
de Brug en Q-Factory 
presenteren: De beste 
band van Oost!
‘Al ons muzikale talent 
dit najaar op de bühne.’

Proef met halfpipe  
in de haven, skaters na  

lang leuren bediend.
‘Jongeren zijn een  

vergeten groep.’
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De beproevingen  
voor de kikkervis
we houden kikkervisjes in een 
bak in de tuin. onze vijfja-
rige heeft ze meegenomen uit 
limburg. Ze hebben volgens mij 
een groeiachterstand. dat komt 
omdat onze poezen elke dag 
wel een paar keer hun pootje 
in het water steken. eén van 
hen is al door mijn dochter zelf 
geofferd.
Vanuit de kamer zag ik hoe ze 
razendsnel met haar handje het 
water inging, er ééntje pakte, en 
hoe ze het kikkervisje daarna 

aan onze zwarte kater voerde. 
Ze bleef gebiologeerd staan 
toekijken hoe het arme ding, 
tot de helft, verorberd werd.
‘Voer jij nou een kikkervisje aan 
de poes?’
Ze huilde dat ze dat niet ge-
daan had. echt niet! Hoe kom 
ik daar nou toch bij? Ze haat 
me. Alleen de stomste moeder 
die er bestaat, verzint zoiets. 
dat halve kikkervisje hier ís 
helemaal geen kikkervisje!
ik vind het geruststellend dat 
ze blijk geeft van iets als een 
geweten.
‘kikkervisjes keren altijd terug 

naar waar ze geboren zijn,’ zegt 
man, ‘mooi is dat hè?’
ik denk aan het kleine vijvertje 
in de tuin van mijn ouders en 
aan hoe mijn kikkervisjes straks 
in godsnaam heelhuids, via 
snelwegen en diepe wateren, 
de weg terug naar limburg 
moeten zien te vinden. daarom 
willen onze kikkervisjes dus 
liever geen pootjes krijgen.

www.elkegeurts.nl
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De opbouw van paviljoen Blij-
burg loopt wat vertraging op. 
De bouw was al in volle gang, 
maar is stilgelegd totdat de 

bouwtekeningen zijn goedge-
keurd. Op 21 juni is wel alvast 
Klein Blijburg van start gegaan 
in de kapel.
Bij mooi weer staan er twee 
foodtrucks waar bezoekers 
terecht kunnen voor een frietje 
of een ijsje. Het strandwinkel-
tje gaat ook open. En natuur-
lijk zijn er vuurtjes en fijne 
muziek... 

Naar verwachting is de bouw 
van het grote strandpaviljoen 
in de eerste week van augustus 
gereed. Hou voor het laatste 
nieuws de site in de gaten: 
www.blijburg.nl. 

‘Klein Blijburg’ geopend

In het buurtje Jeruzalem rond het Robert Kochplantsoen in Watergraafsmeer zijn al twee psychiatrische  

centra en een vrouwenopvang gevestigd. Een asielzoekerscentrum erbij belast de buurt teveel, vindt ook  

burgemeester Van der Laan. foto martijn van den dobbelsteen

De nieuwe locatie op het  

inklinkende Centrumeiland. 

foto marti jn van den dobbelsteen

Het geplande centrum voor 
getraumatiseerde, uitgepro-
cedeerde asielzoekers aan 
het Robert Kochplantsoen in 
de wijk Jeruzalem wordt een 
tijdelijke opvang. Dat zegde 
burgemeester Van der Laan 
toe, nadat bewoners bezwaar 
gemaakt hadden tegen nóg een 
psychiatrisch centrum in de 
wijk in de Watergraafsmeer. 
Per 1 juli zouden zo’n tachtig 
asielzoekers met psychische en 
lichamelijke klachten hun in-
trek in het pand aan het Robert 
Kochplantsoen moeten nemen.

