
Veel studenten onder  
De Geelzwarte Leeuwen van 
voetbalclub DVVA. ‘Iedereen doet 
gewoon normaal tegen elkaar’.

Zeeburgereiland krijgt 
een skateboardpark.

Sportvoorziening in nieuwe 
wijk juist snel gerealiseerd.
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Krijg een leven
er wordt bij ons thuis veel 
gepest. we weten van geen 
ophouden. we spelen het 
kaartspelletje steeds opnieuw, 
waarbij het vooral voor de 
jongste een uitdaging is om, bij 
naderend verlies, niet in woede 
te ontsteken. Ik snap die emo-
tie zo goed, maar ze overvalt 
me nooit meer bij een spelletje 
pesten.
er worden hier ook ontzet-
tend veel moppen en raadsels 
verteld. Heel veel zelfgemaakte 

moppen valt me op, erg lange 
moppen, en nog langere raad-
sels die een clou ontberen.
Ik moest ineens nog even gaan 
rennen.
tijdens het rennen, het sche-
merde al, kwam ik heel lang 
geen enkel ander mens tegen. 
Ik dacht dat ik in een schilderij 
liep met een ondergaande zon. 
en er was ook wel iets drei-
gends. er is altijd iets dreigends 
in het schilderij waarin ik loop. 
Iets dat zo dadelijk vanuit de 
struiken voor mijn neus zal 
springen.

Ik naderde de voetbalvelden 
toen de volgende fase voor-
bij kwam fietsen. Een stuk of 
twaalf tienermeisjes, schuddend 
met hun lange lokken, wiebe-
lend met hun billen op de za-
dels, hun hoofden naar het veld 
gedraaid, schreeuwend naar de 
voetballers: ‘kijk voor je. o joh! 
krijg een leven.’

www.elkegeurts.blogspot.com
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In het hart van de lente vindt 
op zondag 31 mei op IJburg 

traditiegetrouw het Open Ha-
ven Festival plaats. In de enige 
echte vinexhaven ter wereld, 
door bewoners gebouwd. 
Net als in voorgaande jaren 
worden er vanaf 12.00 uur 
zo’n drieduizend bezoekers 
verwacht. Havenhorecaon-
dernemers stellen hun terras-
sen open en langs de kades is 
van alles te doen. Zo zijn er 
nautische activiteiten en staat 
er een leuke markt opgesteld. 
Kramen met eten en drinken 
en livemuziek zorgen voor een 
gezellige sfeer. 
Facebook: ‘open haven  
festival’.

Open Haven Festival IJburg

In Amsterdam is 13% van de 15 tot en met 26-jarigen werkloos. Ajmal (24) wil graag werken, maar wordt niet eens 

toegelaten tot de rijwielopleiding van het ROC. Lees zijn verhaal op pagina 19. foto marti jn van den dobbelsteen

Open Haven Festival.

foto marti jn van den dobbelsteen

Aanpak van de jeugdwerkloos-
heid, armoedebestrijding:  
je hebt geen makkelijke  
portefeuille.
“Integendeel, het is geweldig 
om een portefeuille te bekle-
den waarbij je zo direct zorg 
draagt voor mensen die aan de 
kant dreigen te staan. Als je hen 
met beleid een steuntje in de 

rug kan geven zodat ze weer 
volwaardig mee kunnen doen, 
is dat prachtig. Dat draagt bij 
aan de ambitie van onze coalitie 
om Amsterdam van iedereen te 
laten zijn.”

De jeugdwerkloosheid in 
Amsterdam blijft hoog. 
In de leeftijdsgroep 15 
tot en met 26 jaar zat 
in 2014 ruim 13 procent 
zonder werk. Dat is 
weliswaar minder dan de 
14,7 procent van 2013, 
maar het is nog steeds 
een hoog percentage. 
Arjan Vliegenthart, 
SP-wethouder Werk, 
Inkomen en Participa-
tie, over het Aanvals-
plan Jeugdwerkloosheid 
dat de gemeente Am-
sterdam dit voorjaar is 
gestart. 

Door Michel van Dijk

Lees verder op pagina 19

Wethouder Vliegenthart over jeugdwerkloosheid 

‘In Oost blijft de sociale vooruitgang achter’

De jeugdwerkloosheid in  
Amsterdam blijft hoog. Hoe  
kan dat?
“De economische crisis is de 
belangrijkste reden. Mensen 
hebben hun baan verloren, 

bedrijven nemen niemand aan. 
Dat raakt ook jongeren. En jon-
geren worden bij economische 
crises altijd harder getroffen 
dan mensen die al een baan 
hebben. Daarnaast hebben we 

in Amsterdam te maken met 
een groep voortijdig school-
verlaters. En veel werkgevers 
nemen liever jongeren van 
boven het Noordzeekanaal 
of onder Abcoude aan dan 
Amsterdamse jongeren. Die 
vinden ze te lastig, te mondig. 
Dat beeld klopt niet, maar het 
leeft wel.”

Hoe kun je als wethouder dat 
vooroordeel bij werkgevers  
wegnemen?
“Door ervoor te zorgen dat 
Amsterdamse werkgevers 
met Amsterdamse jongeren 
in aanraking komen. Bijvoor-
beeld door meer stageplekken 
te creëren. Daarvan zijn er veel 
te weinig in Amsterdam. Niet 
alle werkgevers zien de winst 
en noodzaak in van stageplek-
ken. Dat is een probleem, 
want zonder stage kun je je 
opleiding niet afmaken. De ge-
meente Amsterdam gaat hierin 
trouwens het goede voorbeeld 
geven. De komende periode 
creëren we 1600 extra stage-
plaatsen voor jongeren.”

journalist Teun van de Keuken 
heeft een hekel aan kunstgras. 
Hij houdt het meest van koffie 

drinken en maakt praatjes met 
de winkeliers.
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Dé plek voor  
geslachtsbepaling en  
3D/4D echo’s op  
IJburg Amsterdam

William Barlowlaan 149           

www.echospot.nl 

Ga voor info naar: www.ed-ishak.nl 
ONLINE INSCHRIJVEN MOGELIJK.

VERKEERSSCHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel Mobiel: +31 6 50445562 | Tel Kantoor: +31 20 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

20 Motor rijlessen 
+voertuigbeheersings 
examen +rijexamen 

(Betalen in termijnen mogelijk)

€ 1050,-

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

- Linoleum
- Laminaat
- Parket
- Pvc stroken
- Vinyl
-- Tapijt
- Gordijnen
- Vitrage
- Zonwering
- Behang
- Horren
- Karpetten
-- Traplopers
- Onderhouds-
  producten

NU OOK OPEN VOOR DE LUNCH VANAF 11 UUR
CAFé REstAURANt I-GREC OP IjbURG dagelijks geopend vanaf 11.00 uur  
voor koffie, lunch, borrel, diner en take away! 

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

Ind iv iduele  co aching ,  p ar t ner  co aching  
en  pub er/ouder  co achin g .

Vo or  verdere  in fo  o f  v r agen ne em ger us t  
con t ac t  me t  mi j  op  06 1953  02 4 8

       info@scheiner.nl |  w w w. scheiner.nl

C o a c h i n g s p r a k t i j k  I J b u r g

WILLIEs WartaaL
#waarombenjezo?

Oost viert Bevrijdingsdag 
met straatdiners 
Op 5 mei is het zeventig jaar 
geleden dat Amsterdam werd 
bevrijd en dit wordt in zeven 
stadsdelen gevierd met een 
Vrijheidsmaaltijd. Deze worden 
georganiseerd door StreetDin-
ners, in samenwerking met 
buurtbewoners. Een woord-
voerder: “Het belang van het 
straatdiner begint al aan de 
keukentafel van je buren, waar 
de organisatie samen wordt 
gedragen en men elkaar beter 
leert kennen.” 
Kook een gerecht, help met de 
organisatie of koop een kaartje 
en schuif aan als tafelgast. 
StreetDinners is een officiële 
partner van het comité 4 en 5 
mei Amsterdam. Kijk voor meer 
informatie over de verschillen-
de locaties en hoe je mee kunt 
doen op www.streetdinners.org. 

G a even zitten want wat ik u nu ga 
vertellen zal u tot diep in uw ziel doen 
schrikken; niet iedereen kent mij. Dit 

is echt waar, ik verzin dit niet ter plekke. maar 
maakt u zich geen zorgen, ik kan hiermee 
leven. Soms is het zelfs leuk. neger zijn is 
namelijk een leuke tool om mee te spelen, om 
mensen mee te testen en om ongemakkelijke 
situaties te creëren. Soms is het genoeg om 
vrolijk goedemiddag te roepen en zijn mensen 
daar al meteen door van slag. ook ga ik wel-
eens met de trein, dan reis ik het liefst eerste 
klas omdat ik mij te goed voel voor het 
gewone volk en wanneer ik de coupé binnen-
wandel met mijn broek half op mijn achterste 

en mijn pet naar achter proberen de mensen 
die daar al zitten mij te vertellen dat ik het 
niet weet en dat het niet erg is maar dat ik 
wel verkeerd zit. met hun ogen dan, de lippen 
blijven stijfjes op elkaar als een goede mossel. 
Het is een neverending sociaal experiment en 
ik krijg er geen genoeg van. Soms vind ik het 
jammer dat ik niet iets anders dan een mens 
ben, dan zag ik waarschijnlijk nóg meer dingen. 
waarom ik dit leuk vind bijvoorbeeld en waar 
het vandaan komt. maar misschien hoef ik he-
lemaal niet van een ander soort te zijn om te 
kunnen constateren dat ik een klootzak ben 
die het heerlijk vindt om te stoken.
#iloffit

Straatdiner. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Antoinette Poortvliet: “Een goede markt is een verrijking voor de 

wijk.” foto marti jn van den dobbelsteen

Kuukse karretjes op wielen 
– erop prijkt reuringmarkt.nl – 
heeft ze daarom al besteld. Die 
kun je straks bij elke kraam ko-
pen voor €6,50. “Handig, voor de 
aankopen.” Ludieke acties ver-
zinnen kun je aan Poortvliet wel 
overlaten. Dol de wol geverfd, 
onder meer door de organisatie 
van het Gay Pride-evenement 
in de Reguliersdwarsstraat, is ze 
voornemens de markt wekelijks 
als evenement onder de aan-
dacht te brengen. Het moet een 
markt 2.0 worden, want markten 
hebben het zwaar, behalve de 

De nieuwe zaterdagmarkt Reuring aan de haven  
van IJburg gaat op 16 mei van start. Als de bestuurs-
commissie Oost tenminste niet valt over een  
ingediend bezwaar van het verderop gelegen  
winkelcentrum IJburg. Initiatiefneemster Antoinette 
Poortvliet rekent op goed nieuws. ‘Het is zó duidelijk 
dat de inwoners dit willen.’

bijzondere. “Reuring wordt zo’n 
bijzondere markt.”

De kern wordt gevormd door 
tien ijzersterke kramen met 
eten en drinken, ‘goeie spullen’. 
Onder meer noten, kaas, kip, 
groente, fruit, bloemen, tapas 
en brood. Wekelijks aangevuld 
met bijzondere artikelen, zoals 
op de eerste dag bijvoorbeeld 
bolderkarren, de beste die er 
zijn. Maar je vindt op Reuring 
ook onder meer dameskleding, 
accessoires en tassen (Label 88). 

Poortvliet legt de lat hoog. Niet 
alleen voor zichzelf, maar ook 
voor de kooplieden, stuk voor 
stuk ondernemers die hun 
sporen hebben verdiend en die 
ook niet terugdeinzen straks 
als het winter is en -5 graden. 
“De kwaliteitseisen liggen hoog. 
Ik wil dat de mensen begroet 
worden, dat ze kunnen proeven. 
Het moet een feest zijn om hier 
te komen.”

Ook zal er elke week iets voor 
kinderen te doen zijn. Daarin 
wordt samengewerkt met kin-
deropvangorganisatie Unikidz. 
Zij zorgen bijvoorbeeld voor 
een poppenkast, knutselen of 
workshops. Jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 

Reactie bestuurscommissie   
portefeuillehouder thijs reuten van stadsdeel oost: “wij willen graag een 
proef doen met een markt op Ijburg rond de haven, het voorstel is begin 
dit jaar door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie positief 
ontvangen. Daarna hebben we het plan voor reacties ter visie gelegd. 
Heel veel Ijburgers en ondernemers rond de haven zijn erg enthousiast, 
maar er zijn ook zienswijzen ingediend. Die bekijken we nu en daarna 
nemen we een besluit.”

Opleidingsplekken  
voor jongeren   
poortvliet diende de vergunnings-
aanvraag in samen met Stichting 
InnoCom. Via een innovatief sociaal 
programma leidt deze organisatie 
onder meer jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt op, bij-
voorbeeld tot ambulant handelaar. 
Ze zullen op de markt meelopen 
met standhouders en hosting ver-
zorgen. ook in de horeca rondom 
de markt kunnen jongeren ingezet 
worden. een andere dag in de week 
werken ze aan training en motiva-
tie. om zo uiteindelijk te komen 
tot een baan, stage of opleiding.

krijgen op de markt de kans een 
ambacht te leren (zie kader).

