresultaten in laboratoria 

geweldige aanvulling. Contact 

houden met senioren die nog 

zelfstandig thuis wonen, komt 

met glasvezel voor iedereen bin-

nen handbereik.
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Kijken, stoppen, 
en weer kijken
Leuk hoor. Is de laatste uitzending van De Wereld Draait Door 

dé hit onder de collega’s op uw werk, heeft u hem net gemist. 

Iedereen lacht, maar u heeft geen idee wat nou die goeie grap 

van Jan Mulder was. 

Live terugspoelen

Geen probleem. Als u ’s avonds 

weer thuis bent en op de bank 

zit, kijkt u eerst even wat u op tv 

gemist heeft. Met, de naam zegt 

het al, Programma Gemist. Maar 

u kunt niet alleen programma’s 

bekijken die al uitgezonden zijn. 

Met de tv-ontvanger kunt u ook 

‘terugspoelen’ in een program-

ma dat live uitgezonden wordt. 

Of het programma stopzetten.  

U kunt dus de programmering 

ter plekke naar uw hand zetten.

Hoe dat kan?

Als u het Opnemen Pakket heeft, 

zal uw tv-ontvanger een buffer 

opbouwen van zestig minuten 

van het programma dat u aan 

het bekijken bent. Automatisch, 

zonder dat u iets hoeft te doen. 

Gaat de deurbel terwijl u aan het 

kijken bent, of wilt u even kof-

fie zetten, dan kan dat gewoon 

zonder dat u een seconde hoeft 

te missen. Dankzij de buffer kunt 

u het programma pauzeren of 

terugspoelen naar het punt waar 

u gebleven was. En u kunt ook 

weer vooruit spoelen, tot het 

moment waar het programma 

‘echt’ gebleven is. Het maakt niet 

uit of het een film is of een live 

uitgezonden sportwedstrijd. In 

de toekomst kijken en alvast ont-

dekken of uw club wint, gaat he-

laas nog niet…

daard pauzeren en vooruit- of te-

rugspoelen wanneer u maar wilt. 

Ook tv-series, tekenfilms en caba-

retshows zitten in het immense 

archief van Videotheek Thuis. En 

de mooiste documentaires, zoals 

de hit series van Discovery Chan-

nel. De kleinsten genieten van 

de leukste tekenfilms van Nijntje, 

Boes of Alfred J. Kwak.

Nieuw aanbod

Elke maand komen er weer nieu-

we films bij. Videotheek Thuis 

is namelijk een samenwerking 

met Videoland, filmkenners bij 

uitstek met een goede kijk op de 

laatste kaskrakers en onvergete-

lijke klassiekers.

beschikbaar te maken voor 

zaken die we heel belangrijk 

vinden: tv, telefonie en 

internet. Al deze diensten 

krijgen met glasvezel een 

veel betere signaaldoorgifte. 

Voor tv en internet begint 

een revolutie. Voor deze 

media ontstaan dagelijks 

nieuwe mogelijkheden waar 

bandbreedte voor nodig is. 

Glasvezel biedt die band-

breedte waardoor de deur 

naar de toekomst nu echt 

vol open kan worden gezet. 

Wat wilt u? Een heel foto-

boek in een oogwenk 

uploaden? Makkie! Een 

scherper tv-beeld en mooier 

geluid? Natuurlijk! HDTV? 

Geen probleem! Maar ook 

als er straks DTV komt of 

wat dan ook: glasvezel kan 

het aan. Dus ik denk dat ik 

nog maar even druk blijf. 

 

Koen Cluistra,

Commercieel Directeur 

Glasvezel bij KPN

zeggen met de opzegkaart. U vindt kaart.

Gamen met glasvezel

You Win!
Leven en dood

Al is het maar een fractie van 

een tel, al knipper je maar met 

je ogen en het beeld is weer oké: 

een ‘lag’ is het verschil tussen 

winst en verlies, tussen leven en 

dood. Voor een serieuze gamer 

is elke seconde belangrijk. Zo’n 

hapering in je verbinding zal je 

met glasvezel niet snel overko

men. Met glasvezel blijft je snel

heid constant. Het is vrijwel on

gevoelig voor storingen. En dat 

zal de fanatieke racers, shooters 

en sportgamers onder ons als 

muziek in de oren klinken.

Alles tegelijk

Overigens hoeft zo’n hanger 

niet eens een ‘echt’ technisch 

mankement aan je internetver

Door Gijs Verdonk –

tegenstander bijna te pakken en… je beeld blijft hangen. Een ramp! 

