
Lokale politiek in de Brug
Journalistenduo gaat  
bestuurscommissie Oost volgen.
VVD-kopman Mokveld:  
‘Over privacy moet je niet  
te ingewikkeld doen.’

Rietje Dijkman,  
75-jarige superoma,  

breekt alle atletiekrecords.‘In 
Nederland ben ik de enige 

van mijn leeftijd die aan 
wedstrijden doet.’
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Vrijheid van
welgeteld één keer werd ik 
‘bedreigd’ om een blog. een 
stel uit de buurt stond op een 
avond voor mijn deur. Ik was 
van plan het blogstukje ook als 
column in deze krant te gebrui-
ken, maar mij werd te verstaan 
gegeven dat ik dát niet moest 
proberen. Ook eisten ze dat de 
gewraakte tekst binnen nu en 
morgen van mijn site gehaald 
werd. want anders…
Nou, dat was wat zeg! wat ik 

schreef, dééd er echt toe! 
Het voorval gaf een paar weken 
lang reuring in mijn straat. Ik 
herinner me de zwoele avonden 
waarop we met z’n allen buiten 
stonden, met bier en wijn, 
en het gedrag van ‘de vijand’ 
analyseerden. Niets zo gezel-
lig als een gezamenlijke vijand. 
een enkeling zei dat ik me niet 
mocht laten tegenhouden door 
een bedreiging. De meesten 
waren van mening dat ik de 

column beter niet kon plaatsen. 
waarom zou ik gezeik willen? 
Mijn kinderen in gevaar bren-
gen? Je wist níét waartoe ze in 
staat waren. Ja, in die termen 
spraken we er over.
Na verloop van tijd was de lol 
er af. Ik schreef een andere 
column. De vijand verhuisde. 
Niemand reageerde nog op 
mijn stukken.
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Sinds zondag 18 januari 2015 
huizen er wilde flamingo’s in 
de Kinselbaai tussen IJburg en 
Durgerdam. Dat is bijzonder, 
want deze vogels komen in het 
wild niet veel in Nederland 
voor. Bob van den Broek legde 

ze met zijn camera vast. Het 
gaat om een groep van vijf vo-
gels: twee volwassenen en drie 
jongen. Ze zijn waarschijnlijk 
afkomstig van een populatie uit 
Zuid-Frankrijk (Camargue).
De Kinseldam, ook wel Hoec-
kelingsdam genoemd, werd 
in 2002 aangelegd als natuur-
compensatie voor de aanleg 
van IJburg, oorspronkelijk 
als luwtedam. Dat het ook als 
broedeiland voor veel vogels 
dienst zou doen, had niemand 
toen verwacht. 
Meer foto’s op www.debrug-
krant.nl

Flamingo’s - in het wild - 
bij Durgerdam

Zanger Henk Hofstede van de Nits uit Oost zingt tijdens Linnaeus Live. Hij is blij dat het licht in de  

voormalige Albert Heijn weer is aangegaan. foto marti jn van den dobbelsteen

foto bob van den broek

Martin Berendse, de nieuwe 
directeur van de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
is een trots man. “De afgelopen 
jaren hebben we flink moeten 
bezuinigen, maar we hebben 
nog steeds 25 Amsterdamse bi-
bliotheken, de Centrale Biblio-
theek op het Oosterdokseiland 
niet meegerekend. Een paar 
jaar geleden waren dat er 29. We 
hebben de schade beperkt kun-
nen houden.”

De Amsterdamse aanpak is 
bijzonder, ook in internationaal 
perspectief, vervolgt hij. “Iedere 
wereldstad maakt hierin eigen 
keuzes. Sommige steden kiezen 
voor één grootse, centrale 
bibliotheek met internatio-

nale allure. In onze stad heeft 
de Centrale Bibliotheek die 
functie. Andere steden kiezen 
voor een fijnmazig netwerk 
van kleinere vestigingen in de 
wijken. Amsterdam kiest voor 

Deze maand opende 
OBA Linnaeus haar 
deuren, in het voorma-
lige pand van de Albert 
Heijn aan de Linnaeus-
straat. Met deze nieuwe 
bibliotheek heeft Oost 
er een kleurrijk cultureel 
podium bij gekregen. 

Door Michel van Dijk

Lees verder op pagina 5

Nieuwe OBA-vestiging aan de Linnaeusstraat 

Podium voor cultuur en literatuur

beide scenario’s: we hebben een 
bibliotheek van wereldklasse 
én een reeks lokale vestigingen. 
Dat is een bewuste keuze. We 
willen de wereldburger berei-
ken, maar vinden ook dat ieder 

schoolkind naar de bieb in 
zijn eigen buurt moet kunnen 
wandelen.”

Verder wil Berendse dat het 
karakter van iedere buurtbiblio-

theek past in de sfeer van het 
stadsdeel waar zij is gevestigd. 
“Oost is anders dan West, Zuid-
oost is weer geheel anders dan 
Noord. De verschillen moet je 
kunnen aflezen aan de biblio-
theken. We willen dat ze de 
kleur hebben van de wijk waar 
ze deel van uitmaken.”

Linnaeus Live
De locatie aan de Linnaeus-
straat is niet toevallig gekozen, 
legt Berendse uit. “We wilden 
een zichtbare bibliotheek, een 
blikvanger in het hart van Oost. 
Deze plek is een voltreffer. De 
Linnaeusstraat is geen gewone 
Amsterdamse straat, maar een 
zinderende verkeersader, met 
winkels, scholen, ondernemin-
gen. Precies wat we zochten.”

Voor de bibliotheekmedewer-
kers betekent OBA Linnaeus 
pionieren. “Tot nu toe moest 
elke Amsterdamse bibliotheek 
alles in huis hebben: reis-
gidsen, doe-het-zelfboeken, 
boeken over het zonnestelsel, 
maar ook muziek, dvd’s, noem 
maar op. 

‘buurtbep’ Eric Corton 
woont al twintig jaar in 

Oost. ‘De essentie van in 
een buurt wonen is dat je 

niet alleen bent.’
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Lesjesmiddag:

Voorlichtingsavond:

Open dag:

wereldschool!
www.hetmml.nl

wo 11 maart 14.00 - 15.30
kom onze school zelf ervaren 

do 22 januari 19.00 - 21.30
voor ouders van groep 7 en 8 

za 14 februari 11.00 - 14.00
onze school in bedrijf 

havo-ath-gym

mavo-havo

Mauritskade 58

Voormalige Stadstimmertuin 2

Flyer Open Dag 2015.indd   1 19-11-14   17:13
ekodis jan 15.indd   1 22-1-2015   13:06:22

ALL  YOU 
NEED IS
YOGA YOGA LESSEN IJBURG

 Lumierestraat 63
   kijk voor MEER INFO OP: 

ALLYOUNEEDISYOGA.NU

Ook voor

bedrijfsyoga
&

privelessen •Keuze uit bijna alle merken
•Tapis vloeren met originele sierbanden
•Planken vloeren, brede delen
•Verouderde lamel en massieve vloeren
•Laminaat en lamelparket met clicksysteem
•Parket op vloerverwarming

Kom kijken, 
haal onze folder 

of glossy 
magazine of bestel deze per e-mail.

Middenweg 512
1097 VD Amsterdam

info@kernparketamsterdam.nl 
A10 afslag S113 richting 

Centrum/Watergraafsmeer

Middenweg 512 – 1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49 www.ke rnparketamste rdam.nl

Kom kijken, haal onze folder of glossy magazine of bestel deze per e-mail.

Kom kijken, haal onze gratis folder of mail voor info
Middenweg 564 – 1097 VE Amsterdam 

info@kernparketamsterdam.nl
A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

020 - 693 18 49     

• Keuze uit bijna alle merken

• Tapis vloeren met originele sierbanden

• Planken vloeren, brede delen

• Verouderde lamel en massieve vloeren

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49    www.kernparketamsterdam.nl

kernparket st nov.indd   1 19-11-2014   1:00:58Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

NU OOK OPEN VOOR DE LUNCH VANAF 11 UUR 
bij DE LUNCH EEN KOFFiE NAAR KEUzE gRAtis!

CAFé REstAURANt i-gREC OP ijbURg dagelijks geopend vanaf 11.00 uur  
voor lunch, borrel, diner en take away! 

Tegen inlevering van deze advertentie

REstAURANt I-Grec

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

Een jaar nadat voormalig wet-
houder Maarten van Poelgeest 
de sleutel van het IJburgse 
Centrumeiland symbolisch 
overdroeg aan Architectuur 
Centrum Amsterdam (ARCAM) 
is de regie over het eiland weer 
terug bij het stadsbestuur. On-
der de titel ‘Stad in Zicht; Bouw-
stenen voor IJburg’ ontving 
wethouder Eric van der Burg op 
dinsdag 13 januari uit handen 
van ARCAM-directeur Yvonne 
Franquinet een lijvig rapport 
vol ideeën en aanbevelingen 
voor de verdere ontwikkeling 
van dit nieuwe deel van IJburg.
Een projectteam gaat de plan-
nen nu verder uitwerken en 
zal daartoe het komende jaar 
diverse themabijeenkomsten 
organiseren. Ook de deelne-
mers aan ‘Stad in Zicht’ worden 
hiervoor uitgenodigd. Eind 2015 

Stadsbestuur werkt bewonersplannen  
Centrumeiland uit
Het stadsbestuur ont-
ving deze maand uit 
handen van architec-
tuurcentrum ARCAM 
drie mogelijke scenario’s 
voor de ontwikkeling 
van Centrumeiland. Het 
stedenbouwkundig plan 
voor IJburg 2 moet eind 
2015 klaar zijn, zodat de 
woningbouw in 2017 van 
start kan gaan. 

zal er dan voor Centrumeiland 
een stedenbouwkundig plan 
klaarliggen. 