Bezwaar
Hoewel de ondernemers van  
de Pampuslaan de markt toejui-
chen, zien sommige winkeliers 
van winkelcentrum IJburg nog 
beren op de weg. Zij dienden 
bezwaar in bij stadsdeel Oost. 
Zij verzetten zich al eerder te-
gen een markt op IJburg. En met 
succes: de markt op het Joris 
Ivensplein werd in 2013 door de 
rechter verboden.

Poortvliet: “Ik heb onlangs een 
gesprek gehad met het bestuur 
van het winkelcentrum, een 
goed gesprek. Ze geven aan 
zelf een maandelijkse markt te 
willen beginnen en dat is na-
tuurlijk prima. Ik vind het wel 
jammer dat hun bezwaar pas op 
het allerlaatste moment kwam. 
Daardoor kunnen we nu op zijn 
vroegst pas 16 mei starten.”

Terwijl het volgens Poortvliet 
voor de levensvatbaarheid van 
belang is dat de markt dit voor-
jaar van start gaat. Ze haalt een 
uitspraak aan van Charles van 
Renesse, voormalig directeur 
van Amsterdam Partners. Hij 
verwoordt het precies zoals ze 
het bedoelt: “Een goed uitge-
voerde wekelijkse warenmarkt 
aan de haven kan IJburg als 
gebied écht op de kaart zetten 
als aantrekkelijke plek om te 
wonen en te bezoeken. Voor 
zowel de bewoners als voor 
omwonenden is zo’n markt 
op deze locatie een enorme 
aanwinst.”

Poortvliet: “Het is zó zichtbaar 
dat mensen deze markt willen. 
Een goede markt is een ver-
rijking. Ik geloof heel erg in 
de verbindende factor van een 
markt in een wijk.” 

Naar verwachting start zaterdag-
markt Reuring op 16 mei aan de 
haven. Wekelijks van 9.00–16.00 
uur, in eerste instantie voor een 
periode van zes maanden. Info www.
reuringmarkt.nl.

Van de redactie Oost 

Markt terug op IJburg: reuring aan de haven vanaf 16 mei

‘ Het is zó duidelijk dat 
de inwoners dit willen’

In de Indische Buurt wordt de 
vrijheid gevierd in het Vriend-
schapshuis (Palembangstraat 
52). Het programma is tjokvol: 
start om 14.00 uur met muziek 
en shows, en tussen 16.00 en 
18.00 uur lekker aan tafel met 
alle aanwezigen. De maaltijd 
wordt opgeluisterd door mu-
ziek en zang uit alle windstre-
ken. Afsluiting is om 20.00 uur. 
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Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. 
www.intratuin.nl/amsterdam

Intratuin Amsterdam
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LIEFSTE moeder
VOOR 

DE moeder

WORKSHOP 
BALKONBAK 
OPMAKEN

Zaterdag 9 mei tussen 11.00 en 17.00 uur

WORKSHOP 
BALKONBAK 

Zaterdag 9 mei tussen 11.00 en 17.00 uur

Zomerbloeiers in terraspot
Diverse kleuren, 45 cm   potmaat 29 cm.

7.99
14.95

Relaxstoel Sanya
Aluminium met 
textileen, lichtgewicht, 
                 62 x 95 x 114 cm.

39.95
Per stuk 69.-

moeder
Passiebloem (Passiflora)
70 cm  potmaat 19 cm.

9.99 7.99VOOR VOOR 
DEDE

Pothanger 
knoop
Diverse 
kleuren.

6.99

Medinella
60 cm 
potmaat 17 cm.

14.95 9.99

Pot Elsie
In diverse maten. 
Wit en Antraciet. 
Bijvoorbeeld: Ø 17 cm. 
7.49

 5.99

Pot Barca Hart
Geglazuurde 
aardewerk. 
Mint, roze of wit. 
Diverse maten. 
Bijvoorbeeld: 
Ø 33 cm. 14.95

31 MEI: POLDERSALSA 
MET SWINGENDE LIVE BAND (GRATIS TOEGANG)

13-14 JUNI: OPEN TENT FESTIVAL
GRATIS KAMPEREN MET KINDERACTIVITEITEN

Meld je aan via info@campingzeeburg.nl 

CAMPING ZEEBURG: ALTIJD WAT TE DOEN! 

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

                                  

Vaar mee met Veerdienst Amsterdam 
naar forteiland Pampus of het Muiderslot!

Voor informatie en reserveren kijk op www.veerdienstamsterdam.nl

Voorjaarsactie scholen 
en BSO’s: 
Boek voor 31 mei je 
uitstap naar het Muiderslot 
tot 1 juli en ontvang 
extra korting op het 
scholentarief.

Nieuw! 
fi ets mee 

aan boord!

In de voorjaarsvakantie zijn er piraten op 
Pampus (piratenkinderen halve prijs!) en 
juniorgidsen in het Muiderslot.

Thijs Reuten op het Constantijn Huygensplein in de Watergraafsmeer. “Wij bepalen niet welke winkels waar komen.”

foto marti jn van den dobbelsteen

Thijs Reuten zit namens 
de Partij van de Arbeid 
in de bestuurscommissie 
van het stadsdeel. Tijdens 
de vorige termijn was hij 
wethouder en zat zijn 
partij nog stevig in het 
zadel, zowel in de Stopera 
als in het stadsdeelkan-
toor. Nu zijn de machts-
verhoudingen en de be-
stuurlijke indeling anders.

Thijs Reuten is gekleed voor de 
dag op het stadsdeelkantoor: 
pak, nette schoenen, beetje gel 
in de haren. Voor hij zijn werk-
dag begint – “een leuke mix van 
vergaderen en mensen ontmoe-
ten” – spreekt hij ons in een 
koffietentje op het Constantijn 
Huygensplein, het bescheiden 
winkelcentrum in de Water-
graafsmeer. Reuten woont er 
sinds 2003 vlak achter, in een 
huurhuis.

Hij vond de plek om af te spre-
ken moeilijk kiezen. “Ik heb een 
hele brede portefeuille: econo-
mie, wonen, bouwen, sport, dus 
ik kom eigenlijk overal. Ik heb 
uiteindelijk gekozen voor deze 
plek in mijn eigen buurt. Het 
is op zichzelf een leuk pleintje. 
Het is een van de weinige buurt-
centraatjes die het goed doet.”

Mede onder uw verantwoorde-
lijkheid is slechts een kilometer 
verderop Oostpoort verrezen. 
Dit centrum was er al jaren. Wat 
denkt u dat de ondernemers 
daarvan vinden?
“Als ik kijk naar hoe het gaat 
sinds Oostpoort open is, denk 
ik dat ze er hier niet zoveel van 
vinden. Dit winkelcentrum ver-
zorgt Betondorp, Amsteldorp, 
Jeruzalem. Juist in die kleine 
buurtjes zijn er weinig winkels, 
daar draait dit winkelcentrum 
op. Er is hier geen sprake van 
grote leegstand.”

Dat is niet overal in Oost het 
geval. 
“Ik ben wel benieuwd waar jul-
lie dat dan gezien hebben.”

Op de Middenweg.
“Staan drie panden leeg waar-
van er één wordt verbouwd.”

Oostpoort.
“Is nog 10 procent niet van 
verhuurd.”

In en rond de Javastraat staan 
panden leeg en zitten winkeliers 

thijs reuten (Pvda)

Politieke kopstukken van Oost - deel 4

met subsidie in de winkelpan-
den.
“Nou, je kan niet zeggen dat het 
daar nou zo slecht gaat.”

Wat wrevelig: “Oké, jullie vra-
gen wat over die leegstand. Wij 
werken er keihard aan, vooral 
om te kijken waar belangstel-
ling voor is, maar we zijn 
afhankelijk van eigenaren. Zij 
kiezen hun huurders. Je kan er 
in proberen te sturen door na 
te denken wat een straat nodig 
heeft, maar wij bepalen niet 
welke winkels waar komen. 
Leegstand betekent ook kansen 

voor winkeliers om door te 
schuiven, bijvoorbeeld in de 
Van Swindenstraat. Maar als de 
verhuurder het pand dan weer 
aan de eerste de beste verhuurt 
die binnen een half jaar weer 
weg is... Wij proberen verhuur-
ders te overtuigen goed na te 
denken aan wie ze het verhu-
ren.”

U denkt dat de vraag naar meer 
winkels zal blijven stijgen? 
“De voorspelling dat de detail-

handel zou verdwijnen is in 
ieder geval nog niet uitgeko-
men. Winkels willen aanwezig 
blijven in het straatbeeld, men-
sen zien nog steeds graag wat ze 
kopen in het echt, maar je weet 
nooit hoe je economie over tien 
jaar georganiseerd is.”

Maar daar moet over nagedacht 
zijn. Hoe ziet dat er over tien 
jaar uit? 
“Oostpoort is over tien jaar 
nog zoals het is. Mensen die 
in Oost wonen, zeker met de 
nieuwe buurten, gaan niet meer 
naar de Kalverstraat om hun 

boodschappen te doen. Er is 
een aantal subcentra ontstaan. 
Oost miste een winkelhart met 
grotere winkels.”

Hoe hou je de balans tussen een 
stadsdeel waar veel gewoond 
wordt en de plannen van Am-
sterdam met dit stadsdeel? 
“We zetten bijvoorbeeld een 
maximum op het aantal hore-
cavergunningen dat uitgegeven 
wordt. Het samenspel moet 
komen van mensen die de goeie 

ideeën verzinnen en die de 
buurt begrijpen. Wij bewaken 
die balans als het gaat om de 
maat van voorzieningen. Ik ben 
zelf bijvoorbeeld helemaal niet 
bang voor meer hotels, maar het 
moet in de juiste verhouding en 
passen bij de buurt.”

U was in de termijn hiervoor 
wethouder in Oost.  
Vindt u het niet jammer dat de 
stadsdelen zo hebben moeten 
inleveren? 
“O ja, ik vind het heel jammer. 
Maar ik discussieer nog steeds 
op basis van argumenten. Die 
macht interesseert mij niet.”

De PvdA zit niet in het college 
in de Stopera, hier in Oost wel. 
Hoe regel je dat de belangen van 
de PvdA in Oost toch behartigd 
worden? 
“Door met goeie verhalen en ar-
gumenten te komen. Natuurlijk 
ben je het wel eens oneens met 
een beslissing, daar moet je het 
over hebben en de consequen-
ties van die beslissing zichtbaar 
maken. Als wij in Oost denken 
dat het anders moet, gaan we 
zorgen dat we het oplossen en 
anderen daarvan overtuigen. 
Daarvoor zit ik hier, voor de 
mensen in Oost.”

De bereidheid om te luisteren 

moet je wel vinden in de Sto-
pera. Zou dat kunnen leiden tot 
spanningen? 
“Spanningen? Toe maar. Nee, 
bij mij niet. Het college in de 
Stopera is ook heel divers van 
samenstelling. De VVD, SP en 
D66 moeten onderling ook 
overleggen. Mijn partijgenoten 
in de gemeenteraad kunnen een 
bijdrage leveren door aan de 
juiste kanten te trekken. Jullie 
vinden het misschien niet leuk 
om te horen, maar ik moet hier 
gewoon mijn werk doen.”

Veel van uw collega’s zeggen dat 
de commissie gezelliger gewor-
den is, minder politiek. 
“Dat herken ik niet. Politiek gaat 
wat mij betreft niet over het ge-
zellig hebben, of over het leuk 
hebben met elkaar. Het gaat 
over problemen van mensen en 
problemen van de stad, dus ik 
doe hier absoluut niet lacherig 
over. U vraagt mij: is het als 
PvdA-man moeilijk? Dan zeg ik: 
nee. Want ik ga uit van mensen 
die goeie ideeën hebben voor 
de stad en de bewoners. Daar 
help ik bij. Dat doe ik elke dag 
met het hart op de goede plek. 
Ik heb geen last van het feit dat 
er een ander college zit. Ook 
met de PvdA in het college 
moest je je best doen om je punt 
erdoor te krijgen.”

Door Pieter-Bas van Wiechen en 
Rosanne Kropman

POLItIEK

‘Die macht interesseert mij niet’
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DYKER CITY LIVING is een woonwinkel die zich richt, de
naam zegt het al, op compacte stedelijke oplossingen:
banken en fauteuils die geschikt zijn voor kleinere ruim-
tes, maar net zo makkelijk uitgebreid kunnen worden
als er meer oppervlak beschikbaar is. Het prettige zit-
comfort en het tijdloze ontwerp staat bij alle fauteuils
en banken voorop. De meubelen worden gemaakt door
Dutch Seating Company in Sneek.