Het zou het vierde psychiatri-
sche centrum in de wijk wor-
den. Een eindje verderop heeft 
HVO-Querido een opvangcen-

trum voor voormalig dak- en 
thuislozen met psychiatrische 

Vier centra voor psy-
chiatrische patiënten in 
één wijk is te veel, vin-
den bewoners én burge-
meester Van der Laan.

Door Rosanne Kropman

Na bezwaar bewoners 

Asielzoekerscentrum voor maximaal 
half jaar in de Watergraafsmeer

problematiek. Verder heeft de 
psychiatrische instelling Spirit 

een vestiging voor tijdelijke op-
vang van jongeren en is er een 

opvang voor vrouwen die te 
maken hebben met uitbuiting 
en loverboys.

Genoeg is genoeg, vinden ze in 
Jeruzalem. Een vierde psychi-
atrisch centrum vormt volgens 
de bewoners een te grote  
belasting voor de woonwijk. De 
drie zorginstellingen die er al 
zijn brengen ieder al hun eigen 
overlast mee.  
In Het Parool klaagden bewo-
ners over vechtpartijen, harde 
muziek uit wachtende auto’s 
en drank- en drugsgebruik op 
straat.

De burgemeester zei  
afgelopen donderdag in de 
raadsvergadering het met hen 
eens te zijn en noemde het 
besluit ‘slordig’. Het centrum 
komt er nu niet permanent, 
maar tijdelijk. Van der Laan 
zegde toe binnen drie maanden 
een andere locatie te zoeken. 
Het pand moet over een half 
jaar een andere bestemming 
krijgen.
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Cabaretière Paulien  
Cornelisse raakt op dreef.
“in de Coffee Company zitten 

allemaal mensen met laptops dusdanig 
te typen dat ik als vanzelf denk: ik 

moet nu ook echt wat gaan doen.”
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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

Bromfi ets
6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

25 x rijlessen en rij-
examen en theoriecursus 

en examen voor maar

€ 1150,-
THEORIECURSUS + 
THEORIE EXAMEN = € 130,-
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

Eva Besnyöstraat 571 | 1087 LG Amsterdam

020 416 5651 | info@dekindersuite.nl | www.dekindersuite.nl

Er is voor een kind natuurlijk geen fijnere plek dan thuis. En voor alle momenten dat echt thuis zijn 
even niet mogelijk is, is er BSO De Kindersuite. Wij bieden een fijne, huiselijke sfeer waarbinnen 
uw kind lekker kan bijkomen van de drukke schooldag. Uw kind kan zelf kiezen uit verschillende 
actieve of ontspannende activiteiten. Denk daarbij aan spelletjes, sport, techniek, theater, creatieve 
bezigheden of gewoon lekker in een hoekje met een boek. Uw kind kan bij De Kindersuite lekker 
zichzelf zijn. Net als thuis.

Meer weten over onze visie en flexibele opvang? Neem dan contact met ons op. 

Bijna thuis!

de kindersuite
buitenschoolse opvang

Volop nieuwe  
activiteiten

o.a. timmeren,  
Kunst 4 Kids, Ponymaatjes, 

bouw & techniek,  
Natuurclub,  

etc

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

De hele zomer Dagelijks geopenD v/a 11 uur

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

WiLLiEs WArtAAL
Duurkoop

Benefiet gedupeerden  
brand Melody Line

Op 30 mei werd het Amsterdam-
se muziekcentrum Melody Line 
door brand verwoest. Q-Factory 
heeft besloten een aantal gedu-
peerde groepen een vaste plek 
aan te bieden, waaronder Vocal 
Center, DJ School Amsterdam en 
Swing Latino. Ook Albert Pronk, 
de directeur van Melody Line, is 

i k moest laatst een bed hebben. gewoon 
een tweepersoonsbed dat dan in die 
kamer kan staan waar nu alleen nog maar 