Met het project ‘Stad in Zicht’ 
speelde het stadsbestuur in 
op de veranderende steden-
bouwkundige praktijk, waarbij 
de woonomgeving niet meer 
uitsluitend van bovenaf wordt 
bepaald, maar in samenspraak 

Door Carla M. Peddemors

met de bewoners en gebrui-
kers. 
ARCAM heeft het afgelopen 
jaar diverse mensen bijeenge-
bracht om na te denken over de 
toekomst van Centrumeiland, 
het eerste (en voorlopig enige) 
eiland van IJburg fase 2. Meer 
dan 150 inzenders – bewoners, 
ondernemers, architecten, ont-
werpers en scholieren – kwa-

men met plannen en ideeën. 
In workshops werden deze 
gesorteerd en samengevoegd 
in drie scenario’s die als basis 
kunnen dienen voor de verdere 
ontwikkeling van dit gebied.

Duurzaamheid
‘Hard Core Duurzaamheid’ is 
het eerste scenario waarmee 
de gemeente aan de slag kan. 

Het beschrijft de ontwikkeling 
van een stedelijk gebied waarin 
duurzaamheid niet ophoudt 
bij het plaatsen van ‘een paar 
zonnepanelen op het dak’, maar 
in alle facetten van bouwen en 
wonen een rol speelt. 

Stranddorp
Het tweede scenario heet 
‘Stranddorp’. Het geeft ideeën 
voor een gefaseerde ontwikke-
ling die begint met tijdelijke ini-
tiatieven. Wat goed is blijft, wat 
niet goed is verdwijnt. Uiteinde-
lijk ontstaat een intiem stedelijk 
gebied, een levende stad waar 
iedereen zich thuis voelt. 

Eiland voor 0 tot 99 jaar
Het derde scenario, ‘Eiland voor 0 
tot 99 jaar’, bevat alle elementen 
die een wijk mooi en leefbaar ma-
ken. Een sociale infrastructuur 
waarin de menselijke maat cen-
traal staat, met een grote diversi-
teit en veel ruimte voor groen.

Centrumeiland wordt vanaf dit 
voorjaar – als al het zand er ligt 
– alvast voor een deel in gebruik 
genomen: de Pampuslaan wordt 
doorgetrokken naar de uiterste 
oostpunt van het nieuwe land. 
Het IJburgse strand wordt daar-
mee goed bereikbaar, inclusief 
Blijburg. De geliefde strandtent 
zal daar weer worden opge-
bouwd, want één ding is zeker: 
in alle gepresenteerde scenario’s 
heeft het strand een plek.

Drie toekomstscenario’s voor IJburg 2

Wethouder Eric van der Burg bij de ontvangst van het rapport ‘Stad in Zicht’: “Voor het eerst heeft de  

stad de ontwikkeling van een project uit handen gegeven, en de betrokkenheid van het publiek heeft tot  

een bijzonder resultaat geleid. Ik weet zeker dat onze dienst Gebiedsontwikkeling hier zeer geïnspireerd mee 

verder zal gaan.” foto marti jn van den dobbelsteen

Linnaeus Live.

foto marti jn van den dobbelsteen

Watergraafsmeer
De nadruk ligt op acties die de 
zorg voor en zelfredzaamheid van 
de oudere bewoners moeten ver-
groten. Zowel op het gebied van 
huisvesting, als op het gebied van 
leefbaarheid en sociale veiligheid.

IJburg/Zeeburgereiland
eén op de drie bewoners van 
IJburg is jonger dan 18 jaar, tegen 
één op de vijf in de rest van 
Amsterdam. Er zullen definitieve 
sport- en speelplekken gecreëerd 
moeten worden. Het stadsdeel in-
vesteert in het uitbreiden van het 
aanbod. Onderzocht wordt of een 
skatevoorziening en een tijdelijke 
waterskibaan mogelijk zijn. extra 
aandacht is nodig voor jeugd-
overlast en jeugdcriminaliteit; een 

Bij OBA Linnaeus hebben we 
dat principe losgelaten. De kans 
bestaat dat je er geen boek over 
autotechniek zult vinden. 
De medewerkers zullen je in 
dat geval graag verwijzen naar 
bibliotheek Javaplein, een paar 
straten verderop.”

Het accent in OBA Linnaeus 
ligt vooral op cultuur, litera-
tuur, verhalen vertellen. “Zo’n 
vernieuwende aanpak past bij 
Oost, een stadsdeel dat volop in 

beweging is. Daar komt bij dat 
Oost minder culturele podia 
heeft dan Zuid of Oud-West. 
Met OBA Linnaeus hopen 
we daar iets aan te verande-
ren. Zo zullen er regelmatig 
boekpresentaties of interviews 
met schrijvers plaatsvinden, 
maar we gaan ook met scholen 
wedstrijden houden, zoals een 
wedstrijd poëzie schrijven of 
rappen.”

Een voorproefje hiervan werd 
al gegeven tijdens het openings-
weekend, met de eerste editie 

van Linnaeus Live, 
een maandelijks 
literair programma 
dat OBA Linnaeus 
organiseert met 
Schrijvers uit Oost. 
“Herman Koch en 
Simone van Saar-
loos lazen voor uit 
eigen werk en Henk 
Hofstede (de Nits) 
zong enkele num-
mers over Oost. Dat 
is de sfeer die we 
zoeken.” 

Vervolg van pagina 1

OBA Linnaeusstraat openPrioriteiten stadsdeelbestuur - 
van wijk tot wijk
Het Algemeen Bestuur heeft op 13 januari 2015 de 
zogenoemde ‘gebiedsplannen’ voor stadsdeel Oost 
vastgesteld. Elk gebied heeft zijn eigen karakter en 
krijgt nu zijn eigen aanpak. 

kleine groep jongeren lijkt meer 
overlast te geven en ernstiger 
crimineel gedrag te vertonen.

Oud-Oost
Deze buurt is dichtbevolkt en 
heeft relatief veel kleine (huur)
woningen. De werkloosheid onder 
jongeren in met name de Dap-
perbuurt en de transvaalbuurt is 
hoog. Daarom worden er initia-
tieven opgestart om de carrière-
kansen van jongeren te vergroten, 
zoals de ‘carrièrestraat’, waar on-
dernemers gestimuleerd worden 
om stageplaatsen te ontwikkelen. 
Ook wordt de wijkacademie 
Opvoeden ondersteund, met als 
doel ouders bijeen te brengen 
om onderling opvoedkwesties te 
bespreken. 

Indische Buurt
Veiligheid en meer kansen voor 
de jeugd zijn twee van de acht 
prioriteiten voor de Indische 
buurt. Het Jeugd preventie 
team blijft actief. Het stadsdeel 
gaat met het project aanpak 
gezond gewicht het probleem 
van overgewicht te lijf, waar 
een aanzienlijk deel van de 
jeugd mee kampt.

Oostelijk Havengebied
Het versterken van de sociale 
cohesie en het groener én 
toegankelijker maken van de 
openbare ruimte zijn twee 
van de zes prioriteiten voor 
het Oostelijk Havengebied. 
bewoners ontplooien veel 
initiatieven op gebied van zorg, 
duurzaamheid en gezelschaps-
activiteiten. Het stadsdeel 
ondersteunt die initiatieven 
en zet geld in voor geschikte 
ontmoetingsruimten. 
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‘de Dertiende op z’n Grieks’

I-Grec | Jean Desmetstraat 121 

Vrijmibo ‘de Dertiende op z’n Grieks’.  
Café-restaurant I-Grec voedt bijgeloof en  
vroege vogels met ouzo en hapjes van  

het huis. De wereldberoemde Griek Charilaos 
Tsiaxiras treedt op. Kom in wit en blauw,  

en er kan gedanst worden. I-Grec,  
vanaf 20.00 uur, Facebook ‘de Dertiende  

op z’n Grieks’.

13 februari vanaf 20.00 uur

vrIJmIbo

• Scherpe prijzen

• Beste kwaliteit

• Gezamenlijk inkopen

• Eigen ontwerp

•  10 jaar garantie  

op UV verkleuring  

en scheurvorming

• Showroom op IJburg

• Kunststof gietvloeren

• Beton Gietvloeren

•  Beton Cire  

Wandafwerking

www.woongietvoer.nl  |  www.specialstucco.nl 

nieuwbouw projecten gezamenlijk inkopen 
Krijgt u binnenkort een nieuwbouw woning en zijn uw buren ook 
geïnteresseerd in een gietvloer of Beton Cire wandwerking?  
Dan kunnen wij u het volgende aanbieden:  
Gezamenlijk inkopen tegen zeer scherpe prijzen. Dit kan al vanaf  
2 woningen bijvoorbeeld. Maar hoe meer m2 hoe lager de prijs wordt. 
Voor meer informatie kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen.
www.woongietvoer.nl / www.specialstucco.nl  
Showroom is gevestigd op de Cas Oorthuyskade 102 op IJburg 

Het is weer hartje winter! 
Wil jij graag tijdens de winter een stukje 

zomer voelen? Kom dan op Salsa en/
of Kizomba danslessen bij Dansschool 

SalsiMar in Amsterdam Oost. Wil je deze 
prachtige dansen leren dan kan dat nu 

voor slechts €63!

Voor meer informatie en aanmeldingen: 
www.salsimar.nl of 06-39755200

Salsa en/of Kizomba 
danslessen

START NIEUW CURSUSBLOK OP 
DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 FEBRUARI

www.dartli.nlijburg@dartli.nl020-6158351
1086 XK Amsterdam Pedro de Medinalaan 1c

De printshop van Dartli Print & Repro op Amsterdam IJburg 
verzorgt niet alleen uw kleinformaat prints. Wij zijn ook 
gespecialiseerd in grootformaat, op bijna alle materialen en 
in alle formaten.
Flyers, folders, boekjes, posters, rolbanners, visitekaartjes of 
printen op hout, aluminium, canvas en wand- of stoeptegels. 
Overleg met ons over de vele mogelijkheden...