DYKER CITY LIVING Pretoriusstraat 71, Amsterdam-Oost
Open zaterdags van 12-17 uur of op afspraak. www.dyker.nl

DYKER 60
De Dyker 60 serie bestaat uit een fauteuil, een 2- en 3-zits bank. Er is een
mooie stoffencollectie, speciaal ontwikkeld voor deze Dyker 60. Leuke details
zijn de knopen in de rug en de biezen op de armleuningen. Natuurlijk kunt
u er ook voor kiezen om dit weg te laten of de biezen in een andere kleur te
kiezen of...? Fauteuil vanaf € 795,- 2-zits bank vanaf € 1.345,-

VLOERKLEDEN ‘MAROCCIAN STYLE’
Deze vloerkleden zorgen voor een kleurrijke twist en een dempende werking in
uw woonkamer. Het mooie van een vloerkleed is dat het meubelen met elkaar
verbindt en zorgt voor een vanzelfsprekende eenheid. De vloerkleden hebben
een standaardbreedte van 200 cm. In de lengte is het marabout bevestigd. De
lengtematen zijn variabel en kunnen op maat voor u worden gemaakt zonder
extra kosten. Vloerkleed 200 x 200 cm € 369,-

LOUNGEN VOOR GEVORDERDEN!
Deze elementen bieden een heerlijk lounge comfort. De stoffencombinaties zijn
eindeloos. Onze favoriet is de ‘Maroccian Style’. Met een vloerkleed erbij creëer
je een eiland van comfort waarop je eindeloos kunt genieten! Prijs per element
(poef 66 x 99 cm) vanaf € 295,-. Prijs combinatie (4.32 m bank), zoals afge-
beeld € 3.085,- (de exclusieve Maroccian Style stoffen zijn bij ons ook los verkrijgbaar).

DE TARA TAFEL
Rond, ellips, vierkant, rechthoek,
bootvorm, klein, groot? Alles kan met
deze Tara-tafel. De tafelbladen zijn
er in formica, marmoleum® desktop
en in houtfineer. Prijs vanaf € 1.125,-

VIGGO
Met een knipoog naar de Bauhaus
stijl. Ons showroommodel, 2-zits
van € 1.745,- voor € 1.300,-

NESTOR
Een heerlijke luie fauteuil met een
bijzondere stof. Ons showroom-
model van € 1.230,- voor € 900,- 

Deze allereerste Vorm Oost is een special geheel gewijd aan
een nieuwe winkel in Amsterdam-Oost, DYKER CITY LIVING.

Ook adverteren op de Vorm Oost-pagina? Vier tot acht deelnemers laten
wisselend per maand op Vorm Oost hun speciale producten zien in spannend
beeld en bondige tekst, leuk voor de lezer, goed voor het product. De pagina
wordt in ‘Vorm Oost-format’ opgemaakt. Geen saaie voorspelbare vierkante
vakken maar losse clusters en daarnaast extra informatie en weetjes over ont-
werpers, design en relevante acties. Deelnemers hoeven alleen tekst en beeld
aan te leveren. Adverteren als avontuur.

Vorm Oost is een initiatief van Martijn van den Dobbelsteen 
(de Brug) en Gerritjan Deunk (Deunk&Heebing). Reserveren/ 
adverteren? Martijn van den Dobbelsteen 06 29 04 02 40 of
martijn@debrugkrant.nl.

Concept & Vorm
Deunk&Heebing, Velp

Een kleine zeventig belangstel-
lenden kwam bijeen in The 
Lighthouse. Om te luisteren 
en vooral om vragen te stellen. 
Onder hen een aantal mannen 
en vrouwen die vorig jaar hun 
steentje hebben bijgedragen aan 
het project Stad in Zicht van Ar-
cam. Zij waren vooral benieuwd 
in hoeverre de door hen be-
schreven scenario’s – Hardcore 
duurzaamheid, Stranddorp en 
Eiland van 0 tot 99 jaar – in de 
startvisie waren terug te vinden 
en hoe hun ideeën in de prak-
tijk zouden worden uitgewerkt. 

Stedenbouwkundige Mirjana 
Milanovic (zij was van 1998 tot 

Een stedelijke omgeving, 
energieneutraal, met de 
nadruk op zelfbouw en 
duurzaamheid, ‘groen en 
gezond’, en vooral: stap 
voor stap. Dit zijn in gro-
te lijnen de uitgangspun-
ten voor de ontwikkeling 
van Centrumeiland – het 
eerste eiland van IJburg 
2 dat de komende jaren 
wordt gerealiseerd. Half 
april gaf de gemeente 
Amsterdam tijdens een 
bijeenkomst voor bur-
gers een toelichting op 
de onlangs door het col-
lege vastgestelde Start-
visie. 

2006 projectleider en steden-
bouwkundig ontwerper van 
Steigereiland) liet zien hoe zij 
zich voor een eerste schetsont-
werp had laten inspireren. Van 
alles het beste, daar kwam het 
op neer. Dichte bebouwing met 
– dankzij de individuele en col-
lectieve zelfbouw – veel variatie 
in hoogte, vormgeving en mate-
rialen. Een eiland als een terp, 
het midden een meter of zes 
hoger dan de oevers. Voor het 
aanzicht en het uitzicht, én voor 
een natuurlijke waterbeheer-
sing, zodat het eiland ‘rainproof’ 
zal worden. Oevers rondom het 
eiland om te wandelen en te 
fietsen, veel ruimte voor sport 
en (water)recreatie. Voldoende 
voorzieningen – basisschool, 
winkels, horeca – voor bewo-
ners en bezoekers. En energie-
neutraal? Aan de vraag hoe dat 

Urban Campsite
In juni strijkt de urban Campsite neer op Centrumeiland, een initiatief 
van Annette van Driel en francis nijenhuis. Vlak naast het stadsstrand 
wordt het landschap ingericht met een tentoonstelling van veertien artis-
tieke, bijzondere en soms gekke kunstwerken, waarin je kunt overnach-
ten. kunstenaars als rob Sweere, joep van Lieshout en refunc gebruiken 
voor hun kunstwerken voornamelijk restmaterialen, die de meeste men-
sen als afval beschouwen. kamperen en kunst. workshops en performan-
ces maken de beleving compleet. 

Ook de gracht wordt gegraven
tegelijk met het bouwrijp maken van Centrumeiland wordt ook een 
begin gemaakt met het uitgraven van de gracht tussen Haveneiland-
oost en Centrumeiland – nu nog een zandvlakte. naar verwachting is 
de gracht gereed in 2018, wanneer de bouw op Centrumeiland in volle 
gang is. Het ontwerp van stedenbouwkundige Ilse de jong is onlangs aan 
de omwonenden gepresenteerd. na uitwerking van het plan wordt het 
werk volgend jaar in onderdelen aanbesteed: het graven van de gracht, 
de afwerking van de kaden en van de (tijdelijke) waterkering aan beide 
zijden (langs de wim noordhoekkade en de muiderlaan), de aanleg van 
een brug tussen muiderlaan en peter martensstraat. ter hoogte van de 
pampuslaan wordt de gracht voorlopig via een duiker met het buitenwa-
ter verbonden, in afwachting van het moment waarop de hier beoogde 
brug kan worden aangelegd en de tramlijn naar Centrumeiland wordt 
doorgetrokken.

Strand en andere activiteiten 
Het landmaken voor Centrumei-
land is nu zo goed als klaar. Het 
verse zand moet nog inklinken, 
maar het ‘oudere’ deel van het 
eiland is sinds 1 mei opengesteld 
voor het publiek. op het uiterste 
puntje is het Stadsstrand blijburg 
nu open, bereikbaar via de door-
getrokken pampuslaan. Aan de 
opbouw van de strandtent wordt 
nog gewerkt. Deze wordt groter 
dan voorheen, dus er kan straks 
met recht worden gesproken van 
‘paviljoen blijburg’. 

doel moet worden bereikt zul-
len nog enkele expertmeetings 
worden gewijd.

Projectmanager Dries Drogen-
dijk – ‘veel geleerd van fase 1’ 
– vertelde over de verdere plan-
ning. Het projectteam werkt de 
ideeën de komende maanden 
uit tot een Stedenbouwkundig 
Plan. In september wordt het 
publiek nog eens uitgenodigd 
om het plan te bespreken en 
vervolgens gaat het met een 
kostenraming ter goedkeuring 
naar de gemeenteraad. On-
dertussen zullen toekomstige 
bewoners – de bouw van de 
eerste woningen kan in naar 
verwachting in 2017 beginnen 
– alvast worden geïnteresseerd 
tijdens de Zelfbouwmarkt die 
de gemeente komend najaar 
organiseert. 

De ontwikkeling van Centrumeiland gaat velen aan het hart. Aan het woord is stedenbouwkundige Mirjana Milanovic: “Van alles het beste.  

De drie scenario’s die het project Stad in Zicht opleverde waren voor de Startvisie Centrumeiland een belangrijke inspiratiebron.”  

foto marti jn van den dobbelsteen

Van de wijkredactie

Veel belangstelling voor bijeenkomst Centrumeiland

start woningbouw verwacht in 2017

Het eerste grote evenement 
dat op Centrumeiland wordt 
gehouden is het community arts 
Festival de Rode Loper in het 
weekend van 6 en 7 juni. Het is 
de vijftiende keer dat dit festi-
val in Amsterdam-Oost wordt 
georganiseerd. De leiding is sinds 
dit jaar in handen van Mireille 
de Ruiter, San Jonker en Linda 
Vosjan. Zij laten de Rode Loper 
door Oost reizen: na IJburg gaat 
het festival naar Betondorp, 
Oud-Oost, de Indische buurt 

Festival de rode Loper strijkt neer op Centrumeiland
en het Oostelijk Havengebied. 
Mireille de Ruiter: “Het Rode Lo-
per Festival is een festival waarbij 
we kunstprojecten ontwikkelen 
die samen met groepen en or-
ganisaties uit de buurt tot stand 
komen en die een verbinding 
aangaan met maatschappelijke 
thema’s.” 
San Jonker: “We gaan letterlijk 
bouwen met buurtcommunity’s, 
in combinatie met studenten van 
de Academie voor Bouwkunst. 
Er komt een theaterroute en we 

organiseren een grote buurt-
brunch. Als uitvalsbasis gebrui-
ken we de Urban Campsite, een 
samenwerking.” 
“Als je op dat uiterste puntje 
van IJburg staat, je hoort het 
water klotsen en ziet de wijk 
ver weg liggen, dan word je 
vanzelf gelukkig,” vult Linda 
Vosjan enthousiast aan. “Je 
waant je in een wereld waar al-
les mogelijk lijkt. Dat willen we 
aan iedereen laten zien.” www.
rodeloper.org.
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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.

Teun van de Keuken (Amsterdam, 4 september  
1971) is een Nederlands journalist en televisie-  
en radioprogrammamaker. Van de Keuken werd  
bekend bij het grote publiek als verslaggever van  
het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde 
(KRO-NCRV). Hij is sinds 2015 het gezicht van De 
Monitor, een onderzoeksjournalistiek programma. 
Naast zijn televisiewerk was Van de Keuken tot voor 
kort schrijver van een column in het wetenschaps-
katern van Het Parool en heeft hij een 2-wekelijkse 
column in de NCRV-gids. Teun woont met zijn vrouw 
en twee dochters op de Hogeweg.

‘ Voor cafés moet je de 
Watergraafsmeer uit’

Door Marcel van Roosmalen

Teun van de Keuken

 

jas
in de

Teun van de Keuken: “Hier wonen mensen die het erg getroffen hebben en die zich tegelijkertijd afficheren als 

types die het beste voor hebben met de wereld.” foto marti jn van den dobbelsteen

Hoe ben je in Oost terecht 
gekomen?
“Mijn vriendin woonde in de 
Kinkerstraat en ik in de Haar-
lemmerstraat. Alle twee hadden 
we een te klein huisje om in 
samen te wonen. We gingen op 
zoek naar iets groters en wan-
delden een keer over de Ring-
dijk. Dat was op dat moment 
de mooiste plek in Amsterdam. 
Het was in de zomer: waterlelies 
in het water, appelboompjes 
in bloei. Als we hier nou eens 
konden wonen, zeiden we tegen 
elkaar. Vlak daarna zagen we 
opeens een ‘te koop’-bord bij 
een leuk huisje en toen waren 
we verkocht. We hebben er uit-
eindelijk vijf jaar gewoond. 
Toen we een kind kregen zijn 
we naar een nieuwbouwhuis 
aan de Carolina MacGilla-
vrylaan verhuisd, dat was een 
grote glazen toren met scheve 
ramen. We hadden er een grote 
verdieping, 130 vierkante meter, 
die van alle gemakken voorzien 
was, maar verder was er niets. 
Die toren stond in niemands-
land, terwijl ik een echte praat-
jesmaker ben.”

En dus verhuisde je naar de 
Watergraafsmeer, want daar 
babbelt iedereen met iedereen 
op straat. 
“In dat huis, in die straat viel 
niks te babbelen. Het was in de 
stad, maar het leek wel Almere. 

Uiteindelijk zijn we geland op 
de Hogeweg, een dubbele bo-
venwoning uit 1906.”

Wat voor praatjes maak jij daar 
op straat?
“Niet op straat. Ik maak meestal 
praatjes met de winkeliers. Dan 
ga ik daar naar binnen en dan 
vraag ik ‘heb je nog iets bijzon-
ders?’ en dan zegt hij bijvoor-
beeld ‘ik heb nu jodenhaas’.”

En dan zeg jij?
“Dan vraag ik: wat is dat?”