Vervolg pagina 

Als teamlid kiest u voor de cap-

tain die u het beste overtuigt 

van het nut en plezier van glas-

vezel. Meer hoeft u dan niet te 

doen. Als teamcaptain krijgt u  

toegang tot een exclusieve set 

aan promotiemiddelen. Hier  mee 

roept u buren op om zich ook 

aan te melden voor glasvezel 

van KPN. De team captain die 

bij het halen van de %  

de meeste buurtgenoten heeft 

overtuigd, wint.

Bij zoveel inzet hoort een stevi-

ge prijs. Daarom krijgt de win-

naar niets minder dan een heel 

jaar lang het snelste glasvezel-

pakket dat in uw buurt beschik-

baar is, helemaal gratis! En wat 

nog leuker is: de mensen die 

zich bij zijn team hebben aange-

sloten, winnen ook. Zij krijgen 

een Samsung SMART camera 

met Wi-Fi. 

Dus als u ook heel graag glasve-

zel in uw buurt wilt hebben; ga 

naar www.hetbestevoorjebuurt.

nl, doe mee en win! Want het 

beste voor uw buurt krijgt u 

nooit alleen.

Haal samen glasvezel naar jouw buurt en win!
   hetbestevoorjebuurt.nl

‘Supersnel gamen’
Gamen via internet of tv wordt in de toekomst  
door de komst van glasvezel ook stukken sneller,  

Jordi ( jaar) heeft een lichamelijke 
beperking. Hij zit in een rolstoel 
en kan alleen zijn linkerhand goed 
gebruiken. Jordi woont in het huis 
van Stichting OKI. Hier kunnen jong 
volwassenen met een beperking, 
onder begeleiding, zelfstandig 
wonen. Met passende zorg wonen 
acht jongeren in Villa OKI dat in het 
centrum van Bussum staat, waardoor 
zij echt deel uitmaken van de 
Bussumse samenleving.
Overdag gaat Jordi naar de 
mytylschool De Trappenberg, 
maar als hij weer thuiskomt in 
Villa OKI, gaat hij vaak achter de 
computer, het liefst om te gamen. 
“Ik speel graag online spellen op de 
computer of op de Playstation tegen 
anderen. Liefst een voetbalspel”, 
zegt Jordi. “Je kunt spelen tegen 
een willekeurig iemand, of tegen 

internet zitten, wordt de verbinding 
heel traag en dat is jammer. “Ik wil 
graag supersnel kunnen gamen.” 
De nieuwe glasvezelkabel lijkt Jordi 
dé oplossing voor dit probleem. 
Hij weet er al alles van. Jordi: 
“Dan wordt het internet supersnel 
en kan ik ook gemakkelijker 
videobewerkingen doen. Dat is mijn 
hobby.”

Van onze correspondent – Trots laat Miriam Leistra () uit Deventer 
een paar zelfgemaakte foto-albums aan ons zien. “Kijk, deze heet 
‘Kerst ’. Hele mooie sfeerfoto’s, het was natuurlijk een witte Kerst. 
En hier heb ik er een gemaakt voor onze pasgeboren dochter Lana: 
‘De eerste drie maanden’. Leuk voor later. En we hebben met z’n 
allen een vakantiealbum gemaakt. Daar hebben we veel werk in 
gestoken, want deze is groot formaat, met heel veel foto’s.”

 seconden, de pc krijgt niet eens de 
tijd om te sluimeren. En een paar 
dagen later heb ik weer zo’n 
prchtig album in huis. Bij de HEMA 
Fotoservice zijn ze blij met me!”

Live terugspoelen
Geen probleem. Als u ’s avonds 
weer thuis bent en op de bank zit, 
kijkt u eerst even wat u op tv 
gemist heeft. Met, de naam zegt 
het al, Programma Gemist. Maar u 
kunt niet alleen programma’s 
bekijken die al uitgezonden zijn. 
Met de tv-ontvanger kunt u ook 
‘terugspoelen’ in een programma 
dat live uitgezonden wordt. Of het 
programma stopzetten. U kunt 
dus de programmering ter plekke 
naar uw hand zetten.