De printshop van Dartli Print & Repro op Amsterdam IJburg op Amsterdam IJburg
verzorgt niet alleen uw kleinformaat prints. Wij zijn ook verzorgt niet alleen uw kleinformaat prints. Wij zijn ook 
gespecialiseerd in grootformaat, op bijna alle materialen en gespecialiseerd in grootformaat, op bijna alle materialen en 
in alle formaten.
Flyers, folders, boekjes, posters, rolbanners, visitekaartjes of Flyers, folders, boekjes, posters, rolbanners, visitekaartjes of 
printen op hout, aluminium, canvas en wand- of stoeptegels. printen op hout, aluminium, canvas en wand- of stoeptegels. 
Overleg met ons over de vele mogelijkheden...

wILLIES wArtAAL
Uniekeling

‘Steltloper’ winnende  
ontwerp Ertskade

Ontwikkelaar Wonam mag aan de Ertskade een woontoren bouwen 
met 126 huurwoningen. Dit is de uitkomst van de selectieprocedure 
die stadsdeel Oost had uitgeschreven. Buurtbewoners konden on-
line een stem uitbrengen op één van de drie geselecteerde plannen. 
De meeste mensen kozen voor het Wonam-ontwerp. De inbreng 
van omwonenden werd door de gemeente meegewogen bij de keuze 
voor het ontwerp. 
De Steltloper, zoals het gebouw heet, staat deels in het water op 12 
meter hoge kolommen. Hierdoor blijft het water vanaf de kade zicht-
baar en is er rondom ruimte voor groen, sporten en ontmoeten. 
Thijs Reuten, portefeuillehouder Bouwen en Wonen: “Ik ben 
tevreden over de grote belangstelling tijdens de presentatie van de 
plannen en over het aantal bewoners dat een stem heeft uitgebracht 
en daarmee een voorkeur aangaf. De drie ontwikkelaars hebben hun 
nek uitgestoken. Ook zij verdienen een compliment.” Zie: www.oost.
amsterdam.nl/ertskade en www.steltloperertskade.nl.

I k dacht altijd dat ik bijzonder was maar 
dat is dus een kenmerk van doorsnee zijn. 
echt jammer. Ik ben maar net zoals jullie. 

awkward ook. gelukkig ben ik al best wel goed 
aangepast. Ik draag normale kleding en ik fiets 
niet op de snelweg. Ik heb een bankrekening 
en ik eet geen mensen. Ik ga ook niet doen 
alsof het makkelijk is om te leven in de weten-
schap dat ik maar normaal ben. Daar ga je pas 
gekke dingen van doen. en gekke dingen daar 
ben ik sinds kort niet meer van gediend. Doe 
maar lekker normaal want dat is al gek genoeg 
toch? Vind ik wel. Is een goede tatoeage ook. 
Op mijn borst. Om mijn normaalheid te vieren. 
wel in ludieke letters natuurlijk want vroeger 

was ik lijp. tegenwoordig is die neger rustig. Het 
duurde iets langer om hem te temmen maar 
het is gebeurd. 
Rust In Vrede lijpe Neger we Zullen Je Nooit 
Vergeten. 
gelukkig heb ik nog foto’s, verhalen en herin-
neringen. Hopen dat mijn herinnering niet nóg 
slechter wordt anders gaat die lijpe écht dood. 
Ik ben er gelukkig nog wel. liever hij dan ik. 
goed. en nou moeten jullie weg, ik heb een 
afspraak met de normaalte; daar moet ik nu in 
verdwijnen. Oplossen in het gewone zoals een 
lidl-bouillonblokje in portugees kraanwater. 
Heel veel zin in! kus en liefde (kusjes en liefde 
zijn heel doorsnee).

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

!

De Steltloper. artist impression

Vanaf een plateau in het mid-
den van het sluizencomplex 
gooit Arjen Kikkert, ecoloog bij 
Rijkswaterstaat, zijn kruisnet in 
het water. Hij laat het vierkante 
net aan een touw naar beneden 
zakken en kijkt op zijn horloge. 
“We wachten nu vijf minuten,” 
zegt hij kleumend in de kou, 
“zodat er genoeg kans is dat er 
vis overheen zwemt.”

Kikkert is projectleider van 
het samenwerkingsverband 
‘Ecologische Verbindingszone 
Noordzeekanaal’. In 2014 deed 
hij drie maanden lang onder-
zoek bij de Oranjesluizen. Twee 
keer per week gooide hij samen 
met twee andere vrijwilligers 
een half uur na zonsondergang 
het kruisnet uit. “Het was elke 
keer weer een verrassing wat we 
boven haalden: zwartbekgron-
del, snoekbaars, wolhandkrab. 
Opvallend was dat we ook vrij 
veel glasaal hebben gevangen. 

Oranjesluizen  
blokkeren glasaaltrek
Het gaat slecht met de paling en andere trekvis. Langs 
het Noordzeekanaal blokkeren sluizen en gemalen 
hun natuurlijke migratieroute. Afgelopen jaar hebben 
veertig vrijwilligers meegewerkt aan een onderzoek 
dat de grootste knelpunten moet blootleggen. Ook de 
Oranjesluizen zijn aangewezen.

We wisten niet dat jonge paling 
massaal tot hier zwemt vanaf de 
Noordzee.”

Glasaal wordt in de Sargassozee 
bij Mexico geboren en zwemt 
vervolgens 7.000 kilometer 
naar Nederland om in het zoete 
polderwater op te groeien. Na 
zes jaar is de aal volwassen en 
trekt terug naar de Sargassozee 
om zich voort te planten. Het 
Noordzeekanaal is een belang-
rijke migratieroute, omdat de 
overgang van zout naar zoet 
water heel geleidelijk is. Gema-
len en sluizen blokkeren echter 
de doorgang.

Te snelle stroming
Het onderzoek van afgelopen 
jaar laat zien dat de glasaal de 
vispassage in de Oranjesluizen 
niet kan passeren. “Vóór de 
sluis vangen we wél glasaal, ach-
ter de sluis niet,” verklaart Kik-
kert. “Waarschijnlijk stroomt 
het water te hard voor kleine 
visjes om tegenin te zwemmen. 

Vanaf het Markermeer stroomt 
het water door een nauwe ope-
ning. Grotere vis zoals baars en 
snoekbaars kan er wel tegenin 
zwemmen, kleine vis zoals de 
glasaal lukt dat niet.”

Kikkert zag de glasaaltjes zich 
ophopen voor de vispassage. 
“De vis ruikt het zoete water, 
maar kan niet verder. Hierdoor 
vormen ze een gemakkelijke 
prooi voor aalscholvers, visdief-
jes, snoekbaars en baars. Het is 
belangrijk dat er iets gebeurt 
bij de Oranjesluizen, want dit 
is een belangrijk knooppunt 
tussen verschillende watersys-
temen.” Rijkswaterstaat werkt 
aan een nieuw ontwerp voor 
de vispassage, die een beperkte 
stroomsnelheid moet krijgen.

Uitstervende soort
Paling komt van nature veel 
voor rondom Amsterdam, 
maar de stand is de afgelopen 
twintig jaar gigantisch terug-
gelopen. “Het is geloof ik de 
snelst uitstervende diersoort in 
Nederland,” zegt Kikkert. “Ook 
met andere trekvissoorten zoals 
spiering, houting en driedoor-
nige stekelbaars gaat het dra-
matisch slecht. Die vis migreert 
ook langs de Oranjesluizen, 
hebben wij gemerkt.”

Kikkert trekt het kruisnet op en 
buigt zich voorover. “Ja, gelukt,” 
juicht hij dan. Hij maakt zijn 
handen nat en pakt de vis beet. 
“Een zwartbekgrondel.” Het 
lichtbruine beestje met bolle 
ogen blijft stil in zijn handen 

liggen. “Dit is een veelvoorko-
mende soort in het Noordzee-
kanaal. Je kunt hem herkennen 
aan de zwarte stip achter zijn 
rugvin.” In 2015 en 2016 wordt 
het onderzoek langs het Noord-
zeekanaal voortgezet.

Arjen Kikkert, ecoloog bij Rijkswaterstaat, met in zijn handen een 

zwartbekgrondel. Het Noordzeekanaal met de Oranjesluizen is een 

belangrijke migratieroute voor paling en andere trekvis.  

foto marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

7.000 kilometer zwemmen… voor niks

Bromfi etsrijles
6 lessen voor €299,-

Aurorijles 10 rijlessen + rijexamen 

(geldt alleen voor beginners)

voor €500,-

Motor Winteractie
van €1.050,- nu voor €950,-

(geldt alleen voor beginners)

Autorijschool Ishak
Lumierestraat 43 | 1087 JH Amsterdam
020-6946172 | 06-50445562

www.ed-ishak.nl
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Baak 54

unieke

Amsterdamnaast het water op IJburg

APPARTEMENTEN
12

baak54.nl
Verkoopinformatie:

Hallie & Van Klooster Makelaardij
020 - 495 06 50 | info@hallie-vanklooster.nl

• Kleinschalig complex in de rustige Marius Meijboomstraat, om de 

hoek van diverse voorzieningen

• De appartementen op de begane grond liggen hoger dan het 

straatniveau, waardoor je over de auto’s heen kijkt

• Woonoppervlakte ca. 80m2 met 2 slaapkamers

• Compleet ingerichte badkamer met bad, douchehoek en wastafel

• Riante zonnige buitenruimte op het zuidwesten

• Grote privé berging onder in het complex

• Verkoopprijs vanaf € 197.500 v.o.n. (incl. 50 jaar erfpacht)

NU TE KOOP!

Jij? 
Jij? Jij? 

IJburglaan 473-475   |  

SHOES
1 PAAR 30%
2 PAAR 40%
3 PAAR 50%

SALE
KORTINGEN
TOT 50%

Marcel Mokveld (VVD) bij het Muziekgebouw aan ’t IJ. “Kijk om je heen. Zoveel water hebben de andere stadsdelen 

niet.” Regeltjes voor natuur langs de oevers en op het water, daar moet je niet te ingewikkeld over doen, vindt hij. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Uitdagend lonkt het Muziekgebouw aan ’t IJ naar 
het Centraal Station. Alsof het wil zeggen: kijk naar 
Oost, dat prachtige stadsdeel! Het is precies de reden 
dat Marcel Mokveld, fractievoorzitter van de VVD 
in de bestuurcommissie, wil dat het interview hier 
plaatsvindt. “Veel mensen weten niet dat dit prach-
tige gebouw in Oost ligt. Dat zegt wel iets. Van mij 
mag dit stadsdeel wel wat trotser zijn op zichzelf.”