En dan legt hij dat uit.
“Ja, of ik bestel bijvoorbeeld een 
biefstuk en dan zegt de slager 
‘die is nu niet op z’n best ik zou 
entrecote nemen. Tja, het zijn 
best saaie praatjes.”

Ik vind dat helemaal geen saaie 
praatjes. Ik stel me het leven van 
die winkeliers voor. Dat er de 
hele dag mensen binnen komen 
met praatjes. 
“Zo erg is dat niet.”

Wat zijn je favoriete winkels?
“Als ik boodschappen doe ga 
ik doorgaans naar de kleine 
winkels, dat kan niet anders 
met mijn reputatie. Ik heb twee 
slagers: Cees de Bouter op de 
Hogeweg en Herman de Wit in 
de Wakkerstraat. Anders moet 
ik naar de Vomar, daar ben ik 
minder enthousiast over. Voor-
deel Markt betekent dat. Ik las 
in de vorige Brug dat Aaf Brandt 

Corstius haar groenten bij Helal 
et Gida in de Pretoriusstraat 
haalt. Daar kom ik ook!”

Heb je een stamcafé?
“Voor de cafés moet je de Water-
graafsmeer uit, daarvoor moet je 
naar Oost. Ik hou het meest van 
koffie drinken, we hebben met 
een aantal vrienden een kof-
fieclubje maar wat we missen is 
een ideaal koffieplekje.” 

Ga naar winkelcentrum  
Oostpoort.
“Dat hele project is een mis-
vatting. Allemaal dezelfde 
treurige winkels en een trieste 
horeca-kade met de ene na de 
andere biologische pannen-
koekenzaak na de andere. En 
dan die namen. De ene zaak 
heet Genieten, de andere Het 
Oostpoortje. Roezemoes in dat 
prachtige oude politiebureau, 
hoe die plek is verneukt... Daar 

had natuurlijk iemand met ver-
stand van horeca-zaken moeten 
zitten. Wat ik overigens wel heel 
geslaagd vind is Merkelbach. 
Daar kun je bij mooi weer echt 
rustig genieten in die schitte-
rende Engelse landschapstuin. 
’t Nieuwe Diep in het Flevopark 
vind ik trouwens ook mooi. De 
bediening is er nogal kortaf, als 
je naar iets vraagt wat niet op de 
kaart staat snauwen ze je echt 
af – ‘Nee’ – maar ik vind het wel 
schitterend gelegen.”

Jij zwemt, wat vind je van het 
Oosterparkbad?
“Als je erin ligt heb je absoluut 
niet het idee dat het verbouwd 
is. Je hebt de fast-lane, daar 
kan ik niet in mee. En je hebt 
een baan voor iedereen, daar 
behoor ik tot de snelsten. Dat 
is niet per se prettig, je moet je 
de hele tijd inhouden of juist 
inhalen. Ik zwem op zaterdag. 

Tot een uur of negen is dat heel 
prettig, daarna heb je opeens 
van die laatkomers. Dan wordt 
het te druk.” 

Hoe zou je de bewoners van de 
Watergraafsmeer omschrijven?
“Voor een groot deel wonen hier 
mensen die het erg getroffen 
hebben en die zich tegelijkertijd 
afficheren als types die het beste 
voor hebben met de wereld.” 

Heb je veel contact met  
de buren?
“Ik heb een gewoon, goed en 
normaal contact met de buren. 
Het is een ‘hai-hai-hai’-buurt.
Wat mij opvalt in deze buurt is 
dat er steeds meer huizen een 
week nadat ze te koop zijn gezet 
voor een gigantisch bedrag wor-
den verkocht aan steeds foutere 
types. Binnen een week ligt er 
dan kunstgras in de tuin. Ik heb 
een hekel aan kunstgras.”

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

ekodis de brug mrt 2015.indd   1 22-3-2015   23:25:40
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Henk Zuiver (82) exposeert in het Flevohuis. “Ik hou ervan om mooie dingen te maken.”   

foto marti jn van den dobbelsteen

Henk Zuiver, 82 jaar, is één 
van de exposanten. Er han-
gen meerdere schilderijen en 
potloodtekeningen van Zuiver 
op de expositie, mooie kunst-
werken die indruk maken op de 
bezoekers.
“Kijk, deze tekening heet Necrolo-
gie. Een man en een vrouw varen 
over de rivier, op weg naar de 
onderwereld. Ik ben de schipper 
en mijn vrouw is de passagier. 
Zie je dat kasteeltje rechts, dat is 
ons sprookjespaleis. Dat sprook-
je hield op toen mijn vrouw 
overleed, in 2007, na een ernstig 
ziekbed. Maandenlang reisden 
we één dag per week van ons 
huis in Friesland naar het Antoni 
van Leeuwenhoekziekenhuis, 
mijn vrouw had kanker.”

Zuiver loopt naar een andere 
tekening van hem, wat ver-

derop. “Deze potloodtekening 
heet Afscheid. Twee vogeltjes 
op een tak, het ene vliegt weg, 
het andere blijft achter. Het gaat 
over het afscheid dat ik van mijn 
vrouw moest nemen. Ik kon 
haar niet zeggen hoeveel pijn 
me dat deed. Met deze tekenin-
gen kon ik dat wel. Mijn vrouw 
begreep dat. Ze heeft de teke-

Van 15 april tot 15 
september 2015 is in 
Dagcentrum Flevohuis 
aan het Kramatplant-
soen De Verbeelding van 
Oost te zien, een expo-
sitie van kunstwerken 
die zijn gemaakt door 
bezoekers van het Da 
Vinci Atelier. 

Expositie in het Flevohuis

‘Met mijn tekeningen kan ik uitdrukken wat ik voel’

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

Door Michel van Dijk

ningen gelukkig gezien voordat 
ze overleed. Ze vond ze mooi.”

Schildersezel
Zuiver woont al enkele jaren 
zelfstandig in een seniorenwo-
ning in de Von Zesenstraat. “Ik 
noem dat mijn vogelkooitje. Een 
tweekamerwoning, pal tegenover 
de Dappermarkt. Niet groot, wel 

deel 14

knus. En altijd rumoer om me 
heen, met de markt voor de deur.”

Twee dagen per week bezoekt hij 
het Dagcentrum, dat onderdeel 
uitmaakt van Zorggroep Amster-
dam Oost (ZGAO). “Dat is heel 
ontspannend. Ik heb er kamera-
den waarmee ik praat over wat 
we aan het maken zijn en welke 

technieken we daarbij het beste 
kunnen gebruiken. Ik ben nu 
met een paar mozaïeken bezig, 
dat is nieuw voor me. Ik hou er-
van om mooie dingen te maken, 
mijn hele leven al. Het kost me 
ook geen moeite, het groeit van-
zelf onder mijn handen vandaan. 
Ik heb veel fantasie, de ideeën 
komen vanzelf bij me op.”

In zijn keuken in de Von Zesen-
straat staat een schildersezel waar 
hij uren aan kan zitten. “Soms 
tot diep in de nacht. Maar ik blijf 
altijd kritisch op mijn werk. Voor 
dit schilderij met rode rozen – 
Zuiver loopt er naartoe – maakte 
ik eerst wat potloodschetsjes. Dat 
laat ik dan een paar weken staan, 
omdat ik erover wil nadenken, 
en uiteindelijk ga ik verder, en 
schilder ik het af met olieverf. 
Mensen vinden het mooi wat ik 
maak, maar ik hoef er niets mee 
te verdienen. Ik geef ook veel 
weg. We leven in een materi-
alistische maatschappij, maar 
daar doe ik niet aan mee. Deze 
tekening van een doodsvogel 
wil ik aan Bert Keizer geven, de 
verpleeghuisarts hier. Als dank 
voor alle goede gesprekken. Ik 
ben geen man van woorden, 
maar met mijn tekeningen kan ik 
uitdrukken wat ik voel.”

 Advertorial
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De periode dat UniKidz alleen 
een BSO was is verleden tijd. 
Tegenwoordig kan iedereen 
meedoen aan de activiteiten van 
de Kookstudio, Sportstudio, 
het Theater en de Bijlesstudio. 
De kracht van UniKidz blijft 
hetzelfde. “Kijk,” zegt Svetlana, 
oprichtster van UniKidz. “Wij 
scheppen dan wel de kaders, 
maar we laten kinderen zichzelf 
ontwikkelen. ‘Vanzelfontwikke-
ling’ noemen we dat. 
Ons aanbod – in zogenoemde 
labels: koken, sporten, theater, 
bijles en huiswerkbegeleiding 
– draagt daaraan bij.” De lessen 
en workshops worden gegeven 
door professionele krachten. Zo 
heeft de balletdocente jarenlange 
ervaring opgedaan bij het Natio-

Een van de vestigingen van de Unikidz Group is 
gevestigd aan de haven. In zeven grote ruimten, die 
allemaal een andere, fijne sfeer ademen, kunnen kin-
deren zich rustig ontwikkelen tot wie ze zijn. Door 
onder meer kookles, sport en theater of bijles. Om 
mee te doen hoef je geen lid van de opvang te zijn.

naal Ballet en heeft de Remedial 
Teacher ruim tien jaar ervaring 
met kinderen om voor hen een 
geschikte leerweg binnen het 
leren te vinden.

In de theaterzaal hangen ver-
kleedkleren op een rij. Je ziet 
warme gordijnen, een strakke 
vloer, oude deurtjes. De kook-
studio heeft pollepels en vier 
fornuizen. Het is er fris, het 
geluid gedempt. Unikidz straalt 
het in alles uit: ‘échte dingen voor 
kleine mensen’.

“Kinderen zijn de toekomst.” 
Dat laten Svetlana en haar team 
overal in doorklinken. Vanuit de 
visie dat we allemaal deel uitma-
ken van de wereld en daar samen 

verantwoordelijk voor zijn. “We 
denken vanuit ‘mens, dier en 
natuur’. En de kinderen draaien 
volwaardig mee.”

Zo hebben de kinderen van de 
BSO UniKidz een eigen tuintje 
op de Boerderij op IJburg. “We 
laten ze zien hoe eten ontstaat en 
groeit. Met elkaar verzorgen we 
de gewassen; de oogst bereiden 
we vervolgens in onze eigen 
kookstudio. Alles wat we hier 
eten en drinken is sowieso biolo-
gisch. We zijn verantwoordelijk 
voor de aarde, dat willen we de 
kinderen meegeven.”

“We zijn continu in beweging en 
in gesprek met elkaar, de ouders 
en de kinderen. We willen crea-
tief en innovatief zijn. Zo, samen, 
zijn we geworden wat we nu zijn. 
Ze prijst haar team, en zichzelf, 
gelukkig. “Unikidz geeft een 
enorme energie.”

Je kunt buiten schooltijd aan 
diverse cursussen en workshops 

UniKidz Group zet met diverse  
activiteiten kinderen in hun kracht

Team Unikidz Group. foto marti jn van den dobbelsteen

 Advertorial

van Unikidz meedoen, ook als 
je geen lid bent van de buiten-
schoolse opvang. Er zijn volop 
mogelijkheden voor unieke 
kinderfeestjes en is er zelfs voor 
de allerkleinsten de mogelijk-

heid om mee te doen aan de 
Mini Gym en Mini kooklessen. 
Alle informatie vind je op www.
unikidzgroup.nl.

Onze activiteiten  
zetten kinderen  

in hun kracht!

LEREN MET  
JE HOOFD
EN MET  
JE GEVOEL STERK EN FIT  

IN JE LIJF,
STERK EN FIT  
IN JE HOOFD OOK  

KINDEREN
KUNNEN  
KOKEN LAAT ZIEN  

WIE JE OOK
ALLEMAAL  
BENT VRIJE BUITEN- 

SCHOOLSE  
TIJD VOL  
MOGELIJK- 
HEDEN

Elk kind is een bron van talenten.

Talenten stimuleren zelfvertrouwen  
en zelfontwikkeling.

Ontwikkelen doen ze vervolgens zelf,  
‘Vanzelfontwikkeling’ noemen we dat.

Wilt u meer informatie of uw kind  
inschrijven voor één van de activiteiten?
Surf, mail of bel ons.  

www.unikidzgroup.nl
informatie@unikidzgroup.nl
020 416 05 35
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Het wat verouderde clubge-
bouw (1986) is eenvoudig doch 
charmant. De kantine is niet 
groot, maar heeft een onmis-
kenbare eigen stijl met houten 
meubels en de gevulde boe-
kenkast als onbetwist hoogte-
punt. Ooit een voetballer een 
boek zien lezen? Voorbij de 
bestuurskamer en het materi-
aalhok, beide zonder opsmuk, 
vinden we een ietwat donkere 
kleedkamergang met beider-
zijds verbleekte, ingelijste foto’s 
van DVVA’ers in actie. In de 
bescheiden kleedruimtes kun 
je je kont wel keren, maar met 
moeite. De schitterende muur-
schilderingen zijn echter een 
heerlijke traktatie voor de cult-
liefhebber. Er zijn afbeeldingen 
van voetbaliconen als Diego 
Maradona, Johan Cruijff en de 
adembenemende Braziliaan 
Socrates, maar evengoed van 
de in Nederland gehate Duitser 
Rudi Völler.