Hoe dat kan?
Als u het Opnemen Pakket heeft, zal 
uw tv-ontvanger een buffer 
opbouwen van zestig minuten 
van het programma dat u aan  
het bekijken bent. Automatisch, 
zonder dat u iets hoeft te doen. 
Gaat de deurbel terwijl u aan het 

Leuk hoor. Is de laatste uitzending van De Wereld Draait Door dé 
hit onder de collega’s op uw werk, heeft u hem net gemist. 
Iedereen lacht, maar u heeft geen idee wat nou die goeie grap van 
de tafeldame was.

 kijken bent, of wilt u even koffie 
zetten dan kan dat gewoon zonder 
dat u een seconde hoeft te missen.  
Dankzij de buffer kunt u het 
programma pauzeren of terugspoe-
len naar het punt waar u gebleven 
was. En u kunt ook weer vooruit 
spoelen, tot het moment waar het 
programma ‘echt’ gebleven is. Het 
maakt niet uit of het een film is of 
een live uitgezonden sportwed-
strijd. In de toekomst kijken en 
alvast ontdekken of uw club wint, 
gaat helaas nog niet.

Jordi ( jaar) heeft een lichamelij-
ke beperking. Hij zit in een rolstoel 
en kan alleen zijn linkerhand goed 
gebruiken. Jordi woont in het huis 
van Stichting OKI. Hier kunnen jong 
volwassenen met een beperking, 
onder begeleiding, zelfstandig 
wonen. Met passende zorg wonen 
acht jongeren in Villa OKI dat in het 
centrum van Bussum staat, waar-
door zij echt deel uitmaken van de 
Bussumse samenleving. Overdag 
gaat Jordi naar de mytylschool De 
Trappenberg, maar als hij weer 
thuiskomt in Villa OKI, gaat hij vaak 
achter de computer, het liefst om te 
gamen. “Ik speel graag online 
spellen op de computer of op de 
Playstation tegen anderen. Liefst 
een voetbalspel”, zegt Jordi. “Je kunt 
spelen tegen een willekeurig iemand, of 
tegen vrienden uit je persoonlijke lijst.” 

Maar als andere bewoners ook op 
internet zitten, wordt de verbin-
ding heel traag en dat is jammer 
“Ik wil graag supersnel kunnen 
gamen.” Glasvezel lijkt Jordi dé 
oplossing voor dit probleem. 
Hij weet er al alles van. Jordi: 
“Dan wordt het internet supersnel 
en kan ik ook gemakkelijker 
videobewerkingen doen. Dat is 
mijn hobby.”

(advertorial)
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dertien jaar oud, beste vrienden en 
komen uit een arm gezin. Ze ont-
moeten Kitten, een ijzerhandelaar. Ze 
gaan voor hem werken in ruil voor 
geld. vrijburcht, 21.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

2 oktober
Deux jours, une nuit. een wanhopige 
vrouw heeft slechts één weekend de 
tijd om haar collega’s ervan te over-
tuigen hun premie af te staan zodat zij 
haar werk kan behouden. de Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook op 
7 okt.). 

3 oktober
Casse Tête Chinois (komisch drama). 
Het leven van xavier neemt een 
drastische wending als hij van parijs 
naar New York verhuist om bij zijn 
kinderen te zijn. theater vrijburcht, 
21.30 uur, theatervrijburcht.nl.

9 oktober
Flexbieb Boek & Film: Oeroeg. Verfil-
ming van Hella Haasses roman met 
peter Faber (die jarig is, vandaar), 
jeroen Krabbé e.v.a. Flexbieb, 20.00 
uur, flexbieb.nl.

9 oktober
Boyhood. in een ontroerend coming-
of-age verhaal zien we Mason letterlijk 
opgroeien van jongen tot man. de 
Omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl 

naeusstraat 213, 11.00-13.00 uur, 
woneninoostpoort.nl.

Open werkplaatsdag: antieke druk-
persen, houten letters, snijmachines, 
boekbindmaterialen. gwa, Molukken-
straat 200, 10.00-16.00 uur, grafisch-
werkcentrumamsterdam.nl.

28 september
avond voor zangers, vertellers, grap-
penmakers, ondernemers uit de buurt. 
aanmelden badhuistheater@gmail.
com. Badhuistheater, Boerhaaveplein 
28, 15.30 uur, badhuistheater.nl.

Familievaren bij de kanoclub, lidmaat-
schap niet nodig. Zandzeggestraat 
3, 10.00 uur, kanoopijburg.nl (elke 
zondagochtend, €10 per gezin).

rondwandeling op de begraafplaats, 
langs de verzameling monumentale 
bomen. de Nieuwe Ooster, aulage-
bouw, 13.00 uur.