“Kijk om je heen. Zoveel water 
hebben de andere stadsdelen 
niet,” zegt Mokveld enthousiast 
vanuit de bar van het Muziekge-

bouw. “Dat biedt zoveel moge-
lijkheden. Daarom wil de VVD 
van IJburg het waterrecreatie-
centrum van de regio maken.” 
Regeltjes voor natuur langs de 
oevers en op het water, daar 
moet je niet te ingewikkeld over 
doen, vindt hij. Over privacy 
trouwens ook niet: Mokveld 
zou graag camera’s op beide 
bruggen naar IJburg zien, zodat 
geen boef ongezien het eiland 
op of af kan.

Ambitieus, energiek en echt 

‘Oost mag van mij het  
waterrecreatiecentrum  
van de regio worden’

‘ Als het de bestuurscommissie niet lukt om politiek zichtbaar te zijn moet je haar misschien maar opheffen.’

Marcel Mokveld (VVD)

Politieke kopstukken van Oost - deel 1

VVD; dat is Marcel Mokveld. 
Acht jaar woonde hij aan de Piet 
Heinkade. Binnenkort betrekt 
hij een eengezinswoning op 

IJburg. “Ik hou van de randen 
van Oost, en water is daar geluk-
kig ook nooit ver.” 

U heeft nog in de ouderwetse 
deelraad gezeten. Hoe ervaart u 
de overgang van deelraad naar 
commissie?
“In de commissie is meer saam-
horigheid dan in de deelraad, 
maar de commissie is minder 
politiek en daar heb ik moeite 
mee. We zijn gekozen volksver-
tegenwoordigers. Mensen heb-
ben mij als VVD-er niet gekozen 

om alleen maar compromissen 
te zoeken. Ze willen ook het 
VVD-geluid horen.”

Heeft u dat niet erger gemaakt 
door als VVD een commis-
siebreed akkoord te steunen 
terwijl u niet in het bestuur zit?
“Wij gaan mee in gezamenlijk 
beleid waar het kan en zijn 

onderscheidend als het no-
dig is. Het klopt dat daar een 
spanningsveld zit. Over twee 
jaar wordt het nieuwe systeem 
geëvalueerd. Als het dan niet 
gelukt is om de bestuurscom-
missie politiek zichtbaar te ma-
ken, moet ze misschien maar 
worden opgeheven. Waarom 
houden we anders zo’n ver-
kiezingscircus? Ondertus-
sen doen we wel ons best om 
punten binnen te halen op het 
gebied van de veiligheid, het 
tegengaan van de vermenging 
van sociale woningbouw en 
koopwoningen in één blok en 
het uitbreiden van de regelvrije 
zone voor horeca en andere on-
dernemers”

Een heikel punt, die horeca. 
Neem de Javastraat en het Fle-
vopark. Niet alle omwonenden 
zijn even blij met die nieuwe 
hipsterbarretjes en festivals 
voor de deur.
“Soortgelijke problemen 
spelen ook bij Panama en het 
Pompstation. Ik vind het een 
aandachtspunt als bewoners 
ineens worden geconfronteerd 
met andere regels. Toch moeten 
mensen zich ook realiseren dat 
we niet op de Veluwe wonen. 
Terrassen, festivals en voor-
bij razende goederentreinen 
horen nu eenmaal bij Amster-
dam.” 

Maar waar ligt de grens wat u 
betreft?
“Het probleem is vooral dat 
we altijd de klagers horen; de 
mensen die juist vanwége al 

deze activiteiten in Oost komen 
wonen, roeren zich niet. Maar 
voor de duidelijkheid: onder-
nemers moeten zich wel aan de 
regels houden.”

Even terug naar de veiligheid en 
de vermenging van sociale huur- 
en koopwoningen. Gaat de be-
stuurscommissie daar wel over?
“Het klopt dat de bestuurscom-
missie minder bevoegdheden 
heeft dan de oude deelraad. Maar 
we kunnen zo’n probleem wel in 
kaart brengen en vervolgens een 
lobby beginnen bij de gemeente. 
Datzelfde geldt voor het politie-
bureau op IJburg. De sluiting 
daarvan is mede dankzij ons 
voorlopig van de baan.”

Houdt de commissie zich  
bezig met de radicalisering van 
jongeren? 
“Nee, dat thema speelt eigenlijk 
helemaal niet. Dat is allemaal 
landelijk. Andere gemeenten, 
zoals Weesp, hebben ook geen 
apart beleid.”

Maar Oost is Weesp niet. Is het 
niet juist een heel belangrijk 
onderwerp voor een stadsdeel 
waar het onderwerp nooit ver 
weg is en waar Theo van Gogh is 
vermoord? 
“Het is wel een goed punt. Er 
wordt te veel gekeken naar 
de landelijke politiek. Terwijl 
onze buurtregisseurs succes-
sen boeken met de aanpak van 
criminelen. Misschien kan 
diezelfde aanpak ook van nut 
zijn bij het tegengaan van radi-
calisering.” 

Door Rosanne Kropman &  Pieter-Bas van Wiechen

Pieter-Bas woont in de Indi-
sche Buurt en is radiomaker 
en schrijver. Rosanne woont 
in de Dapperbuurt en werkt 
als schrijvend journalist voor 
verschillende kranten. 
Zij trappen af met een reeks 
interviews met de fractievoor-
zitters van de politieke partijen 
in Oost. 

Heb je zelf nieuws? Wil je 
klagen, wil je iets vragen of dit 
tweetal bijpraten over cam-
pagnepuntjes en wandelgang-
perikelen? Of heb je toevallig 
een vuilniszak vol onthullende 
documenten op zolder liggen 
waar nu toch echt eens iets mee 
moet gebeuren? Mail dan naar 
politiek@debrugkrant.nl.

Journalistenduo gaat lokaal

POLItIEK

Pieter-Bas van Wiechen 
en Rosanne Kropman 
gaan vanaf deze maand 
voor de Brug de lokale 
politiek in stadsdeel 
Oost volgen. 
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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.

Eric Corton (Oosterbeek, 1969) is een  
Nederlandse zanger, (stem)acteur,  
presentator en dj. Hij presenteerde diverse 
radioprogramma’s voor BNN en VPRO, 
waaronder het programma 3VOOR12  
RADIO op 3FM. In 2010 ontving hij de  
Pop Media Prijs. Corton speelt de rol van 
John de Weerdt in seizoen 2 en 3 van de 
televisieserie Penoza. Hij is getrouwd en 
woont met vrouw, zoon en dochter aan het 
Galileïplantsoen in Watergraafsmeer.

‘ Ik ken mijn buren  
en ze kennen mij’

Door Marcel van Roosmalen

Eric Corton

 

jas
in de

Eric Corton aan de Middenweg voor zijn stamcafé Elsa’s. “Om een uurtje of vier hier een biertje drinken.  

Of vier. En daarna thuis lekker koken, de perfecte zaterdag!” foto marti jn van den dobbelsteen

Wat heb je met  
Amsterdam-Oost?
“Ik woon er al heel lang. De 
laatste zeventien jaar in de 
Watergraafsmeer, maar ik begon 
er ooit aan het Krugerplein, 
wat op dat moment beslist niet 
het beste plein van de buurt 
was. Mijn vrouw en ik konden 
ons voor het eerst iets permit-
teren, daarvoor moesten we 
als acteurs alle kruimeltjes bij 
elkaar vegen. We besloten de 
gok te wagen en er een etage 
te kopen. Ik had begrepen dat 
de gemeente het plein wilde 
aanpakken. En verdomd, ze 
gingen aan de slag. Er kwamen 
bankjes en boompjes, zelfs de 
dichtgetimmerde drugspanden 
verdwenen. Zonlicht! Helaas 
begon de situatie na anderhalf 
jaar weer te schuiven. Een liqui-
datie voor het café om de hoek 
deed de deur dicht. We wisten 
ons huis toch nog heel goed te 
verkopen en gingen op zoek 
naar iets nieuws. We hebben 
toen zelfs nog in Durgerdam 
gekeken, maar toen ik hoorde 
dat de SRV-man daar maar een 
keer per week kwam hebben we 
er maar vanaf gezien. Het werd 
uiteindelijk Watergraafsmeer, 
een gouden greep.”

Wat was dat toen, bijna twintig 
jaar geleden, voor een buurt?
“Zo bejaard als wat. Het was nog 
niet zoals nu. ‘Gaan jullie de 
stad uit?’, vroegen onze vrien-

den. Links van ons woonde een 
mevrouw van 93, rechts een 
stel van 85 en 87 en zo waren er 
heel veel. Die mensen stierven, 
daarna zette de verjonging in. 
Nu is het heel erg mijn buurt. 
Ik ken hier zo ontzettend veel 
mensen. Ik kan echt niet binnen 
tien minuten boodschappen 
doen bij mijn Albert Heijn aan 
het Christiaan Huygensplein. 
Het is de hele tijd van ‘hee hoi’ 
en ‘hoe gaat het?’. Ik vind het 
leuk al die mensen om me heen, 
dat is de essentie van in een 
buurt wonen: dat je niet alleen 
bent.”

Wonen er nog wel echte Am-
sterdammers in de Watergraaf-
smeer?
“Die zitten er zeker nog wel 
tussen, maar het is wel zo dat 
alles wat er nieuw bij komt 
tweeverdienend, yuppend en 
bakfietsend is. Dat komt omdat 
de huizenprijzen hier zo fuc-
king hoog zijn geworden. Zeker 
als je wat dieper Oost in gaat, 
dus buiten de Watergraafsmeer, 
zijn er mensen die zich tegen 
die veryupping verzetten. Die 
zitten in een huurwoning en 
zien de huren omhoog schieten. 
De veryupping rukt gewoon op, 
daar doe je niets tegen. Ik weet 
niet of het ouderwetse jaloezie 
is, ik kan me er iets bij voorstel-
len, maar die mensen kunnen 
niet concurreren met nieuwko-
mers die zomaar acht ton neer 
knallen voor een huis. Ik ben 
nog van voor die gekte.”