Bij DVVa doet iedereen gewoon normaal tegen elkaar

Amsterdam-Oost kent 
een paar dichtbevolkte 
gebieden waar het voet-
balclubs betreft. Sport-
park Drieburg, inge-
klemd tussen Gooiseweg 
en Weespertrekvaart, is 
zo’n gebied. Op Drieburg 
huizen vele verenigingen, 
waaronder DVVA, dat 
zichzelf graag profileert 
als gezelligste voetbal-
club van Amsterdam. 
Als je de moeite neemt 
om door te lezen, weet 
je straks aanmerkelijk 
meer over deze studen-
tikoze vereniging.

Van een club met de naam 
DVVA (Door Vriendschap Ver-
enigd Amsterdam) verwacht 
je misschien geen grootse 
prestaties, vooral omdat DVVA 
graag vrolijkheid en gezellig-
heid wil uitstralen. Er wordt 
dan ook een magische aantrek-
kingskracht uitgeoefend op 
(ex-) studenten, die het groot-
ste deel van het ledenbestand 
uitmaken. De Geelzwarte 
Leeuwen (bijnaam gebaseerd 

op de clubkleuren) zouden 
volgens sommigen vooral in de 
derde helft (tijdens het bier-
drinken dus) onverslaanbaar 
zijn. Voor enkele teams gaat 
dat ongetwijfeld op; er zijn 
liefst veertien herenelftallen 
en vier dameselftallen. Toch 
wordt er bij DVVA zeker niet 
beroerd gevoetbald. Hoewel 
geen echte hoogvlieger op de 
amateurvoetballadder, speelt 
het eerste elftal sinds ruim tien 

jaar onafgebroken in de tweede 
klasse op zaterdag (met zelfs 
een kortstondig uitstapje naar 
de eerste klasse).

De geschiedenis leert ons dat 
DVVA in 1931 werd opgericht 
onder de nostalgische naam 
‘Vaart Boys’ (verwijzing naar de 
Weespertrekvaart). Aanvanke-
lijk zonder thuishaven kwa-
men de Geelzwarte Leeuwen 
pas later met buurvereniging 
JOS/Watergraafsmeer op Drie-
burg wonen. Tot in de jaren 
tachtig bezat men een houten 
clubhuis, dat van ouderdom 
langzaam ineen dreigde te 
zijgen. Door de economische 
malaise richtte DVVA zich, bij 
teruglopende ledenaantallen, 
op studenten. Hoewel geboren 
uit bittere noodzaak bleek dit 
een gouden greep. De zoete 
vruchten van deze succesvolle 
werkwijze worden nog dage-
lijks geplukt, getuige het grote 
ledenaantal.

Sinds najaar 2014 is de pas 
32-jarige Peter-Paul Timp 
voorzitter van DVVA. Behalve 
de voorzittershamer draagt 
‘PP’ nog wekelijks zijn voet-

balschoenen. Hij acteert in het 
geelzwarte shirt sinds 2008 en 
doet dat zeer verdienstelijk: 
in het tweede elftal. Onbe-
kend in Amsterdam kwam hij 
(uiteraard) aanwaaien in zijn 
studententijd. Hij verhaalt over 
de charme van DVVA: “Het is 
amateurvoetbal in zijn puurste 
vorm, een gezellige en hele 
warme vereniging. Iedereen 
doet gewoon normaal tegen 
elkaar en iedereen is welkom. 
Het eerste staat bij ons niet op 
een voetstuk, maar alle elftal-
len vormen gezamenlijk de 
club en voelen zich ervoor ver-
antwoordelijk.” De voornaam-
ste ambitie van Timp raakt aan 
het gemoedelijke, fatsoenlijke 
imago dat DVVA uitdraagt. Hij 
noemt geen sportieve doel-
stelling, maar wil dat DVVA 
een plek is waar mensen graag 
komen. De leden, hun familie 
of vrienden, scheidsrechters 
en niet in de laatste plaats de 
tegenstanders. Het belangrijk-
ste vindt hij dat mensen zich er 
thuis en op hun gemak voelen. 
Het lijkt erop dat deze ambitie 
ieder weekeinde moeiteloos 
wordt waargemaakt.

Voorzitter Peter-Paul Timp (32) vanuit de kleedruimte: “Bij DVVA vind je amateurvoetbal in zijn puurste vorm.” foto marti jn van den dobbelsteen

‘ Het eerste staat bij ons niet  
op een voetstuk’

Door Gijs Lauret

• Showroom • Onderhoud • Lease

Binnen 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

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
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Toen wij in 2005 op 
IJburg kwamen wonen 
troffen we een desolaat 
landschap van zandvlak-
tes, met gras begroeide 
zandhopen en een paar 
gebouwen. ‘Gazastrook’ 
noemde mijn schoon-
moeder het. Niets op 
IJburg is ouder dan vijf-
tien jaar. Een gek gevoel 
als je de binnenstad van 
Amsterdam gewend 
bent. 

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

Ik weet nog de opluchting die ik 
voelde toen ik de Diemerzeedijk 
ontdekte. ‘Oude structuren’, om 
in termen van stedenbouwkun-
digen te spreken. Goddank een 
paar oude structuren om me 
aan vast te klampen. Tegen mijn 
kinderen en buitenlandse be-
zoekers kan ik niet vaak genoeg 
herhalen waarom we spreken 
van de DiemerZEEdijk. ‘Papa, 
hadden ze hier dan ook eb en 

8+

vloed?’ ‘Ja zoon, ze hadden hier 
eb en vloed, zout water, kwallen, 
garnalen.’ Als ik buitenlandse 
gasten heb, fietsen we via het 

Diemerpark over de Diemerzee-
dijk naar Muiden, waar ik ze aan 
het eind van de dijk confron-
teer met het onverwachte zicht 

paviljoen 
puur

“Paviljoen Puur is een verrijking van de oude structuren.”

foto marti jn van den dobbelsteen

sPOrt

Vier avonden, vier hardlooproutes van tien kilo-
meter. In de week van 18 tot en met 21 mei wordt 
op IJburg voor de tweede keer de Hardloopavond-
4daagse georganiseerd. Er zijn mooie nieuwe routes 
uitgezet, onder meer over de nieuwe Uyllanderbrug 
en rond De Diemen. Wie alle vier de routes loopt, 
legt in vier avonden de afstand van een marathon af. 
Dit evenement steunt Stichting Tegenkracht, die 
onderzoek bevordert naar de positieve effecten van 
sport bij kanker en die sportplannen opstelt voor 

mensen die bezig zijn kanker te overwinnen. 
Startpunt is Tennisclub IJburg. Kosten: bij voorinschrijving €20, anders €22,50. Deelnemers die de 
vier routes uitlopen krijgen een herinneringsmedaille. Inschrijven via hardloopavond4daagse.nl 
en inschrijven.nl.

Hardloopavond4daagse

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. 

op het Muiderslot. Een middel-
eeuws kasteel maakt een enorme 
indruk op Amerikanen heb ik ge-
merkt. Fietsend over de Diemer-

zeedijk kom je qua oude structu-
ren eerst de Diemersluis tegen, 
vervolgens Fort Diemerdam. Van 
het fort zijn nog een houten fort-
wachtershuis, munitiebunkers 
en geschutsopstellingen te zien. 
De vier geschutsopstellingen zijn 
rond, zodat de kanonnen konden 
draaien. Staand op die plek kun 
je je voorstellen hoe het was om 
een vijandelijk schip op de kor-
rel te nemen. Tussen de bunkers 
ligt een ruig terrein met heuvels 
en kraters.

De ronde vormen en het ruige 
terrein moeten voor Emma Ar-
chitecten de inspiratie geweest 
zijn voor de fantastische ronde 
schelpvorm van het Paviljoen 
Puur. De huid van blankhouten 
schubben slingert omhoog en 
vormt een speels en aaibaar ge-
bouwtje. Het café op de begane 
grond is half verzonken in het 
terrein en maakt zo contact met 
de natuur. Dit vind ik een heel 
geslaagd gebouwtje. Subtiel, ge-
waagd, een verrijking van deze 
oude structuren, een 8+.

Reacties zijn welkom: jved@dorensar-
chitects.nl.
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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! 

.

Nu te zien in onze winkel,
de winnaar van de

Red Dot Award 2015:
The Gloster Grid Lounge 

Heelz
Ontworpen door Marike Andeweg.

Diverse opstellingen mogelijk
door het gebruik van

verschillende elementen.
Afgebeelde opstelling 3-zits met

chaise longue in stof.
Vanaf € 3524,- 

Bloq Fauteuil
Deze veelzijdige fauteuil kan gecombineerd worden met 
de bestaande Bloq banken maar slaat losstaand 
ook geen slecht �guur.
Vanaf € 975,- 

BimBom Kruk & Bank
BimBom, ontworpen door 

Claire Vos Teeuwen en Roderick Vos.
Ook leuk voor aan de eettafel
Leverbaar in diverse kleuren.

Vanaf € 229,- 

Bloq
Ontworpen door Roderick Vos.
De Bloq is Strak aan de buitenzijde,
bol en zeer comfortabel aan
de binnenzijde.
Vanaf € 735,- 

Grootste collectie Design on Stock
van heel Nederland! 

Uit de ontwikkeling van IJburg zijn lessen getrokken. Toen daar allang mensen woonden, waren er nauwelijks 

buitensport- en speelvoorzieningen. Op Zeeburgereiland wil de gemeente deze juist versneld realiseren.  

foto marti jn van den dobbelsteen

De grootste en belangrijkste 
voorziening in de sportzone 
is een skatepark met verschil-
lende skateheuvels. Maar er is 
ook ruimte voor een half bas-
ketbalveld, een trimparcours en 
bijvoorbeeld een tennisveldje. De 
helft van het sportveld krijgt een 
parkachtige invulling. 

Bijzonder is dat de sportzone er 
komt met inspraak van omwo-
nenden, belanghebbenden en 
sporters zelf. Zij kwamen in april 
bij elkaar voor een eerste overleg. 
Tijdens een volgende bijeen-
komst – waarschijnlijk in mei – 

Zeeburgereiland krijgt een stads sportpark

skateboardbaan, velden en een 
trimbaan met toestellen
In de sportheldenbuurt 
op Zeeburgereiland 
wordt een zogenoemde 
urban sportzone gecre-
eerd. Op en rond een 
van de drie sportvelden 
midden in de wijk komen 
onder meer openbare 
fitnessapparaten en een 
skateboardpark. Belang-
hebbenden denken mee.

wordt de opzet voor de sportzone 
gepresenteerd. Hierin zijn zoveel 
mogelijk elementen uit het eerste 
overleg verwerkt. Iedereen kan 

dan opnieuw zijn mening geven 
en als er aanleiding is volgt nog 
een derde bijeenkomst.
Naar verwachting wordt er eind 

2015 begonnen met de aanleg van 
de urban sportzone. In de tweede 
helft van 2016 is de sportvoorzie-
ning dan gereed.

sPOrt

Wie verdient de 
Penning sport-
raad amsterdam?
Ieder jaar wordt de Pen-
ning Sportraad Amster-
dam uitgereikt aan een 
vrijwilliger of professio-
nal, vereniging of (com-
merciële) instelling die 
een bijzondere bijdrage 
heeft geleverd aan de 
sport in Amsterdam. 
Voorzitter Robert Geer-
lings: “Waar normaliter 
de sporter wordt gelau-
werd vanwege bijzon-
dere sportieve prestaties, 
onderstreept de Sport-
raad met deze prijs het 
belang van de aanjagers 
en initiatiefnemers […] 
die het sportklimaat in 
Amsterdam vormgeven en 
verbeteren.”
Wie wordt er dit jaar met 
de Penning onderschei-
den? Dat bepaalt een 
deskundige jury, die zich 
zal zich buigen over de 
genomineerde kandida-
ten. Op donderdag 4 juni 
vormt het Ajaxterras van 
de Stadsschouwburg Am-
sterdam het decor voor 
de uitreiking. Kandidaten 
kunnen tot 11 mei worden 
voorgedragen via www.
sportraadamsterdam.nl
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IJ-swim met extra afstand: 3800 meter
Op 30 augustus aanstaande vindt de derde editie van IJ-Swim plaats in de binnenwateren van IJburg. 
Voor het eerst biedt het evenement drie afstanden, inclusief tijdregistratie: 1800 meter, 2800 meter en 
3800 meter. Er kunnen 150 mensen meedoen. IJ-Swim steunt Stichting Het Vergeten Kind. Joyce Keizer, 
een van de initiatiefnemers: “We willen een sportieve uitdaging neerzetten en tegelijkertijd een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij.”
Vanaf 1 mei is er de mogelijkheid gezamenlijk te trainen, op vrijdagochtend van 7.00-08.00 uur in het 
buitenbad van het De Mirandabad, onder leiding van zweminstructeurs. Info en inschrijven: www.
ijswim.nl.