onuitgepakte dozen staan. ik heb die kamer 
namelijk, eigenlijk, best wel nodig. Voor vrienden 
bijvoorbeeld, die altijd toch maar blijven slapen 
omdat iJtje eigenlijk gewoon te ver weg is van 
de bewoonde wereld…

een bed dus. en het liefst een goedkope; ik 
slaap er toch niet op. nu moet ik eerlijk beken-
nen dat ik niet heel veel weet van het inrichten 
van huizen dus eindig ik elke keer toch weer bij 
de ikeA. de kut ikeA. Alles is er lelijk en toch 
heb ik niets anders in huis dan hun Zweedse 
designtroep. waarom koop ik die shit toch 
altijd? ik weet dat ik het lelijk vind, ik weet dat 
iedereen die lamp al drie keer heeft en wat ik 
vooral weet is dat ik die zooi niet in elkaar kan 

zetten. ik weet niet hoe maar ik kom tijdens 
zo’n knutselsessie altijd op het punt dat ik de 
ikeA wil bellen om iemand verrot te schelden. 
ik heb ook altijd het gevoel dat er onderdelen 
missen, of dat ik de verkeerde onderdelen heb. 
Het enige wat ik kan doen om te voorkomen 
dat ik gillend het raam uitspring is denken 
aan alle mensen die samen met mij in de rij 
stonden. die zijn nu natuurlijk ook bezig met 
het in elkaar zetten van die lelijke shit en die 
zijn hopelijk ook gek aan het worden van al 
die missende onderdelen… die vrouw met 
dat kleine witte hondje in de rij naast mij had 
wel vier karren! en die bouwvakker die voor 
me stond had zeker zeven dozen. lekker voor 
ze! Zo erg heb ik het dus niet. Het gaat me 
wel lukken. Het enige wat ik moet doen is 
mijn zusje bellen. “Hoi graciella, wil je wat geld 
verdienen?…”

met een aantal medewerkers bij 
Q-Factory ingetrokken. 
Om de muzikanten van Melody 
Line te helpen nieuwe instru-
menten aan te schaffen, worden 
er in Amsterdam benefietcon-
certen georganiseerd: op 25 juni 
in Sugar Factory en op 29 juni in 
Paradiso. 

Skaterskliek IJburg. In de haven kunnen zij vanaf 3 juli hun trucs laten zien. foto roberto C atino.

Het verwoeste pand van Melody Line. foto marti jn van den dobbelsteen

De mini-ramp is van hout en 
meet 8 bij 12 meter. Op 1 juli 
begint de opbouw. Het is een 
initiatief van bewoners Mach-
teld Wentzel en Roberto Catino. 
“De afgelopen twee jaar hebben 
wij gelobbyd bij de gemeente 
om een plek te creëren voor 
de jongeren van IJburg. Een 

schijnbaar vergeten groep.” Op 
hun Facebookpagina hebben ze 
een heel stel skaters en mede-
standers (ouders, omwonen-
den) verzameld die het initiatief 
steunen.

Wedstrijdje
Tijdens de opening zijn er voor 
skaters met de beste tricks tij-
dens een minicontest prijzen te 
winnen van Boardz Enzo.

Op 1 november wordt de mini-
ramp gedemonteerd. Dan volgt 
een evaluatie met bewoners en 
gebruikers. Als de halfpipe een 
succes blijkt, wordt gekeken of er 
definitief een skatepark op IJburg 
gerealiseerd kan worden. www.
facebook.com/skateparkijburg

3000 vierkante meter skatepark 
op Zeeburgereiland
Op Zeeburgereiland wordt aan 
het eind van dit jaar begonnen 
met de aanleg van ruim 3000 
vierkante meter skatepark. 
Inspraak over de inrichting is 
nog mogelijk: op 29 juni is er een 
tweede bijeenkomst in café-
restaurant Haddock. 
Het skatepark maakt onderdeel 
uit van een zogenoemde Urban 
Sportzone. Die behelst onder 
meer hardloop- en wandelpaden 
met sport- en speeltoestellen, 
sportvelden en veel groen. Aan 
de hand van de ideeën uit de eer-
ste bijeenkomst heeft Iris van der 
Helm – landschapsontwerper 
voor de Sportheldenbuurt – een 
eerste ontwerp gemaakt.