Wat was het toen  
voor een buurt?
“Er zat niets. Ja, mijn stamcafé 
Elsa’s aan de Middenweg en 
verder De Raptapper, wat later 
1900 werd, maar dat is laatst 
failliet gegaan. Heel langzaam 
zijn er in de loop der jaren 
dingen bijgekomen. Bij ons 
op het Galileïplantsoen zat 
ooit een volgebouwde, wat 
ranzige dierenwinkel. Hans, 
de eigenaar, handelde ook in 
Amerikaanse auto’s. Nadat hij 
op een heel smerige manier 
werd overvallen is hij zich daar 
totaal op gaan toeleggen. Hij 
verkocht zijn winkel en nu zit er 
een leuk koffie-, annex (kook)
boekenwinkeltje: Boekalicious. 
En in de Buys Ballotstraat heb 
je Stoop, een leuk restaurantje. 
Ik weet nog dat De Kas kwam, 
duur eten op een biologische 
‘we verbouwen alles zelf’-basis. 
Dat wordt helemaal niets, werd 
er gezegd. Maar toen ik er voor 

het eerst wilde gaan eten zaten 
ze voor vierenhalve maand vol. 
Dat was het moment waarop ik 
dacht: er gaat wat gebeuren in 
deze buurt.”

Ten positieve, vind jij?
“Ja, je ziet het winkelsegment 
aan de Middenweg ook ver-
anderen. Er zit nu ook een 
Marqt. Eerst zaten er allemaal 
kledingwinkels waar je toch 
niets kocht. Als je nu, ik noem 
maar iets, oesters wilt eten, hoef 
je de buurt niet uit. Tussen de 
mensen die er nu wonen voel ik 
me wel thuis. Ik ben een echte 
‘buurtbep’. Ik ken mijn buren 
en ze kennen mij. Ik heb ook 
de huissleutels. Voor als ze op 
vakantie zijn of voor als er iets 
is. Het is prettig als iemand uit 
zijn ogen kijkt als je er niet bent. 
Dat er geen leidingen kapot 
vriezen of iets dergelijks. Het 
hoeft helemaal niet klef te zijn, 
je hoeft niet bij elkaar over de 

vloer te komen, maar het is fijn 
dat er communicatie is over 
simpele dingen. Mijn buurjon-
gen drumt, en ja dat maakt la-
waai, maar omdat ik die mensen 
ken stoor ik me daar niet aan. 
Als mijn buren de vloer gaan 
schuren bellen ze aan en zeggen 
ze: ‘Wij gaan morgen de vloer 
schuren, dat maakt een tering-
herrie, maar het duurt maar 
twee uur.’”

Kun je nog iets aanbevelen?
“Ik vind het heerlijk om op za-
terdag een rondje door de wijk 
te lopen. Even naar Rob van 
Grape District, die heeft goede, 
betaalbare wijnen. Ik ga de deur 
uit, neem een tas mee en dan 
zie ik wel. Naar de viswinkel, of 
naar Kees, de Biologische slager 
om de hoek. En dan om een 
uurtje of vier naar Elsa’s voor 
een biertje. Of vier biertjes. En 
daarna thuis lekker koken, de 
perfecte zaterdag!”

6000m2 Designmeubelen, verlichting & accessoires. Direct aan de ringweg A10 afslag S114. Eigen parkeerterrein. Tram 26.
T: 020 398 7990 A: Pedro de Medinalaan 89-91 Amsterdam W: www.design020.nl Open Di t/m Za 10:00-18:00 Zo 12:00 - 17:00 

Aanbieding
Wegens succes verlengd.
Europees eiken vloer vanaf € 99,50 per m2
Inclusief plaatsen door professionele vloerenleggers.
Keuze uit diverse kleuren.
Vraag naar de actievoorwaarden.

Ontwerp en productie van exlusieve houten vloeren

BedA�air Aanbieding
Bij bestelling van een complete 

2-persoons boxspring, een uni dekbedover-
trekset van Christian Fischbacher in 

katoen-satijn in een kleur
naar keuze kado! 

.

Winter bbq?
Nu verkrijgbaar bij Dacks, 
de Big Green Egg! 

HAY New Order
New Order is een baanbrekend 

kastsysteem ontworpen door 
Stefan Diez voor HAY.

De aluminium constructie biedt 
de mogelijkheid eindeloos te 

variëren. Vanaf € 792,-

Design on Stock Aikon Laounge
De Aikon Lounge is een doorontwikkeling van model 
Aikon, die zich door zijn comfortabele look en royale 
zitvlakken uitstekend leent voor een lounge-uitvoering. 
Net als de Aikon biedt de Aikon Lounge serie diverse 
elementen, zodat u uw ideale bank samen kunt 
stellen. Gemiddelde prijs afgebeelde opstelling € 4145,- 

HAY Kaleido
Kaleido is een serie in elkaar passende 

stalen bakjes. Ontwerpen door 
Clara von Zweigbergk voor HAY.



de brug | www.debrugkrant.nl | 29 januari 2015 | jaargang 8 | nummer 63 11

Marit Thesingh en Karin Roosemalen, casemanagers Dementiezorg. “Herkenning van dementie is belangrijk. Hoe 

eerder je de ziekte onderkent, hoe eerder je iets kunt doen.” foto marti jn van den dobbelsteen

Marit Thesingh, casemanager 
Dementiezorg, heeft veel erva-
ring in de ouderenzorg, maar 
soms komt zij er ook niet uit. 
Zoals laatst, tijdens haar eerste 
bezoek aan een dementerende 
Marokkaanse vrouw. “Zij sprak 
alleen Noord-Berbers, ik had 
geen idee wat ik moest zeggen. 
Gelukkig had ik een Marok-
kaanse vrijwilligster bij me. Zij 
sprak de taal wel en omarmde 
de vrouw meteen hartelijk. 
Toen was het ijs gebroken.”

Turkse en Marokkaanse oude-
ren met dementie, het is een vak 
apart in de dementiezorg, vult 
collega Karin Roosemalen aan. 
“Er bestaat in die gemeenschap-
pen veel schaamte over demen-
tie. Vergeetachtigheid op latere 
leeftijd hoort erbij, denken 
ze. Bovendien maken Turkse 
en Marokkaanse ouderen niet 
graag gebruik van professionele 
hulp. Dat is volgens hen het 

werk van de kinderen.” 
“Dat was bij deze mevrouw ook 
zo,” knikt Thesingh. “Ze had ons 
niet nodig, haar dochter zou wel 
helpen. Dat klopte ook, maar 
dochter liet wel merken dat ze 
dat zwaar vond.”

Op adem komen
Overbelaste partners en kinde-
ren, Thesingh en Roosemalen 
komen ze vaak tegen tijdens hun 
huisbezoeken. Thesingh: “Ik zie 

Ouderen met begin-
nende dementie moe-
ten langer thuis blijven 
wonen, dat is het be-
leid van de overheid. 
Maar kan het ook? De 
professionals van Zorg-
groep Amsterdam Oost 
(ZGAO) maken zich er 
zorgen over.

Veranderingen in de zorg

‘ we mogen deze ouderen niet  
aan hun lot overlaten’

Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

dat vooral bij ouderen bij wie 
de dementie al is verergerd. Zij 
raken verward en kunnen agres-
sief op hun partner reageren. 
En ’s nachts slapen ze niet. Dan 
gaan ze dwalen door het huis. 
Voor partners is dat uitputtend.”

Ondersteuning van mantelzor-
gers vormt daarom een belang-
rijke taak van de casemanagers. 
Zo wordt er bijvoorbeeld 
geregeld dat de oudere een paar 

deel 12

dagen per week naar het dag-
centrum gaat, zodat de partner 
op adem kan komen. En als het 
kan, schakelen ze ook een buur-
vrouw in, of een vrijwilliger uit 
de buurt.
Al is dat laatste minder makke-
lijk dan het lijkt, legt Thesingh 
uit, want je moet wel weten hoe 
je een oudere met dementie 
het beste kunt aanspreken. “Als 
de buurvrouw er geen reke-
ning mee houdt dat de oudere 

vergeetachtig is, kan dat onze-
kerheid, soms zelfs agressie bij 
hem oproepen. En de volgende 
keer wil hij niet meer door haar 
geholpen worden.”

Roosemalen: “We geven tips. 
Wijzen mensen op de eerste de 
tekenen van dementie. Wordt 
iemand achterdochtig, ziet hij 
er onverzorgd uit, stelt hij steeds 
dezelfde vragen, het zijn alle-
maal signalen.”
Die herkenning is belangrijk, 
stelt Thesingh. “Hoe eerder je 
de ziekte onderkent, hoe beter. 
Bovendien, als je weet wat er aan 
de hand is, kun je het gedrag van 
de oudere ook beter accepteren.”

Rondspoken 
Ja, ze houden van hun werk. 
Geen dag is hetzelfde en ze 
ontvangen vaak dankbare re-
acties. Maar er zijn ook zorgen. 
Thesingh: “De overheid wil dat 
ouderen met dementie langer 
thuis blijven wonen. De meeste 
ouderen willen dat zelf ook, 
maar het kan eigenlijk alleen als 
er ook een partner is.” 
Roosemalen: “Ik ben bang dat er 
straks dementerende ouderen 
’s nachts op straat rondspoken, 
omdat er niemand is die op hen 
let. Zo ver mag het niet komen. 
We mogen deze ouderen niet 
aan hun lot overlaten.”

 Advertorial

MARKT!
SALE &
BROCANTE

ZATERDAG 
31 JANUARI 
10.00-16.00 UUR

KOOPZONDAG 
1 FEBRUARI 
12.00-17.00 UUR

www.diemerplein.nl
WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!

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

Anno 
1932

Showroom | lease | onderhoud

Volvo Dealer in vijf minuten bereikbaar vanaf oost

Automobielbedrijf Van Vloten BV | Meeuwenlaan 128 | 1021 JN Amsterdam | Telefoon: 020 63 69 222 | E-mail: info@vloten-amsterdam.nl

Showroom | lease | onderhoud

Tussen Egoli en de Daalwijkdreef komt Emerald. 
Een kindvriendelijke woonwijk met 70 koophuizen 
en 6 appartementen voor starters, gezinnen en 
stellen. Een echt thuis in een groene buurt op 
slechts twintig minuten van het centrum van 
Amsterdam. 