Zien Brazilianen een bal, dan zijn ze niet meer te houden! 
Dan moet en zal er gevoetbald worden. Omdat ze voetballen 
het leukste vinden dat er is. En als je iets heel erg leuk vindt, 
dan word je er vanzelf heel goed in. In de meivakantie, van 4 
tot 8 mei, organiseert AFC IJburg daarom een Braziliaanse 
voetbalweek voor jongens en meisjes van 6 t/m 14 jaar. 
Dollen, doelpunten maken, passeerbewegingen oefenen en 
partijtjes spelen; je kunt één dag meedoen, maar ook twee, 
drie, vier of vijf. Je krijgt sowieso een Braziliaans tenue. Je 
hoeft geen lid te zijn om je te kunnen inschrijven voor de 
Braziliaanse voetbalweek. De kosten lopen uiteen van €59 
(één dag) tot €195 (vijf dagen), inclusief eten, drinken, een 
tenue en een certificaat. Inschrijven en info: afcijburg.nl of 
elfvoetbalkampen.nl.

Braziliaanse  
voetbalweek bij  
aFC IJburg



BBQ pakket
• 4 Hamburgers
• 4 BBQ worsten

• 12 kipsate
Voor maar €14,95

Aanbieding geldig van 30 april t/m 16 mei 2015

IJburglaan 651
Italiaans leren aan de  
Amsterdamse grachten
info@italiaitalia.nl | 06 338 57 359

www.italiaitalia.nl

•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   1:00:58

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

 Meivakantie 2 t/m 10 mei

Rondleidingen 
voor en door 
kinderen.

Juniorgidsen op het 
Muiderslot

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!

Nederlands beste bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof en zijn ensemble brengen een 
hommage aan de vrijheid. Ze spelen tango- 
composities van Pugliese, Piazzolla en 
Kraayenhof zelf, met prachtige fi lmbeelden. 
Om 18.30 uur vrijheidsmaaltijd bij mooi weer 
op het terras (apart reserveren) mét een 
nieuw werk van Carel Kraayenhof. 

Carel 
Kraayenhof
DI 5 MEI / 20.15 UUR 
THEATERCONCERT LIBERACIÓN

MUZIEKGEBOUW.NL/VRIJHEID    T 020 788 2000

5 MEICONCERT+ vrijheidsmaaltijd

HAPJES EN DRANKJES • DIVERSE AANBIEDINGEN 
ORIËNTAALSE PRODUCTEN • ZANG EN DANS

ZA 2 MEI
ZO 3 MEI 
12.00-16.00 UUR

PASAR MALAM 
DIEMERPLEIN!

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

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!
PARKEREN AL V.A. €0,50 | VOLG ONS OP FACEBOOK.NL/DIEMERPLEIN

Spiazzo café-restaurant is 
vanaf 1 mei open voor lunch, 

borrel en diner!
Gratis parkeren voor de deur (parkeerterrein Design020)

Spiazzo is open van dinsdag t/m zondag van 10:00-0:00 uur
Pedro de Medinalaan 91 | 1086 XP Amsterdam

Reserveren?
Bel 

020-4160100

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

Bram, Marieke en Thijs aan de Amstel in het gras. foto laura te Hennepe

Thijs, de blonde engel van 1, zit 
tussen de twee in. Genietend 
van de eerste zonnestralen in de 
roerige maand, aan de Amstel 
in het gras. Daar is niet heel 
veel voor nodig. Een kleedje, 
een prakje en een flesje wijn. 
De windjacks helpen tegen de 
nu en dan straffe bries. Verder 
komt de warmte van binnen. 
Vrijheid is een belangrijke waar-
de in dit verhaal. “Ze zeiden 
altijd dat je leven totaal veran-

dert met een kind. Het valt mij 
alles mee.” Het drietal maakt een 
jaloersmakend relaxte indruk. 
“Zo simpel is het, je kunt bin-
nen zitten, maar ook even naar 
buiten.” Thijs lijkt het prima te 
vinden, gezellig tussen pa en 
ma, smullend van een knalgeel 
prutje. “Het begon op Oerol. 
Thijs gaat dit jaar weer gewoon 
mee.” De festivalganger pur sang 
brabbelt instemmend. “Je kunt 
zoveel doen, als Nederlander, 
Amsterdammer, geniet van je 
vrijheid. Met een kwartiertje 

In het hoge noorden. Daar is het allemaal begonnen. 
Toen reisde het de wereld over. Om onverstoorbaar te 
groeien en uiteindelijk te landen in Zuid. Met nu en 
dan een chillmomentje in Oost. Het liefdesverhaal van 
Marieke en Bram.

Bram Vergeer (34), Marieke Broeksteeg (35) en Thijs (1)  

Het begon op Oerol

Door Laura te Hennepe

ben je in Paradiso, dan weer in 
de natuur. Veel geld is daar niet 
voor nodig.” Aldus Bram. En 
zo simpel als het grassprietje 

van Remco Campert, zo klein 
en groot kan genieten zijn, op 
tien minuten loopafstand van 
je huis. 

Tussen 29 april en 1 mei voert 
de gemeente in de nachtelijke 
uren onderhoudswerkzaamhe-

den uit aan de IJburglaan. 
Van het stuk tussen de Cas Oort-
huyskade en de Pampuslaan 

wordt dan steeds een deel voor 
verkeer afgesloten. Het gebied is 
overdag wel open voor verkeer. 

Het Kleine en Grote Rieteiland 
en de parkeergarages aan de 
IJburglaan blijven bereikbaar. 

Er wordt gewerkt tussen 19.30 
en 6.00 uur. 

Nachtelijke werkzaamheden IJburglaan

Pretoriusstraat 
wordt  
Museumstraat
Zaterdag 23 mei is de Pre-
toriusstraat in de Trans-
vaalbuurt voor één dag 
Museumstraat. Bewoners 
van deze straat mogen een 
dag lang één of meerdere 
museumstukken in hun 
eigen woning tentoonstel-
len. Hun deur staat open 
voor iedereen die een 
bezoek wil brengen. Veel 
bewoners van de Pretori-
usstraat hebben zich vol 
enthousiasme aangemeld 
en zij zijn inmiddels 
gekoppeld aan de deel-
nemende musea, waar-
onder Foam, Amsterdam 
Museum en het Multatuli 
Museum. De deelnemen-
de woningen zijn op 23 
mei vrij toegankelijk en 
in de straat worden tal 
van festiviteiten georgani-
seerd.  
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De gemeente Amsterdam heeft 
het Aanvalsplan Jeugdwerk-
loosheid 2015–2018 gelanceerd. 
Waarom? 
“Het vorige college heeft hard 
gewerkt aan de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid, maar 
wij doen er een extra tandje bij, 

omdat we vinden dat dit een 
groot probleem is. We steken de 
handen dus uit de mouwen.”

Wat houdt het Aanvalsplan in?
“We trekken de komende jaren 
28 miljoen extra uit voor het 
bestrijden van de jeugdwerk-
loosheid. Jongeren die niet naar 
school gaan of geen baan heb-

‘amsterdamse jongeren vinden ze te lastig, te mondig’

Ajmal Sherzai (24)  

wil graag fietsenmaker 

worden. Ervaring heeft 

hij zat. Maar hij wordt 

niet toegelaten tot de 

opleiding Rijwieltech-

niek van het ROC.

ben, begeleiden we terug naar 
school of werk. We kennen deze 
jongeren straks met naam en 
rugnummer. We nodigen ze uit 
voor een gesprek bij een van de 
zes Jongerenpunten die we nu 
uitrollen in de stad. Dat worden 
de stedelijke scharnierpunten in 
onze bestrijding van de jeugd-
werkloosheid.”

“Als de jongeren niet komen, 
dan gaan we naar ze toe. Onze 
boodschap is dan: ‘Joh, je gaat 
niet naar school en je bent niet 
aan het werk, dat lijkt ons geen 
goed idee.’ Stel dat een jongere 
vervolgens zegt: ik zou graag 
mijn kappersopleiding afmaken, 
dan zorgen we ervoor dat hij of 
zij op de kappersschool komt.”

“mijn droom is een eigen 
fietsenmakerij te beginnen. 
Ik hou van techniek, ik hou 
van fietsen en ik wil graag 
eigen baas zijn. bovendien zijn 
Nederlanders dol op fietsen. 
Ik kan er dus mijn brood mee 
verdienen.”

“Ik heb al veel ervaring. een 
vriend van me, net als ik een 
vluchteling uit Afghanistan, 
heeft een zaak op het wa-
terlooplein, waar hij twee-
dehandsfietsen verkoopt. Hij 
koopt kapotte en niet-opge-
haalde fietsen op via de groot-
handel en bij het fietsendepot 
van de gemeente Amsterdam. 
Die fietsen staan in een schuur 
in Amsterdam-noord, en 
daar repareer ik ze voor hem. 
48 fietsen in de laatste paar 
maanden. Die staan klaar voor 
de verkoop.”

Hoeveel jongeren denken jullie 
hiermee te bereiken?
“Onze ambitie is om jaarlijks 
5.200 jongeren terug naar 
school of werk te krijgen. Voor 
de coalitieperiode 2015–2018 
praten we dan over ten minste 
21.000 jongeren. Dat zijn cij-
fers waar de Amsterdammers 
ons op mogen afrekenen.”

Wat zijn speerpunten in het 
Aanvalsplan? 
“We combineren het Aanvals-
plan met de MBO-Agenda. 
Daarmee gaan we investeren in 
goed MBO-onderwijs. Verder 
is er het Actieplan Innovatief 
Vakmanschap. Amsterdam 
heeft behoefte aan vakman-
nen- en vrouwen. Samen met 
onderwijs en bedrijfsleven 
richten we daarom opleidings-
huizen op. Jongeren leren daar 
de vaktechnische vaardigheden 
waarmee ze worden klaarge-
stoomd voor een reguliere 
baan.”

Hoe doet Oost het in de  
aanpak van de jeugdwerkloos-
heid?
“Amsterdam-Oost is een wijk 
in opkomst. Er wordt in het 
stadsdeel veel gebouwd en 
gerenoveerd, maar de sociale 
vooruitgang blijft achter. Denk 
aan alle sociale problematiek, 
armoedegezinnen, jeugdwerk-
loosheid. Dat zijn zaken die 
je minder makkelijk aanpakt 
dan de renovatie van een blok 
woningen. Stenen zijn mak-
kelijker te organiseren dan 
mensen.”

Ajmal Sherzai in fietswinkel de Snelbinder aan de Molukkenstraat, waar men met leerlingen werkt van 

onder meer het ROC werkt.  foto marti jn van den dobbelsteen

Vervolg van pagina 1

“Voor een eigen fietsenzaak 
heb ik een opleiding nodig. 
Die heb ik nu niet. In Af-
ghanistan deed ik alleen de 
basisschool, daarna moest ik 
werken. In nederland, waar 
ik sinds 2003 woon, ben ik 
nooit naar school gegaan. Ik 
werk nu bij de burger king, 
om in mijn levensonderhoud 

te kunnen voorzien. Dat gaat 
goed, maar mijn droom is om 
voor mezelf te beginnen.”

“De medewerkers van Vluch-
telingenwerk doen hun best 
voor me, maar tot nu toe lukt 
het ze niet om me toegelaten 
te krijgen tot het roC. Dat 
is jammer, want daar wil ik 

de opleiding rijwieltechniek 
volgen. praktijkervaring heb 
ik voldoende, maar ik mis 
theoretische kennis. Hoe zit 
een fiets in elkaar, welke repa-
ratietechnieken zijn er, welke 
gereedschappen heb ik nodig? 
Als ik dat weet, kan ik mijn 
eigen zaak beginnen.”

Op begraafplaats De Nieuwe 
Ooster is om 10.00 uur een 
stille tocht langs gedenkte-
kens die herinneren aan de 
Tweede Wereldoorlog. Bur-
gemeester Van der Laan zal 
hierbij namens de gemeente 
Amsterdam aanwezig zijn. Het 
Kastanjeplein staat vanaf 11.00 

Op diverse plekken in het stadsdeel wordt op 4 mei stilgestaan bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers  
van de Tweede Wereldoorlog. 

Dodenherdenking in Oost

uur in het teken van herden-
ken. Aanwezigen kunnen een 
naambordje maken voor een 
Joods slachtoffer en dit een 
plaats geven in het stratenmo-
nument. Rond 19.00 trekken 
vijf koren zingend door de stra-
ten van de Oosterparkbuurt. 
Op de Kop van Java-eiland is er 

om 10.30 uur een plechtigheid 
bij het monument ‘Zeeman op 
de Uitkijk’, ter nagedachtenis 
aan zeelieden die tijdens de 
oorlog zijn omgekomen. Vanuit 
het Vriendschapshuis op de 
Palembangstraat 52 start om 
19.15 uur een stille tocht naar 
het Ceramplein. Daar begint de 

herdenking om 19.30 uur met 
muziek en vredesboodschap-
pen in verschillende talen. Ook 
in het Ed Pelsterpark op IJburg 
begint de herdenking om 19.30 
uur. Na de twee minuten stilte 
is er in de Binnenwaai koffie 
en thee, gevolgd door een kort 
concert. 

De site 
www.4en5meiamsterdam.nl 
biedt een volledig overzicht 
van alle herdenkingsbijeen-
komsten in de stad, gerang-
schikt naar stadsdeel. 