2 oktober
scheidingscafé amsterdam. lezing 
over kinderen goed door de scheiding 
helpen, informatie, gesprekken met 
deskundigen. OKC pampuslaan, 20.00 
uur, scheidingscafeamsterdam.nl.

Flex Night live: sjef van Bommel. ik 
ben niet kwijt is een sterk, persoonlijk 
verslag over dementie en wat dat met 
je relatie doet. Flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

12 oktober
Familievaren bij de kanoclub, lidmaat-
schap niet nodig. Zandzeggestraat 
3, 10.00 uur, kanoopijburg.nl (elke 
zondagochtend, €10 per gezin).

Jeugd

1 oktober
De verdwenen parels van de koning 
(4-8), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater Koos Kneus, 
14.00 uur, kooskneus.nl (elke wo. en 
zo. diverse voorst., diverse tijden).

Cupcakes versieren, de Kinderboeken-
week begint. Onder leiding van elsbeth 
louis (van Het snelle taartenboek). en 
doosje knutselen voor je cake. voor 
kinderen tussen 4 en 11 jaar, aanmel-
den info@linnaeusboekhandel.nl of 
020-4687192. linnaeus boekhandel, 
Middenweg 29, 14.00-15.00 uur.

3 oktober
Kinderboekenweekfeest Flexbieb en 
OBa. lekker tekenen op de ruiten. 
OBA IJburg, 15.00-17.00 uur, flexbieb.nl.

4 oktober
drukklup junior. druk je eigen rijbe-
wijs, affiche of strip. Voor kinderen 
(8-12 jr.) die niet bang zijn om vieze 

MArkt

27 september
vintage Markt. Kleding, meubels, lampen, 
vinyl en meer, op twintig kramen rond 
het Badhuis. javaplein, 12.00-17.00 uur. 

28 september
Fashion, lifestyle en food. de bekende 
stylist tom sebastian geeft mode- en 
beautyadvies, ondernemers presen-
teren zich op de foodmarkt en voor 
kinderen zijn er leuke activiteiten. 
winkelcentrum Oostpoort, 12.00-
16.30 uur, beleefoostpoort.nl.

trek je Klep open! Kofferbakmarkt, 
mooie spulletjes voor weinig. Zelf 
iets verpatsen? Meld je via koffer-
bakmarkt@gmail.com. parkeerplaats 
Blijburg, 9.00 uur.

4 oktober
Zelfbouwmarkt Zeeburgereiland. Optie 
nemen op een kavel, inspiratie opdoen, 
informatie. Montessori Kind Centrum, 
11.00-17.00 uur, amsterdam.nl/zelfbouw.

5 oktober
theater op de pleinen-festival, buurt-
feest voor jong en oud met muziek, 
hapjes en drankjes. Badhuistheater, 
Boerhaaveplein 28, 14.00-19.00 uur, 
badhuistheater.nl.

7 oktober
Rommelmarkt Flevohuis, en koffie. 
Opbrengst voor jaarlijkse boerderijda-
gen. recreatieruimte Flevopoort, Kra-
matplantsoen 101, 10.00–15.00 uur. 
(elke eerste dinsdag van den maand.)

Club

26 september
lgBtQ – transgender Café. Ma-
nor Hotel amsterdam, 21.00 uur, 
lgbtqoosterpark.blogspot.nl.

27 en 28 september
Blijburg, de finale. Opbreken en later 
opbouwen. lopend diner, dj’s, sauna, 
hottub, zweethut, dingen. Zondag een 
vette afscheidsjam. vanaf 16.00 uur tot 
laat, blijburg.nl.

3 oktober
vrijmibo ‘dikkertje Nap’. dolle dj, 
dansen, sjansen. Zoals dat gaat op de 
vrijmibo. Borrelhapjes van het huis. 
Café-restaurant N.a.p. aan de haven, 
20.00 uur, facebook ‘vrijmibo dikker-
tje Nap’, napamsterdam.nl.

5 oktober
Flexbieb: thé dansant. elke eerste 
zondagmiddag van de maand walsen, 
foxtrotten, tangoën en zo. Flexbieb, 
15.00 uur, flexbieb.nl.

AllegAAr

25 september
Flex Night live: typex. Meesterteke-
naar typex over de totstandkoming 
van zijn rembrandt-boek. Flexbieb, 
20.00 uur, flexbieb.nl.

dialoogbijeenkomst ‘vluchtelingen, 
onze zorg?!’ programma met focus 
op de brandhaarden in de wereld en 
wat die met ons doen. Muiderkerk, 
19.30 uur, Facebook ‘wensplein-voor-
vrede’.