Mini-ramp - een soort halfpipe - voor 
skaters in de haven van iJburg

Eindelijk. Skaters  
hebben het na lang  
lobbyen voor elkaar:  
op het grasveld naast de 
haven van IJburg wordt 
binnenkort een mini-
ramp geplaatst. Dat is 
een soort halfpipe.  
Op 3 juli is de officiële 
opening.

Italiaans leren in A’dam!

www.italiaitalia.nl

Inschrijving voor september 2015 
is open. Korting 5% voor starter

•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   1:00:58ekodis de brug mrt 2015.indd   1 22-3-2015   23:25:40

  

 Woonwinkel Cruquiuskade
Aan de Cruquiuskade opent 1 juli de woonwinkel dyker City 
living. de banken en fauteuils uit het assortiment zijn ge-
schikt voor kleinere ruimten, maar kunnen naar wens worden 
uitgebreid met extra elementen. 
de meubels worden gemaakt door dutch Seating Company, 
al ruim tien jaar een sterk nederlands meubelmerk. Alle 
banken, fauteuils, exclusieve stoffen en kussens zijn ook online 
te bestellen via www.dyker.nl

  Met peuters de natuur ontdekken
Jong geleerd, oud gedaan! onder dit motto verkennen ouders 
en peuters de natuur in park Frankendael, onder leiding van 
karen van ’t padje. Zij is een ervaren ‘groene’ zzp-er’, die de 
kinderen weet te enthousiasmeren met leuke natuurspelletjes 
en haar kennis over de natuur. 
nieuwsgierig geworden? ga dan ook met je kind op avontuur 
in de watergraafsmeer. peuters in het wild, iedere woensdag 
9.30–11.00 uur, kosten: €7,50 per kind. Verzamelen achter de 
kiosk. natuuriseenfeest.nl/peutersinhetwild 

 Argentijnse Voetbalvijfdaagse AFC IJburg
net zo balvast en virtuoos worden als messi, daar droomt 
elke voetballer toch van? tijdens de Argentijnse voetbalvijf-
daagse op AFC iJburg ga je op zoek naar de magie achter 
messi. Jongens en meisjes van alle niveaus kunnen van 6 tot 
en met 10 juli lekker komen voetballen. inschrijven is mogelijk 
voor 1 of meerdere dagen, zie elfvoetbalkampen.nl.

 AFC IJburg zoekt voetbalmeiden
AFC iJburg heeft veel aandacht voor meidenvoetbal. er zijn 
goed geschoolde trainers die technisch veel kunnen bijbren-
gen. de sfeer is goed en, zo denkt de club, meisjes bevorde-
ren die sfeer nog meer. de bestaande meidenteams doen het 
goed in de competitie: e1 en F1 wonnen diverse competities 
en mC2 werd afgelopen voorjaar kampioen. er is ook een 
team voor vrouwen van 35 jaar en ouder. 
AFC iJburg is op zoek naar meisjes tussen 14 en 16 jaar. 
ervaring is geen vereiste. na de zomervakantie beginnen de 
trainingen en de nieuwe leden kunnen dan meteen meetrai-
nen. meer info: afcijburg.com.

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

sportpenning voor Flevoparkbad 
De Vereniging Flevoparkbad heeft de Penning Sportraad Amsterdam 2015 ontvangen uit handen van 
wethouder Eric van der Burg. De vereniging krijgt de penning omdat zij ervoor zorgt dat meer mensen 
kunnen genieten van ‘het mooiste buitenbad van Amsterdam’, zoals de leden het zwembad zelf omschrij-
ven. De vereniging organiseert onder meer Vroeg- en Laatzwemmen, Swim4Fit en een filmfestival. De 
toezichthouders en kassamedewerkers zetten zich op vrijwillige basis voor de vereniging in.
De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over de hoofdlijnen van het 
sportbeleid in de stad. Zie verenigingflevoparkbad.nl. 