Woonplanner
Emerald wordt een kleurrijke wijk met gevels 
en daken in verschillende kleuren. Er worden 
vier verschillende woonsferen gecreëerd door 
het gebruik van uiteenlopende materialen.
Ieder huis ziet er anders uit. Ook in huis heb je 
veel keuzemogelijkheden. Met de woonplanner 
op onze website kun je je eigen huis creëren.

Rijwoningen zijn te koop vanaf € 169.325,- v.o.n.*
en hebben een woonoppervlakte vanaf ca. 120m2.
De twee-onder-een-kapwoningen hebben een
oppervlakte vanaf ca. 150m2 en zijn te koop vanaf
€ 219.586,- v.o.n.* en de appartementen van
50m2 vanaf € 106.799,- v.o.n.*
*De v.o.n.-prijzen zijn o.b.v. jaarlijkse erfpachtcanon

Interesse? Neem contact op met Van de Steege 
makelaars of stel je ideale woning samen met de 
woonplanner op de website. Wees er snel bij!

Samen kleuren we de E-buurt

Ontmoeten

Reeds 70% 
verkocht

www.woneninemerald.nl

Zoek je een huis met een tuin? Hou je van kleurrijk en uitbundig, 
maar ook van rust?

ERA Van De Steege 
Projectmakelaars
t. 020 - 435 70 40
e. projecten@vandesteege.nl
i. www.vandesteege.nl

/

Plantage de Sniep
De gemeente Diemen gaat 
circa 300 woningen ontwik-
kelen in de nieuwbouwwijk 
Plantage de Sniep. Het gaat 
voornamelijk om eenge-
zinswoningen, waarvan een 
deel zal verrijzen langs de 
Weespertrekvaart. De wonin-
gen worden in zes deelplan-
nen gerealiseerd. Een deel 
van de wijk is al gereed en 
bewoond. 
De verkoop van 45 eenge-
zinswoningen en 14 waterwo-
ningen gaat dit voorjaar van 
start. Zie voor meer informa-
tie: www.plantagedesniep.nl.

De vierde editie van de Rokjesdagloop vindt plaats op maandag 6 april 2015 in Science Park Am-
sterdam. Rokjesdagloop is een race voor vrouwen: in een rokje, op hardloopschoenen. Deelnemers 
lopen een ronde van 5 of een ronde van 10 km (over een nieuwe route). Na afloop wordt er ook dit 
jaar in Eetcafé Oerknal een Pasta & Prosecco Party gehouden.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er traditiegetrouw de Stadsdeel Oost KidsRun over 1 km. 
Uiteraard mogen de kinderen onderweg worden begeleid door ouders of grootouders.
Naast Flair, de Brug en Het Parool is dit jaar ook Sky Radio 101 FM mediapartner van de Rokjesdagloop. 
Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.rokjesdagloop.nl.

Oosterpark.  

foto marti jn van den dobbelsteen

tweede Paasdag: rokjesdagloop

Dakterras
Altijd al gedroomd 
van een dakterras? 
De ideale plek om 
te ontspannen en 
de drukte van 
alledag te vergeten. 
In samenwerking 
met de Dakterras-
senfabriek komt 
deze droom binnen 
handbereik.

www.dakterrassenfabriek.nl

De opknapbeurt van het Oos-
terpark is halverwege. Eind 
januari start het tweede en 
laatste deel van de uitvoering: 
het kappen van nog 58 bo-
men en de sloop van het oude 
sportgebouwtje. Daarna wordt 
de vijver uitgebreid en komt 
er drainage onder de grote 
grasvelden. In deze periode 
gaat de speeltuin dicht. Be-
zoekers kunnen terecht in de 
nieuwe speeltuin bij de open-
luchtschool. In 2016 komt er 
nog een avonturenspeeltuin 

tweede deel renovatie  
Oosterpark van start

bij. De grote grasvelden in het 
zuidelijke deel gaan in februari 
tijdelijk dicht. 
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Sportclub voor vrouwen in de Blasiusstraat
De voormalige Citroën-garage aan de blasiusstraat is ver-
bouwd tot een fitnessclub. Vrouwen van alle leeftijden kun-
nen hier terecht voor versterkende circuittrainingen onder 
persoonlijke begeleiding. Sporters krijgen een persoonlijk 
trainingsadvies, dus iedereen kan deelnemen. een abonnement 
kost vanaf 29 euro per maand. kijk voor meer informatie en 
openingstijden op www.hartforher.nl.

 Jeugdhonk Pampuslaan moet weg
De in 2014 geopende tijdelijke jongerenvoorziening aan de 
IJburgse bert Haanstrakade gaat in de loop van dit jaar alweer 
dicht. Op het terrein gaat gebouwd worden. Naar een nieuw 
(tijdelijk) onderkomen wordt gezocht.

 Diner Mathématique in de Kompaszaal
wiskundigen vieren sinds enkele decennia op 14 maart pi-
dag. Deze traditie is overgewaaid uit de VS en is uitgegroeid 
tot een internationale feestdag voor de wiskunde. pi-dag gaat 
ook in amsterdam niet onopgemerkt voorbij, want in de 
kompaszaal wordt een wiskundige avond georganiseerd, met 
een borrel en aansluitend een wiskundig diner. Iedereen kan 
deelnemen: wiskundeliefhebbers, wiskundehaters en ieder-
een daartussenin. 
benieuwd wat dat 
is, een wiskundige 
maaltijd? ga naar 
www.pi-dag.nl om 
kaarten te bestel-
len. borrel van 
17.30 tot 18.30 
uur, aansluitend 
diner. Kompaszaal, 
KNSM-laan 311, 
www.kompaszaal.nl.

Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en 
schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de 
blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar. 

‘Een stapel containers in een  
containerhaven is interessanter’

va n  e r v e n  d o r e n s  g e e f t  e e n  c i j f e r

“Gemiste kans, gemiste kans,” 
mompel ik al dagen in mijzelf, 
denkend aan het vernietigende 
stuk dat ik ga schrijven over Q-
Factory, voorheen MusyQ, het 
gebouw met oefenruimten voor 
muzikanten in de Watergraaf-
smeer. Nu ik mij ingelezen heb 
in de ontstaansgeschiedenis 
ben ik milder gestemd. 
Wat een mooi initiatief, om 
aan de rand van de binnenstad 
muziekstudio’s te maken waar 
bandjes voor weinig geld oe-
fenruimte kunnen huren. Een 
broedplaats voor talent. Dit 
ruige stuk van de Watergraaf-
smeer is de perfecte omgeving 
voor creatievelingen. Oude fa-

4

brieken, graffiti, bouwputten, 
doodlopende stegen. Na een 
nacht drummen en jammen in de 
rokerige studio’s een wandeling 
langs de ringvaart... Kan niet be-
ter. Aan het idee en de locatie ligt 
het niet. Ook niet aan de keuze 

van de gerenommeerde Maas-
trichtse architect Jo Janssen. Een 
goede en degelijke architect, bij-
na ouderwets degelijk. Uit mijn 
mond is dat op te vatten als com-
pliment. Jo Janssen maakt geen 
modieuze wegwerpgebouwen. 
Hij maakt solide stenen gebou-

wen van een abstracte schoon-
heid. 
Bij MusyQ is hij de verkeerde 
weg ingeslagen. Een gebouw 
opgedeeld in verdiepingshoge 
plakken, een doodzonde in mijn 
ogen. Tussen de plakken at ran-
dom een raam. Nog een dood-
zonde. Een non-descript gevel-
materiaal, ziet er vervangbaar 
uit. Waarom niet een gigantisch 
gesloten, ruig, stenen oppervlak 
met een paar gave gaten er in? 
Een legendarische muziekbun-
ker had het kunnen worden. De 

indruk die dit gebouw achterlaat 
is minder interessant dan die van 
een stapel containers in een con-
tainerhaven. Met de akoestiek in 
de studio’s zal het wel goed zit-
ten, daar niet van. Hier had veel 
meer ingezeten. Gemiste kans. 
Ik geeft dit gebouw een 4.

q-factory  aan  het  atlant i sple in 

Q-factory in de nieuwe wijk Oostpoort. “Gemiste kans, gemiste kans.” foto marti jn van den dobbelsteen

xxx. foto marti jn van den dobbelsteen

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

Maarten, leraar geschiedenis en nu postbode. “Ik vind dit werk heerlijk. 

De krakerige kou, het contact met de mensen.” foto laura te Hennepe

Ik zie iets oranjes aankomen. De 
postbode achter de kar. Eerder 
sorteerde hij ook, tegenwoordig 
duwt hij. Mooi werk. Zelfs voor 
Maarten, die eigenlijk leraar ge-
schiedenis is. “Het was moeilijk 
om werk te vinden als geschie-
denisleraar. Toen bedacht ik, 
ik pak mijn oude baantje weer 
op.” Bij gebrek aan beter zou 
je denken. Dat denkt Maarten 
niet. “ Ik vind dit werk heerlijk. 
Je bent buiten. Het is prachtig. 
De mistige lucht. De krakerige 
kou. Het contact met de men-
sen.” Er moet zich wel een heel 
goede baan aandienen wil hij dit 
opgeven. En toch… “Mijn passie 
is voor de klas staan. Die pubers, 

de wereld ligt aan hun voeten 
en ze hebben het niet eens door. 
Heerlijk om met die groep de 
geschiedenis in te duiken.” 
Mist hij nog iets uit die gouwe 
ouwe puberteit? “Dat niet. Ik 
maakte het veel te ingewikkeld. 
Zo romantisch was het allemaal 
niet.” 
Maarten, de welbespraakte post-
bode, heeft een soort warmte om 
zich heen. Die zware stem, de 
rust. Dat vind het vrouwtje aan 
het Prins Bernhardplein ook. 
Zij verheugt zich dagelijks op 
de komst van Maarten, die altijd 
een praatje met haar maakt. Het 
maakt dan niet eens meer zoveel 
uit wat voor een post hij bezorgt. 
Ik neem afscheid en vervolg 
mijn wandeling met de onuit-

Daar in de verte. In de mist. Op de Ringdijk.  
Daar loopt hij. 

Maarten (26) 

‘ Zo romantisch was het allemaal niet’

Door Laura te Hennepe

wisbare indruk van Maarten in 
mijn hoofd. Is dit wat ze bedoe-

len met ‘geluk zit ’m in de kleine 
dingen’?