Maak
 kennis  
met 
DUIN

DUIN is de uitkomst voor 
de stads bewoner die graag 
meer rust heeft. Een plek aan 
het IJmeer, met Almere in de 
rug en zicht op Amsterdam. 
Je kunt hier heerlijk wonen, 
werken en genieten. Wonen 
in DUIN betekent wonen in een 
prachtig landschap. Vrij uitzicht, 
goede parkeermogelijkheden 
en perfect bereikbaar. 
Een gevoel van vrijheid. 
Iets voor jou? Neem contact 
op met 06 49 20 26 32.

DUINhuis Het Baken

Zuiderduin
Op de Zuiderduin zijn vier verschillende 
woningtypes in ontwikkeling. Dit zijn de 
DUINvilla, DUINbungalow, DUINhuis en 
het Strandhuis. Voor elke woning heb je de 
keuze uit verschillende plekken in het duin-
gebied. Vanaf  272.000 (Strandhuis) v.o.n. 

Kop Zuid 
Bij het strand wonen in een luxe apparte-
ment? Dat kan! In het unieke gebouw 
genaamd Het Baken. In Het Baken zijn 
verschillende woningtypes, waaruit je 
kunt kiezen voor een bepaalde grootte 
en indelingen. Vanaf  176.600 v.o.n.

Wil je nog meer keuzevrijheid? Kies dan voor een Duin Vrije kavel.

Wonen aan het strand, tussen de duinen én vlakbij Amsterdam? Het kan in DUIN.
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Buurtsuperkookboek
wie komt er nou niet graag in de turkse of marokkaanse 
buurtsuper? Het assortiment is anders, breder en exotischer 
dan bij de supermarkt. maar hoe maak je verse artisjokken 
klaar en wat kun je maken met verse gember of rode peper? 
Het buurtsuperkookboek weet raad: hierin zijn recepten en 
gebruikstips bijeen gebracht om je in de keuken op weg te 
helpen. want niet iedereen is vertrouwd met al die heerlijke, 
maar soms onbekende producten. buurtsuperkookboek van 
marianne meijerink, €15, te bestellen via www.buurtsuper-
kookboek.nl 

 Ravotten in de natuur met de IJburg Rangers 
boerderij op Ijburg start op de woensdagmiddag een nieuwe 
activiteit: de Ijburg rangers. onder leiding van een coach gaan 
de kinderen de natuur verkennen op en rond de boerderij, in 
het Diemerpark en de Diemervijfhoek. 
Initiatiefnemer Zita pels: “kinderen vinden het heerlijk om 
buiten te spelen. De Ijburg rangers geeft kinderen in de stad 
de kans om lekker te ravotten en kennis te maken met de 
wonderen en wetten van de natuur.” De kinderen maken 
huisjes en voederplekken voor wilde dieren en houden een 
moestuin bij. Coach Daphne Hogeweg heeft veel ervaring 
met natuurlessen en is als schapenhoeder echt een buiten-
mens. 
er zijn twee groepen (6–9 en 9–12 jaar). De kosten bedragen 
60 euro (voor tien clubbijeenkomsten van anderhalf uur). 
opgeven via pony@boerderijopijburg.nl

 Kunstexpositie op volkstuincomplex
Sommige tuinders op volkstuinpark nieuwe Levenskracht 
hebben niet alleen groene vingers, maar zijn ook actief als 
kunstenaar. In de kantine zijn tot zaterdag 2 mei kunstwerken 
van enkele artistieke tuinders te bewonderen. De exposi-
tie omvat fotografie, schilderijen en kleding en is mooi te 
combineren met een wandeling over dit zeldzaam mooie 
volkstuinpark, dat vorig jaar nog internationaal in de prijzen 
viel. Gratis entree. openingstijden: do en vr 15.30–17.30 uur, 
za vanaf 12.00 en zo vanaf 14.00 uur. Voorlandpad 21, achter 
in sportpark middenmeer in de watergraafsmeer. 

Zorggroep Amsterdam Oost is op zoek naar een voorzitter van de Cliëntenraad. 
De voorzitter is een onafhankelijk persoon en hoeft geen binding te hebben met 
Zorggroep Amsterdam Oost.

Wij zoeken iemand die werk-
zaam is (geweest) in de zorg, op 
de hoogte is van regionale ont-
wikkelingen binnen de (oude-
ren)zorg, bestuurlijke ervaring 
heeft en beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden, 

Gezocht Voorzitter Cliëntenraad

inlevingsvermogen en gevoel 
voor humor.

De beloning is conform vacatie-
geldregeling en na zes maanden 
vindt een evaluatie plaats. Voor 
sollicitaties of meer informatie: 

Liesbeth van Amerongen, advi-
seur Cliëntenraad, 020-5925405 
/ l.vanamerongen@zgao.nl 
Babs Hulskramer, secretaresse 
Cliëntenraad, 020 - 5925486 / 
b.hulskramer@zgao.nl.

Gezonde school
De Gerhardschool aan de Valentijnkade heeft als eerste school voor speciaal onderwijs in 
Nederland het vignet Gezonde School gekregen. Hiermee laat het schoolbestuur zien dat zij de 
gezondheid van de leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Er zijn nu negen Gezonde 
Scholen in Amsterdam. 
Directeur Erik Scheerder erg trots op het vignet. Onderzoek wijst uit dat gezonde leerlingen 
actiever zijn en betere schoolprestaties leveren. De leerlingen van de Gerhardschool krijgen 
daarom twee maal per week gym, aangevuld met een wisselend sportaanbod. Ook na schooltijd 
worden er extra activiteiten georganiseerd, zoals schoolschaatsen op de Jaap Edenbaan. 
Het schoolplein wordt dit voorjaar aangepast: het krijgt Schoolplein 14 van de Cruyff Founda-
tion, dat de kinderen dankzij een speciaal ontwerp tijdens het buitenspelen meer uitdaagt om 
actief bezig te zijn. 

Werkzaamheden Linnaeusstraat 
Om de verkeerssituatie ter hoogte van winkelcentrum Oostpoort te verbeteren wordt vanaf 11 mei 
gewerkt aan de Linnaeusstraat vanaf het kruispunt Polderweg tot aan de Ringvaart. De werkzaam-
heden duren ongeveer zeven weken en vinden gefaseerd plaats. Woningen en voorzieningen 
blijven bereikbaar, voetgangers, fietsers en automobilisten worden door middel van borden langs 
het werkgebied geleid. In drie fasen worden achtereenvolgens de vluchtheuvels voor de tramhal-
tes verlengd, de rijbanen en de voet- en fietspaden aangepakt. 

Tien Amsterdamse gebouwen 
dingen mee naar de Amster-
damse Architectuur Prijs, die 
is bedoeld voor architect én 
opdrachtgever. 

De prijs wordt op woensdag 20 

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Yente op het toekomstige natuurgebiedje Anna’s Ruigte in Science Park. “Het wordt een levend  

laboratorium.” foto marti jn van den dobbelsteen

Na over een smalle sloot te 
zijn gesprongen, staat studente 
Yente Stor (20) met haar groene 
laarzen op het toekomstige 
natuurgebiedje: ‘Anna’s Ruigte’. 
Ze loopt over een kronke-
lend pad het landschap in dat 
bestaat uit hoge, gepluimde 
rietstengels. De grond is 
groenbedekt met brandnetels 
en andere lage vegetatie. In de 
verte klinkt het gefluit van een 
tjiftjaf. “Het idee is om van dit 
gebied een levend laborato-
rium te maken,” vertelt Yente 
enthousiast. Het terrein van 
1,5 hectare groot ligt naast de 
Universiteit van Amsterdam op 
het Science Park, achter Café 
Polder.

Enkele biologie- en bèta-gam-
ma-studenten kwamen vorig 
jaar op het idee om dit braak-
liggende terrein een nieuwe 
bestemming te geven. Van de 
eigenaar van de grond, de ge-
meente Amsterdam, kregen zij 
groen licht voor hun plannen. 
De studenten willen ingrepen 
uitvoeren om de biodiversi-
teit te verhogen en gaan op dit 
terrein de natuurontwikkeling 
observeren en een permacul-
tuurtuin aanleggen. 

Leren over stadsecologie
Yente, eerstejaars student 
psychobiologie, wijst naar de 
wuivende pijpenstrootjes. “Nu 
is het landschap heel eentonig. 
In september zal de gemeente 
met een graafmachine de grond 
bewerken. Door de oevers 
minder steil te maken, krijgen 
bijvoorbeeld planten als wa-
termunt, gele lis en misschien 
zelfs waterdrieblad een kans.” 
Nadat de grond bewerkt is, zal 
de natuur zoveel mogelijk met 

rust worden gelaten. Wel zal een 
pad de bezoekers de mogelijk-
heid geven door het gebied te 
wandelen.

Anna’s Ruigte gaat fungeren 
als kenniscentrum. “Buurtbe-
woners kunnen hier leren over 
stadsecologie en het belang 
van biodiversiteit. Mensen 
weten daar vaak weinig vanaf. 
Door middel van informatie-
panelen en activiteiten leren 
de bezoekers over deze onder-
werpen.” De studenten willen 
de buurtbewoners actief bij 
het project betrekken. Eerder 
organiseerden ze al een discus-
sieavond over de inrichting van 
het terrein, en in februari een 
schoonmaakactie. 

Permacultuur
Een gedeelte wordt ingericht 
als permacultuurtuin: ‘Anna’s 
Tuin’. Café Polder gaat de ver-
bouwde groenten op de kaart 
zetten. Yente: “Permacultuur wil 
zeggen dat de ecosystemen zo 
veel mogelijk in balans worden 
gehouden. Zo zetten we plan-
ten die veel stikstof loslaten bij 
planten die juist stikstof nodig 
hebben. In de tuin komt in 
ieder geval een kruidencirkel en 
er komen fruitbomen.” Waarom 
Yente zelf actief is bij het pro-
ject? “Ik heb tijdens een tussen-
jaar na mijn middelbare school 
in Thailand vrijwilligerswerk 
gedaan in een tuin met perma-
cultuur. Dat vond ik ontzettend 
leuk en interessant. Daarom 
heb ik me meteen aangesloten.”

Yente vindt het bij een univer-
siteit passen om een gebied te 
hebben waar geëxperimen-
teerd kan worden. “Er wordt nu 
niks gedaan met deze grond. 
Iedereen loopt er langs zonder 
te kijken. We willen laten zien 

anna’s ruigte - nieuwe stadsnatuur op 
science Park 

wat er allemaal mogelijk is met 
de natuur en mensen bewust 
maken van de waarde van stad-
secologie.”

Anna’s Ruigte is vernoemd 
naar Anna van den Broeke, de 
vroegere eigenaar van de Anna 
Hoeve, de oude boerderij die 

nog bij de ingang van Science 
Park staat.

Studenten gaan het braakliggende terrein naast het 
hoofdgebouw van de Universiteit van Amsterdam 
op het Science Park inrichten als natuurgebied en 
permacultuurtuin. ‘Anna’s Ruigte’ wordt een levend 
laboratorium. 

Door Kirsten Dorrestijn

Festival De Groene Boulevard
De Wibaut-as staat niet bepaald bekend om zijn schone lucht: de uitstoot is op sommige plaatsen 2,5 
keer hoger dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Op zondag 24 mei organiseren 
bewoners daarom langs de Wibaut-as het Festival De Groene Boulevard. De omwonenden willen be-
zoekers met diverse activiteiten bewust maken van de problemen en hen inspireren om mee te helpen 
de situatie te verbeteren. 
Er wordt onder meer een groene mini-marathon gelopen en er zijn fietsoptochten voor verschillende 
leeftijden en doelgroepen. Een van de rijstroken en de zijstraten worden tijdelijk voor het verkeer af-
gesloten. De festiviteiten vinden plaats op het JD Meijerplein en op de hoek Tweede Oosterparkstraat-
Wibautstraat.
Zondag 24 mei, 12.00–18.00 uur, entree gratis. Deelname groene huiskamer met vrijmarkt: aanmelden 
via degroeneboulevard@gmail.com, zie voor het volledige programma www.degroeneboulevard.com

Buurtloop Oostelijk Havengebied

Op zondag 31 mei organiseren buurtbewoners de eerste 
editie van de OHG Buurtloop. Er is een kinderloop van 1 
km met hindernissen en springkussen, en een 5- en 10-ki-
lometerloop voor volwassenen. Start en finish van de 5- en 
10-kilometerloop vinden plaats op het Hildo Kropplein. 

De route, die voert door de Cruquiusbuurt en over Borneo-
eiland en Sporenburg, is wheelerproof, en de organisatie 
hoopt dat er veel rolstoelgebonden sporters zullen deelne-
men. De organisatie is nog druk op zoek naar vrijwilligers. 
Voor inschrijving, kosten, starttijden en overige informatie, 
zie www.buurtcooperatieohg.nl

Welk bouwproject wint de Gouden A.A.P. 2015? Wordt het de Brede 
School Houthaven, de Kluswoningen Klarenstraat, het Stedenbouwkun-
dig Plan Oostpoort, of toch het Volkshotel? 