Gezocht voor de Brug 
Advertentieverkoper die van wanten weet.

Reageren via martijn@debrugkrant.nl
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Op het terras, 
aan het water en 

in de zon!

www.beleefoostpoort.nl

Een voetbalveld, honkbalveld 
en atletiekbaan lagen er. Maar 
door verwaarlozing is het 
gebied tussen de twee spoorlij-
nen ten westen van de Ouddie-
merlaan veranderd in een bos 
van 3,5 hectare. Twee verroeste 
lichtmasten, enkele paaltjes en 
elektriciteitskastjes verraden 
de vorige bestemming. Steeds 
meer mensen ontdekken dit 
verborgen natuurgebiedje. 
Geschat wordt dat Natuurpark 
Spoorzicht zo’n 25.000 be-
zoeken per jaar kent. Mensen 
komen er om een wandeling 
te maken of om de hond uit te 
laten.

Jan Willem Wertwijn is één van 
de vrijwilligers die gestreden 
heeft voor het behoud van de 
natuur op deze plek. Voor een 
sportveld bleek het terrein te 
drassig. Het gebied werd steeds 
natter en zakte in. Vanaf 1984 
kon het niet meer gebruikt 
worden om te sporten. “Vanaf 
dat moment is de boel gaan ver-
ruigen,” vertelt Wertwijn. “De 

Natuurpark Spoorzicht in Diemen was ooit een 
sportterrein. In dertig jaar is het volledig overgeno-
men door de natuur. Dit ruige bos is misschien wel 
het best bewaarde geheim van Diemen. 

bouwplannen die de gemeente 
opperde liepen allemaal stuk. 
Er zijn plannen geweest voor 
een bejaardentehuis, een asiel-
zoekerscentrum en ecovilla’s, 
maar de partijen konden het 
niet eens worden. Als buurt-
bewoners willen we het stukje 
natuur dolgraag behouden.”

Wertwijn en andere vrijwilli-
gers houden het gebied toe-
gankelijk door de paden op te 
hogen. “We hebben kreekjes 
gegraven om zand te winnen en 
soms krijgen we zandbakzand 
van de gemeente. Ook gebrui-
ken we houtsnippers en de 
oude tegels die voorheen langs 
de sportvelden lagen.”

We lopen over het zandpad het 
bos in. Om ons heen kraken de 
bomen, waarvan een heel stel 
spontaan tegen elkaar is om-
gevallen. Een bont zandoogje 
fladdert voor ons uit. “Dit is een 
belangrijke doortrekroute voor 
dieren,” verklaart Wertwijn. 
“Het is één van de verbindings-
zones tussen de Diem en het 
Flevopark. Ik vind het belang-

rijk dat zo’n ecologische zone 
blijft bestaan.”

Door gerichte ingrepen stimu-
leren de vrijwilligers de biodi-
versiteit in het gebied. Zo zijn 
er eerder dit jaar lichtschachten 
gezaagd, open plekken in het 
bos waar kikkers, padden en 
vlinders zich kunnen opwar-
men in de zon. In de spleten van 

de zogenoemde hügels, stapels 
hout met zand erop, kunnen 
muizen, egels, kikkers, wezels 
en bunzings schuilen. Ook 
zullen hier naar verwachting 
bijzondere plantjes en padden-
stoelen op gaan groeien.

Wertwijn ziet Natuurpark 
Spoorzicht als een experi-
menteergebied, waarin hij en 

andere natuurliefhebbers kun-
nen uitproberen welk beheer 
goed werkt. Over de onzekere 
toekomst is hij optimistisch: 
“Stel dat het nog eens zestien 
jaar blijft liggen, dan is het een 
fantastisch experiment. Is het 
volgend jaar weg, dan was het 
leuk geprobeerd.”