Ik kom van ver
Amsterdam herbergt 
inwoners van over de 
hele wereld, en dat geldt 
zeker voor de Trans-
vaalbuurt in Oost. Ton 
Hendrix heeft in deze 
dichtbevolkte, zeer di-
verse buurt inwoners uit 
alle windstreken geïnter-
viewd. In deze gesprek-
ken vertelden zij waar ze 
vandaan komen, hoe ze 
in hun land van herkomst 
woonden en hoe dat nu 
is. Al deze verhalen zijn, 
vergezeld van foto’s van 
de deelnemers en van de 
buurt, gebundeld in het 
boekje Ik kom van ver. 
Het boek is niet te koop, 
maar inkijkexempla-
ren zijn verspreid over 
diverse openbare plek-
ken in de buurt. Het boek 
kan in zijn geheel gratis 
worden gedownload via 
de blog: ikkomvanver.
wordpress.com.

Hoe dat kan? Heel simpel, ver-
telt Dijkman in haar woning aan 
de Hogeweg. “In Nederland ben 
ik nog de enige van mijn leeftijd 
die aan wedstrijden doet. Elke 
vijf jaar kom je in een nieuwe 
leeftijdscategorie. In juni werd 
ik 75. Op diezelfde dag deed ik 
een vijfkamp. Had ik er in één 
klap vijf nieuwe records bij. Zo 
makkelijk gaat dat dus.”

Tot vijf jaar terug reisde Dijk-
man nog de hele wereld over 
voor wedstrijden. “Het was 
eigenlijk topsport, ik begon 
steeds moeilijker te herstel-
len van inspanning.” Op haar 
zeventigste besloot ze een 
stapje terug te doen. Ze stopte 
met EK’s en WK’s, schroefde 
het aantal trainingen terug van 
vier naar één en ging zingen in 
een koor, aan Nordic Walking 
doen en yogalessen volgen. “Ik 
kan het iedereen aanraden. Al 
je spieren worden aan het werk 
gezet. Ik voel me er heerlijk bij.” 
Daarnaast doet ze nog een keer 
per week aan krachttraining.

Het sporten houdt haar jong, 
vertelt ze. En dat heeft niet 
alleen met bewegen te maken. 
“Mijn teamgenoten zijn vijf-
tigers. Met hen voer ik andere 

gesprekken dan met mijn leef-
tijdsgenoten. Dat merk ik als ik 
op het koor ben. Daar gaat het 
toch al snel over kwaaltjes of 
over de problemen van hun kin-
deren.” Dijkman pakt haar iPad 
erbij. Ze zit ook op Facebook. 
Waarom niet? “Ik vraag gewoon 
aan mijn kleinkinderen hoe dat 
werkt. Zij hebben daar meestal 
wel tijd voor.”

Dijkman mag dan 75 jaar zijn, 
van de vijf kleinkinderen zijn er 
maar twee die sneller dan zij lo-
pen op de 100 meter. Het begon 
allemaal toen ze haar jongste 
zoon op AV’23 deed. 45 jaar was 
ze toen. “Hij kwam met heel 
enthousiaste verhalen thuis en 
zo ben ik ook eens gaan kijken. 
Omdat ik heel weinig van atle-
tiek wist, ben ik een trainers-
cursus gaan volgen. Zo kreeg ik 
steeds meer inzicht in hoe je be-
paalde onderdelen moest doen. 
Van het een kwam het ander. Ik 
bleek talent te hebben.”

Dijkman verbrak het ene na het 
andere Nederlandse record. In 
haar kelder, die is ingericht als 
krachthonk annex trofeeënka-
mer, hangen medailles, foto’s, 
krantenartikelen en allerlei 
certificaten. Lachend: “Mijn 
kleinkinderen spelen er graag. 
Dan proberen ze te tellen hoe-

‘ tevreden blijven vind ik belangrijker’
75-jarige superoma breekt alle atletiekrecords

veel medailles er hangen. Maar 
telkens raken ze de tel kwijt.” 
Ergens in de kelder staat ook de 
trofee die ze kreeg als ‘Master of 
the Year’, uitgereikt in Monaco 
door de internationale atletiek-
federatie. Een heuse vipbehan-
deling viel haar ten deel.

Maar denk niet dat Dijkman 
zich laat voorstaan op haar 
prestaties. “Het is geen ver-
dienste, vind ik. Het zijn altijd 
mijn teamgenoten die me erop 
wijzen dat er nog een record 
vacant is. Zelf ben ik daar he-
lemaal niet mee bezig. Sterker 

nog, het is eigenlijk een heel 
gedoe, zo’n Nederlands record 
aanvragen. Je moet aan allerlei 
voorwaarden voldoen en min-
stens vijf juryleden moeten hun 
handtekening zetten. Die wil ik 
eigenlijk liever niet storen. Het 
gaat mij om het sociale gebeu-
ren. Een NK is een meerdaagse 
wedstrijd, meestal ver weg. Dan 
overnachten we op de camping. 
Gezond en tevreden blijven, dat 
vind ik belangrijker dan nog een 
nieuw record erbij.”

Hoe zou het zijn gelopen als 
ze eerder was begonnen? “Er 

‘Superoma’, noemen ze haar bij AV’23. Bij de  
atletiekclub aan de Radioweg kent iedereen Rietje 
Dijkman, de 75-jarige atlete. Ze werd in 2005  
uitgeroepen tot ‘Master of the Year’ en in Nederland 
heeft ze meer dan honderd erkende nationale records 
achter haar naam staan.

zijn tabellen waarop je kunt 
terugrekenen hoe hard ik zou 
hebben gelopen toen ik 25 jaar 
was,” weet Dijkman. “Tenmin-
ste, dat hebben mijn teamgeno-
ten me verteld. Die vinden dat 
interessant. Volgens hen had ik 
een serieuze concurrente kun-
nen zijn van Fanny Blankers-
Koen. Ach, het zal wel. Als ik 
vroeg was begonnen, was ik 
nu misschien wel helemaal 
opgebrand geweest. Waar het 
om gaat is dat ik er nu plezier 
in heb. Niet om wat ik vroeger 
eventueel gehaald had kunnen 
hebben.”

Door Iwan Tol

SPOrt

Rietje Dijkman (75) in haar eigen krachthonk in de kelder van haar woning. Ze traint hier een paar keer per week.

foto marti jn van den dobbelsteen

Valery (l.) en Marieke in het nieuwe Fitness Center IJburg. Op zondag 8 

februari vanaf 15.00 is de officiële opening. “Wees welkom.”

foto marti jn van den dobbelsteen

Het enthousiasme knalt van 
Marieke (36) en fitnessinstruc-
teur Valery (33) af. Terecht. De 
enorme ruimte op de eerste ver-
dieping aan de Diemerparklaan 
ziet er strak uit. Een witte giet-
vloer, een matzwart plafond en 
het oogt allemaal heel fris. 

Demolessen bij Fitness Center IJburg

‘Iedereen welkom tijdens opening op 8 februari’
IJburg heeft er ruim 
duizend vierkante meter 
splinternieuwe sport-
school bij. Met de nieuw-
ste apparaten en aparte 
ruimten voor spinning en 
groepslessen. Bedrijfs-
leidster Marieke Dol-
man: “Iedereen is van 
harte welkom tijdens de 
officiële opening op  
8 februari.” 

De cardioruime heeft de nieuw-
ste Technogym-apparaten. 
“Ze zijn terug bij functioneel 

bewegen.” In het groepsrooster 
worden onder meer spinning, 
bodypump, bodybalance, body 

grit, freestyle en zumba aange-
boden. Het krachtgedeelte heeft 
als eerste in Nederland de ‘Multi 
Jungle’. “Daar ben ik trots op.”

Marieke, van oorsprong fysio-
therapeut, is ervaren. Ze runt 
met haar man Jeffrey al vijf jaar 
een succesvol fitnesscentrum in 
Weesp. “Wij zijn er voor ieder-
een – groot, klein, dik en dun. 
De sfeer is open en gezellig. Het 
contact met mensen vind ik heel 
belangrijk.” 

Doe mee aan de demo’s
Hoewel de sportschool al in be-
drijf is, vindt zondag 8 februari 
de feestelijke opening plaats. 
“Alle buurtbewoners – lid of 
geen lid – zijn van harte welkom 
om te rond te kijken of mee te 

doen aan demolessen (onder 
meer spinning, bodypump, gritt 
strenght, bodybalance, pilates 
en hoelahoepdance). “Een 
hapje en een borrel horen er die 
dag natuurlijk ook bij.” Marieke 
straalt. “Ik hoop dat het heel 
druk wordt.”

Voor jeugd jonger dan 16 jaar 
zijn er speciale lessen als boot-
camp, streetdance en fitkids. 
Het complete rooster voor 
groepslessen en de demoles-
sen vind je op de website en op 
facebook.

Fitness Center IJburg, Diemer-
parklaan 35, www.fitnesscenterij-
burg.nl.

 Advertorial
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Puzzelen voor je gezondheid?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
18 februari 2015 naar info@debrugkrant.nl. 
Oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.
De oplossing van de pannenkoekenpuzzel in de Brug 

nr. 62-2014 was: cherrytomaatjes. Uit 274 inzenders 
is C. Rijniers als winnaar uit de bus gekomen.  
Ze heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
Dio Drogisterij IJburg en Diemerplein, 
diodrogist.nl.

Gezond, antigrieppakket als prijs!
Producten t.w.v ruim €50, onder meer neusspray, 
hoestdrank en solgar vitamines, van Dio Dogisterij IJburg

PUzzEL PrIJSVrAAg
StrIP 
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O
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USC opent centrum voor  
yoga en meditatie
Het USC opent aan de Tweede Boerhaavestraat 47 een nieuwe 
vestiging, Body & Mind, met focus op yoga en meditatie. Het 
is de zevende vestiging van het sportcentrum van de Universi-
teit en Hogeschool van Amsterdam.
 
In de openingsweek van USC Body & Mind van 2 t/m 7 febru-
ari kun je gratis meedoen aan alle lessen, waaronder verschil-
lende yogastijlen, tai chi en meditatie. Op vrijdag 6 februari 
wordt USC Body & Mind feestelijk geopend, vanaf 16.00 uur. 
Voor meer info www.uscbodymind.nl.