27 september
Open Huizendag Oostpoort. lin-

AGENDA

Meld zelf je evenement  
aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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handen te krijgen. Grafisch Werkcen-
trum amsterdam, Molukkenstraat 200, 
grafischwerkcentrumamsterdam.nl.

5 oktober
Anders (muzikale voorstelling, 7+). 
Caroline en anne geven al jaren de 
meest fantastische concerten. Caro-
line kan heel mooi zingen maar heeft 
moeite om haar teksten te onthou-
den… vrijburcht, 15.00 en 16.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

10 oktober
Kinderboekenweekfeest. speurtocht 
Flexbieb en OBa. Flexbieb.nl.

12 oktober
Pim & Pom, het grote avontuur (anima-
tie, 4+). Over twee katten, die beste 
vrienden zijn. vrijburcht, 14.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

Flits en het magische huis (animatie, 6+). 
Flits, een jong zwerfkatje, vindt tijdens 
een zware storm onderdak in een 
mysterieus huis. vrijburcht, 16.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

12 oktober
Konijn en Kaashaas (2-4), met schmin-
ken, limo, koffie en koek. Poppenthea-
ter Koos Kneus, 10.30 uur, kooskneus.
nl (elke wo. en zo. diverse voorst., 
diverse tijden).

19 oktober
Kriebels in mijn bil (dansvoorstelling 
met workshop, 3+). Opeens waren ze 
daar, Kriebel en Bil, twee kinderen uit 
een andere wereld. vrijburcht, 16.00 
uur, theatervrijburcht.nl.

theAter

11 oktober
Influence, anastasia (engelstalige voor-
stelling). Mime, verhaal, geprojecteerde 
animatie en live muziek. vrijburcht, 
21.30 uur, theatervrijburcht.nl.

12 oktober
Mercy Seat, toneelgroep sterrenstof. 
Op de dag na 9/11 is abby in haar ap-
partement met haar werknemer/lover 
Ben, die de ramp ziet als een kans om 
te ontsnappen aan zijn gezinsleven. 
Badhuistheater, Boerhaaveplein 28, 
16.00 uur, badhuistheater.nl.

FilMs

26 september
The Selfish Giant. arbor en swifty zijn 

122.847 Inwoners in Oost.

en 57.915 woningen, 738 winkels, 34 basisscholen.

ACHTER de Brug

(ook op 12 okt. mét ontbijt en op 14 
okt.). 

10 oktober
Lucia de B. drama over het waarge-
beurde verhaal van lucia de Berk, de 
verpleegster die zes jaar gevangen zat 
wegens een onterechte veroordeling. 
vrijburcht, 21.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

17 oktober
Her (romantische komedie). joaquin 
phoenix bouwt een bijzondere relatie 
op met zijn pratende besturingssys-
teem. vrijburcht, 21.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

21 oktober
Bon Dieu! (komedie). Over twee con-
servatieve ouders die hopen dat een 
van hun vier dochters met een brave 
katholieke jongen trouwt. de Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook op 
7 okt.). 

Muziek

27 september
akoestisch concert door Klerkx & 
the secret. elthetokerk, javastraat 118, 
20.00 uur.

28 september
Kamermuziek: gaudi Kwartet. 
strijkkwartetten van Mozart, viool, 
altviool, cello. schuilkerk de Hoop, 
Hartveldseweg 23, diemen, 15.00 uur, 
schuilkerkdehoop.nl.
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Verspreidingsgebied
stadsdeel Oost, diemen-Noord, 
durgerdam, Funenpark, schellingwoude.

Krantenzuilen
aH diemerplein, aH ijburg, aH 
Oostpoort, aH wibautstraat, Biolicious 
Oostpoort, Blijburg, Café de Omval, 
ijburg College, ikea amsterdam Zuidoost, 
intratuin, landmarkt schellingwoude, 
MuzyQ, N.a.p., Maxis Muiden, 
stadsdeelhuis Oost, winkelcentrum 
Brazilië, café-restaurant polder, sickmann 
woninginrichting.

Aan dit nummer werkten mee
Merel Barends, linda van den 
dobbelsteen, Michel van dijk,  
elke geurts, willem Hamers, toine 
Heijmans, laura te Hennepe, ana 
Karadarevic, Maurits Koelewijn, rosanne 
Kropman, josine Marbus, Catherine smit, 
iwan tol, anouk tuitel,  willie wartaal.
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