Genomineerden architectuurprijs

mei uitgereikt voor het beste 
gebouw dat in 2014 binnen de 
gemeentegrens van Amsterdam 
is opgeleverd. Een jury van 
deskundigen kiest de winnaar, 
maar dit jaar mag voor het eerst 
een publieksjury ook een win-

naar aanwijzen. De uitreiking 
vindt plaats tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in de Citro-
engarage aan het Stadionplein. 
Zie voor alle genomineerden: 
www.arcam.nl

Oostpoort. foto marti jn van den dobbelsteen
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Puzzel jij mee voor die brunch met prosecco?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 14 
mei 2015 naar info@debrugkrant.nl. oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 65-2015 

is: schorseneren. Uit 613 inzenders is mevr. G. 
Schmidt als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door Maslow Café in Science Park, 
Carolina MacGillavrylaan 3198, 
maslowcafe.nl. 

Whoop, brunch voor twee bij Maslow!
Jazeker, te winnen: een exquise brunch voor twee personen bij Maslow in 

het Science Park. Plus een fles prosecco voor thuis. 

PUZZEL PrIJsVraaG
strIP 

DO
O
r M

ErEL BarEN
Ds

De laatste keer dat ik fatsoenlijk om me heen keek in de ja-
vastraat, stond er midden op de weg een dikke vrachtwagen. 
De morsige chauffeur nam alle tijd om te laden en lossen 
terwijl zijn vette voertuig een ritmische piep voortbracht. 
Zo eentje waardoor je weet: dit duurt nog even. opgefokte 
heren in bejaarde auto’s toeterden als lijpe gekken, maar 
wachten moesten ze. warmbloedig sfeertje. De rommelige 
straat was het decor van schimmige belwinkels en mid-
denstanders met vertrouwde ambachten: slager, bakker of 
groenteman. Ik waande me in een kleine voorstad van pak 
hem beet Istanbul. en had het uitstekend naar mijn zin.

Vandaag loop ik er weer, op doorreis naar die relaxte tent 
in badhuis javaplein. kennelijk vond het stadsdeel dat de 
javastraat een radicale hipheidsinjectie nodig had. Dat bete-
kent: wazige belwinkels en smoezelige shoarmazaakjes eruit, 
strakke horecagelegenheden erin. De stralende zon schijnt 
op vlotte twintigers en dertigers die op trendy terrasjes van 
hun latte lepelen (met verantwoorde sojamelk, wedden?). 
een volkomen biologische ijstoko gaapt me aan, evenals een 
professionele taartenwinkel en zo’n prijzige delicatessenzaak 
met kaas, wijn en meeslepende lekkernijen.

Vind ik dit leuk? een beetje gerichte straatpimperij is niks 
mis mee, prima zelfs. Goed voor de economie en leefbaar-
heid van de buurt bovendien. Zolang de turkse pizza’s en 
overrijpe exotische vruchten maar niet verdrongen worden 
door overdreven hipperdepipperigheid. Dan is de javast-
raat zichzelf niet meer. Ineens zie ik een dichtgetimmerde 
kledingwinkel. Het pand vormde een ernstig gevaar voor de 
openbare orde, vertelt een opgeplakt A4’tje namens onze 
strenge burgemeester. De stiekemerds handelden in drugs. 
Ik ben op een vreemde manier gerustgesteld. er wordt hier 
nog ‘gewoon’ gedeald, dus de elitaire hipperdepipperigheid is 
mijlenver weg. Gelukkig. Dat is wat ik ben. Domweg gelukkig, 
in de javastraat.

Domweg gelukkig,  
in de Javastraat

GIJs  
LaUrEt
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ziekgebouw aan ’t Ij, 15.00 uur, piet 
Heinkade 1, muziekgebouw.nl.

12 mei
De romantiek begint bij Beethoven, 
Van Swieten Society. muziekgebouw 
aan ’t Ij, 20.15 uur, piet Heinkade 1, 
muziekgebouw.nl.

15 mei
Hotel Atlantic, Zapp4 en Spinvis. mu-
ziekgebouw aan ’t Ij, 20.15 uur, piet 
Heinkade 1, muziekgebouw.nl.

Festival

1 en 2 mei
online radiofestival, internationaal. 
Live optredens, 30-uurs radioma-
rathon, interviews, dj-sets. muziek-
gebouw aan ’t Ij, piet Heinkade 1, 
muziekgebouw.nl.

5 mei
bevrijdingsfestival, diverse plekken in 
oost. Zie pagina 3.

31 mei
open Haven festival. muziek, markt 
en nautique in de enige echte vinex-
haven ter wereld. Vanaf 12.00 uur, 

13 mei
Welkom Allemaal (2+), De Liedjesto-
venaar en haar magische muzikan-
ten. Interactieve voorstelling boor-
devol liedjes. oostblok, Sajetplein 
39, 10.30 uur, oostblok.nl.

Mol en Muis op bezoek bij Kale Opa 
(2-4), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater koos kneus, 
10.30 uur, kooskneus.nl (elke zo. 
diverse voorst. op diverse tijden).

17 mei
Pelle en de Waterdieven (animatie, 
4+). Vrijburcht, 13.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

The Ex (10+), jeugdconcert in het 
bimhuis. muziekgebouw aan ’t Ij, 
14.30 uur, piet Heinkade 1, muziek-
gebouw.nl.

Mees Kees op de Planken (familie, 
6+). Vrijburcht, 15.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

20 mei
De verdwenen parels van de koning 
(4-8), met schminken, limo, koffie en 
koek. poppentheater koos kneus, 
14.00 uur, kooskneus.nl (elke wo. 
diverse voorst. op diverse tijden).

theater

1 mei
Mijn vader was een poppenspeler, 
Servaes nelissen. De omval, 20.30 
uur, theaterdeomval.nl.

5 mei
Liberación, Carel kraayenhof ensem-
ble. muziekgebouw aan ’t Ij, 20.15 uur, 
piet Heinkade 1, muziekgebouw.nl.

6 mei
Een pijnlijke avond, rooyackers, 
kamps & kamps. De omval, 20.30 
uur, theaterdeomval.nl.

17 mei
Waarom Lijn 8 niet meer rijdt (11+), 
vertelvoorstelling door Stadsver-

Club

16 mei
Disco fever 30+. Hits uit de jaren 
’70, ’80 en ’90. the Lighthouse, 21.00 
uur (tickets aan de deur €15, voor-
verkoop bart Verkerk, fietsen Auke 
en Schoenmakerij €12,50).

31 mei
poldersalsa, live muziek onder 
Amsterdammers in een bont en 
internationaal gezelschap. Camping 
Zeeburg, Zuider Ijdijk20, camping-
zeeburg.nl.

allegaar

3 mei 
open Dag joodse begraafplaats 
Zeeburg. een indrukwekkende 
en ontroerende geschiedenis in 
ongerepte natuur. 10.00-16.00 uur, 
eerherstelzeeburg.nl.

4 mei
Diverse herdenkingen in oost,  
zie pagina 19.

7 mei
flex night Live: Loe de jong (70 
jaar bevrijding). flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

10 mei
karaoke & ko. muziek, meezingen. 
Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

16 mei
Zaterdagmarkt reuring. eten, drin-
ken, kleding, accessoires, snuisterijen. 
krijn taconiskade, 9.00-16.00 uur, 
reuringmarkt.nl (elke za. vanaf 16/5).

17 mei
open Dag: workshops, demo’s, ran-
gers, goody bag. boerderij op Ijburg, 
14.00-17.00 uur, Zandzeggestraat, 
boerderijopijburg.nl (elke zo.)

Jeugd

3 mei
Arthur Oneindig plakjes worst (5+), 
TG de Raffinaderij. Arthur moet 
boodschappen bij de slager. De sla-
gersvrouw is een enge vrouw, met 
armen als hammen zo dik. oostblok, 
Sajetplein 39, 16.00 uur, oostblok.nl.

10 mei
Stofhappers, Cees brandt (4+). De 
omval, 14.00 uur, theaterdeomval.nl.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

A p r I L  2 0 1 5  -  m e I  2 0 1 5

teller karel baracs. Het Verhalen 
Atelier, Lumièrestraat 77, 15.00 uur. 
reserveren: mieke@verhalenman.nl 
/ 0206755535.

Films

30 april
A Most Violent Year. De omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

1 mei
The Hundred-Foot Journey (drama/
komedie). Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

8 mei
The Salt of the Earth (documentaire). 
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.

12 mei
Still Alice. De omval, 20.00 uur, thea-
terdeomval.nl.

14 mei
Michiel de Ruyter. De omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

15 mei
My Old Lady drama (komedie). Vrij-
burcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.
nl.

muziek

2 mei
Club Cross-linx, Colin Stetson & Sa-
rah neufeld. bimhuis/muziekgebouw 
aan ’t Ij, 20.30 uur, piet Heinkade 1, 
muziekgebouw.nl.

8 en 9 mei
Door de nacht klinkt een lied, 
diverse. een jonge joodse vrouw 
vlucht naar Londen en wordt de 
stem van radio oranje. In tijden 
van oorlog blijkt entertainment van 
levensbelang. oostblok, Sajetplein 
39, 20.30 uur, oostblok.nl. 

9 mei
De geur van hout, De Ij-Salon. mu-

10.000 Amsterdam groeit opvallend 
snel, met gemiddeld 10.000 
inwoners per jaar. De stad 
is in trek. br
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krijn taconiskade, facebook ‘open 
Haven festival’.

13 juni
D-Day, wereldberoemd rock ‘n  
rollfestival. fiftiesstijl, auto’s,  
rockabilly, polkadots, muziek. 
Zeeburgereiland, Zuiderzeeweg 29, 
toegang gratis. Impressie: debrug-
krant.nl/rock-n-roll-d-day-fifties-op-
zeeburgereiland.

13 en 14 juni
open tent festival. Gratis kampe-
ren met programma voor jong en 
oud, i.s.m. theatraal Ijburg. Voor alle 
Amsterdammers.  
reserveer een tentplek via  
info@campingzeeburg.nl.

4 juli
fokdag, feestvaren op de oostelijke 
wateren. Dansen op het dek van 
de Sailboa met Dj’s ruben van der 
meer en bert Dekker. Afterparty 
in n.A.p. fokdag = moederschip 
met zoveel mogelijk aangehaakte 
bootjes/vlotten/rubber. €20 euro. 
Afvaart vanuit haven Ijburg, 19.30 
uur, facebook ‘fokdag’.

COLOFON

T @debrugkrant
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Opening clubhuis van 100-jarig OVVO
Op 2 april is door portefeuillehouder Sport Thijs Reu-
ten de opening verricht van het nieuwe clubhuis van de 
honk- en softbalvereniging OVVO op sportpark Midden-
meer. De vereniging bestaat honderd jaar en is met het 
nieuwe clubhuis klaar voor de toekomst, meent voorzitter 
Jan Willem Haak.
Het clubhuis, een rond gebouw met een groot terras op 
het zuiden, heeft een opvallend ontwerp. Architect Jan 
van Erven Dorens: “Ik heb me laten inspireren door het 
Art Deco District in Miami Beach. En dan met name door 
de golvende lijnen.” Ook de kleuren van de Amerikaanse 
vlag en de clubkleuren van OVVO komen in het ontwerp 
terug. 
Het is een multifunctioneel gebouw, dat ook de thuisha-
ven is van de lacrossevereniging Amsterdam Lions. Op 
doordeweekse middagen zijn hier de kinderen te vinden 
van naschoolse opvang “Woest Zuid”. www.ovvo-amster-
dam.nl
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beste lezer,

Het is je vast niet ontgaan. Vorige maand ben ik – martijn van den Dobbelsteen, uitgever van de Brug en creatief ondernemer – een 

crowdfundactie begonnen voor ‘Stamhuis de Slibvijzel’. 

Deze nieuwe rauwe coole hangout op Zeeburgereiland wordt een plek voor koffie, kunst en inspiratie. Waar ook deze krant 

wordt gemaakt. waar jij ook welkom bent. een project dat ik zonder enige subsidie realiseer. Inmiddels is het grootste deel van  

het totaalbedrag dat nodig is voor de verbouwing bij elkaar. Veel medebewoners hebben geïnvesteerd. Dat is fantastisch.  

Voor het laatste stukje heb ik ook jouw hulp hard nodig.

Je krijgt er iets voor terug! 

Sowieso krijg je deze krant elke maand gratis. maar wie (tenminste) €10 investeert, krijgt een uitnodiging voor het openingsfeest 

en een mooi, door ons uitgegeven boek. Vanaf €250 wordt je naam vereeuwigd op een stalen gedenkplaat aan het Stamhuis en 

ontvang je een te besteden tegoed vanaf €300.

Ga naar www.4just1.com/project/779 en word vriend. Dan zie ik je op de opening met Dj ruben van der meer.  

De eerste drankjes zijn van mij.

met groet, 

martijn van den Dobbelsteen

uitgever de brug, betrokken ondernemer en initiator Stamhuis de Slibvijzel martijn@debrugkrant.nl

i n g e z o n d e n

s ta m h u i s  d e  s l i b v i J z e l 
vo o r  d e  b u u rt

artist impression jan van erven dorens
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