Science Park krijgt hightech  
ruimtevaartlab
Op het Science Park in Watergraafsmeer komt een laborato-
rium dat speciaal wordt ingericht voor het maken van geavan-
ceerde elektronica. Het lab is onderdeel van het SRON Ne-
therlands Institute for Space Research, dat van Utrecht naar 
Amsterdam verhuist. In zogeheten cleanrooms maakt men in 
het lab – onder heel specifieke en vooral stofvrije omstandig-
heden – apparatuur die wordt toegepast in de ruimte. 
De bouwkosten bedragen in totaal zo’n 60 miljoen euro, 
waarvan de gemeente Amsterdam 4,5 miljoen euro voor haar 
rekening neemt. Volgens wethouder Kajsa Ollogren (Econo-
mische Zaken) stimuleert het lab de bedrijvigheid in Amster-
dam, omdat een deel van het lab bestemd is voor innovatieve 
mkb-ondernemingen. Het Rijk, de UvA en VU dragen de rest 
van de kosten. 

zorgtopper van het jaar 2014
Activiteitenbegeleider Lies Grendel van het Flevohuis (Zorg-
groep Amsterdam Oost) is Zorgtopper van het Jaar. De prijs 
wordt uitgereikt door brancheorganisatie Actiz en Bureauvijf-
tig. 
Grendel is als winnaar gekozen vanwege haar inzet om het 
leven van de dementerende bewoners in het Flevohuis op 
te fleuren. Op de afdelingen waar deze bewoners verblijven 
waren er tot haar komst weinig tot geen activiteiten. Binnen 
een jaar tijd heeft Lies er onder meer voor gezorgd dat er een 
bruisende ontmoetingsplek kwam voor de bewoners en fa-
milie. Met behulp van nieuwe communicatiemanieren wordt 
geprobeerd de dementerende bewoners te bereiken. Hierbij 
wordt duidelijk dat er vele manieren zijn, buiten taal, om con-
tact met hen te maken. 

Stad investeert 20 miljoen in sport
Het aantal sporters in de stad blijft toenemen. Een positieve 
ontwikkeling, vindt de gemeente, want sporten is een wapen 
in de strijd tegen overgewicht, het versterkt sociale contacten 
tussen Amsterdammers en is een belangrijke vorm van recre-

atie. 
De gemeente gaat daarom flink 

investeren in de sportinfrastruc-
tuur. Er wordt de komende vier 

jaar 20 miljoen euro uitgetrokken 
voor het bevorderen van traditionele 

sporten, maar ook van nieuwe sporten die 
sterk in opkomst zijn, zoals free-running 

en skaten. 

In de Hoofdlijnennotitie Sportaccommoda-
ties worden alvast enkele projecten genoemd, 

waaronder de uitbreiding van het sportpark op 
IJburg en de sportvoorzieningen op Zeeburgereiland.  
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Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

5 februari
Mr. Turner (historisch, 9+). De Omval, 
20.00 uur, theaterdeomval.nl (ook 
op 10 feb.).

19 februari
The Salt of the Earth (documentaire, 
16+). De Omval, 20.00 uur, theater-
deomval.nl. 

20 februari
Dorsvloer vol confetti (drama). 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

Muziek

30 januari
De Raggende manne. Café pakhuis 
wilhemina, 22.00 uur, cafepakhuis-
wilhelmina.com.

1 februari
Mokumse Mokkels. amsterdamse 
meezingers met live accordeonbe-
geleiding. Café ed, 15.00 uur, www.
mokumsemokkels.nl.

Jeugd

4 februari
koepelconcerten voor kids (5+). 
Met de hele familie genieten van 
klassieke muziek. NedphO-koepel, 
15.00 uur, orkest.nl (toegang gratis, 
reserveren verplicht).

6 februari
Flex bieb Jeugd Filosofieclub. Acht 
weken lang elke vrijdag, voor kinde-
ren van ca. 8-10 jaar, door Martine 
Schlingmann & Hanneke Marttin. 
Flexbieb, 16.00 uur, flexbieb.nl.

7 februari
Drukklup Junior. Draaien aan de 
pers, ontwerpen, linosnede, letters 
zetten… gwa, Molukkenstraat 200, 
aanmelden en info: grafischwerkcen-
trumamsterdam.nl.

8 februari
Tik Tak Slaap (peutertheater, 2+). 
Vrijburcht, 11.00 uur, theatervrij-
burcht.nl.

11 februari
Het Blauwe Billenmonster, Het kleine 
theater (2+). Sprookje over Hannie, 
pannie en het monster. Oostblok, 
Sajetplein 39, 10.30 uur, oostblok.nl.

flexbieb boek & film Mathilda. Naar 
de gelijknamige klassieker van Roald 
Dahl, met o.a. Danny DeVito. flex-
bieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

15 februari
Brammetje Baas, Van engelenburg 
theater producties (7+). Over een 
gewoon jongetje met een compleet 
eigen kijk op de wereld. De Omval, 
14.00 uur, theaterdeomval.nl.

15 februari
Hoe tem je een draak 2 (6+). Vrij-
burcht, 15.30 uur, theatervrijburcht.nl.

Club

30 januari
lgbtQ transgender Café. the 
Manor Hotel, linnaeusstraat 89, 
21.00 uur.

13 februari
Vrijmibo ‘de Dertiende op z’n 
grieks’. Café-restaurant I-grec 
voedt bijgeloof en vroege vogels 
met ouzo en hapjes van het huis.  
De wereldberoemde griek  
Charilaos tsiaxiras treedt op. kom 
in wit en blauw, en er kan gedanst 
worden. I-grec, vanaf 20.00 uur, 
Jean Desmetstraat 121, facebook ‘de 
Dertiende op z’n grieks’.

AllegAAr

31 januari
Rommelmarkt. boeken, platen en 
andere snuisterijen. eltheto,  
Javastraat 118, 12.00-15.00 uur. 

3 februari
Open Coffee watergraafsmeer. 
Voor freelancers, zzp’ers en ove-
rige zelfstandig ondernemers uit 
de buurt. boekalicious, galileïplant-
soen 94, 9.00-11.00 uur, boekalici-
ous.nl.

4 februari
Van Amstel tot Wolga, gedichten 
en muziek. In het kader van de 
poëzieweek Nederlands/Russisch 
muziek- en dichtprogramma. Oba, 
Javaplein 2, 19.30 uur, reserveren via 
ibu@oba.nl.

5 februari
Hardrockkaraoke & DJ Stella Star. 
Café pakhuis wilhemina, 22.00 uur, 
cafepakhuiswilhelmina.com.

pre-Valentine avond met live bands, 
presentaties en acts. badhuistheater, 
20.15 uur, badhuistheater.nl.

flex Night live Kind, boek & game. 
lezing van dr. Saskia tellegen, expert 
op dit vlak. flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

15 februari
kookworkshop met abdelkader 
en Saida benali. Marokkaans koken 
uit hun boek Casa Benali. boekalici-
ous, galileïplantsoen 94, 15.00 uur, 
boekalicious.nl.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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22 februari
Olaf en de Zingende Zeerovers, klein-
tje kaf (3+). Olaf mag mee op reis 
met de roemruchte zeerover Claes 
Compaen. De Omval, 11.00 uur, the-
aterdeomval.nl.

TheATer

31 januari
Bankzitten, eva Crutzen (cabaret). 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

6 februari
De Vrek, kenneth Herdigein et al  
(toneel, try-out). Hebzucht kent 
geen grenzen: hoe een man zijn 
menselijkheid verliest omdat hij de 
munt verkiest boven zijn zoon. De 
Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

15 februari
Aan de gracht & In de Pijp (16+), 
karel baracs & linda van akkeren. 
amsterdamse verhalenvertellers 
met een betoverende voorstel-
ling. Het Verhalen atelier, 15.00 uur, 
lumièrestraat 77, reserveren via 
verhalenman.nl.

20 en 21 februari
Stof #9 Stand up, lie down. Vijf 
homo’s beginnen dapper en vol 
bravoure aan hun avond bashing en 
grappenmakerij. Zeg je alles waar je 
zin in hebt? altijd? Oostblok, Sajet-
plein 39, 20.00 uur, oostblok.nl.

21 februari
Dat hakt erin zeg!, De getergde man-
nen (muzikaal cabaret). De Omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

FilMs

29 januari
flexbieb boek & film In cold blood. 
Naar het gelijknamige boek van 
truman Capote. flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

30 januari
Clouds of sils Maria (drama). een 
actrice wordt geconfronteerd met 
de eindigheid van haar carrière. 

30.000 
Meer dan 30.000 amsterdamse kinderen – 1 op de 5 – zijn te dik. 
23.000 kinderen zijn zelfs gevaarlijk dik, hebben ‘morbide obesitas’.

ACHTER de Brug

6 februari
Openbare repetitie Ned.pho-orkest. 
Slavische sfeer. NedphO-koepel, 
12.00 uur, orkest.nl (toegang gratis, 
reserveren verplicht).

7 februari
Orgelconcert op het Van Oecke-
len-orgel uit 1871. Orgelwerken, 
koraalbewerkingen, samenzang en 
4-handig werk. Oosterkerk, kleine 
wittenburgerstraat 1, 20.00 uur, 
reserveren via orgelconcertenmin-
neveldman.nl.

13 februari
Op Recept, piepschuim (muziekthe-
ater). weg met de bittere pillen, 
wrange drankjes en enge injecties. 
De Omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

14 februari
David bowie, undercoversessie. 
Café pakhuis wilhemina, 22.00 uur, 
cafepakhuiswilhelmina.com.

15 februari
koepelconcerten op zondag: 
gO!Consort amsterdam. NedphO-
koepel, 15.00 uur, orkest.nl

20 februari
popIJ, kick-off. Voor meer livemuziek 
in de buurt. Deze keer het  
Molloy trio. popIJ, Café ed, 20.00 
uur, popij.nl.

21 februari
gotcha!, try-out nieuw album. Café 
pakhuis wilhemina, 22.00 uur, cafe-
pakhuiswilhelmina.com.
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