Vrijwilligers Petra Kerkhof, Jan Willem Werwijn, Lilian Caris en Ton Hubregtse bij Natuurpark Spoorzicht. 

De rest van het team was op reis. foto  marti jn van den dobbelsteen

Door Kirsten Dorrestijn

Verwaarloosd sportterrein wordt  
geliefd natuurgebied

  x. foto marti jn van den dobbelsteen

“Vergelijk het met De Grote Prijs 
van Nederland, maar dan voor 
Amsterdam-Oost.” Max Mollin-
ger, directeur van Q-Factory, ziet 
het helemaal zitten. En waarom 
ook niet? “Oost is een groot 
stadsdeel, met veel muzikaal 
talent. Dat talent willen we graag 
ontdekken.”

Dat gaat gebeuren. Want komend 
najaar vindt de titanenstrijd 
De Beste Band van Oost plaats. 
Verdeeld over drie of vier avon-

den, afhankelijk van het aantal 
inzendingen, gaan muzikanten 
met elkaar de strijd aan om 
deze eretitel binnen te halen. 
De hoofdprijs: een spectaculair 
optreden in de Grote Zaal van 
Q-Factory.

Iedereen kan meedoen, zegt 
Mollinger. “Of je nu een rock-
band bent, een singer-songwri-
ter of een reggaezanger, iedereen 
is welkom. We willen het graag 

breed houden. Enige voorwaar-
de is dat je je eigen performance 
doet, met echte zang en instru-
menten. We willen geen tape-
artiesten die een liedje staan te 
playbacken. Maar verder mag 
alles.”

Kensington
Aanmelden kan tot en met 15 
augustus aanstaande, door het 
insturen van een demo of een 
opname via Soundcloud. De 

De beste Band van Oost!
Q-Factory en de Brug presenteren:

Pop- en rockbands, 
singer-songwriters, we-
reldmuzikanten, rappers, 
hiphoppers, opgelet! Dit 
najaar organiseren Q-
Factory en de Brug de 
wedstrijd De beste Band 
van Oost. Hoofdprijs is 
een spectaculair optre-
den in de Grote Zaal van 
Q-Factory, muziekver-
zamelgebouw aan het 
Atlantisplein.

jury – bestaande uit Max Mollin-
ger, Linda van den Dobbelsteen 
(de Brug), Jan ’t Hoen (drummer 
The Wild Romance) en Alan 
Luring (The Tightropes) – se-
lecteert de beste muzikanten. 
“Elke avond gaan telkens twee 
groepen door, tot aan de finale in 
de Grote Zaal. De jury, waar dan 
ook ervaren muziekdocenten 
van Q-Factory in zitten, beoor-
deelt welke groepen dat zijn. Dat 
worden fantastische avonden, 
met ongetwijfeld veel publiek.”

De Beste Band van Oost is een 
manier om meer te doen voor 
Oost, legt Mollinger uit. “We wil-
len meer binding met de buurt. 
Muzikanten uit het hele land 
komen naar ons toe. Vorige week 
hadden we Kensington in huis, 
dat is een Utrechtse band. Maar 
we zijn ook benieuwd wat er 
leeft in de buurt. We willen het 
muzikaal talent van Oost op het 
podium krijgen.”

Je kunt je muziekopnames 
sturen naar: Q-Factory, Atlantis-
plein 1, 1093 NE Amsterdam.

Muzikaal talent van Oost, laat je horen op de bühne en stuur je demo in. 

foto marti jn van den dobbelsteen

VVD: stop menging 
sociale huur-  
en koopwoningen 
op iJburg
Als het aan de VVD ligt, 
komt er een einde aan het 
“gedwongen” mengen van 
sociale huur- en koopwo-
ningen op blokniveau. De 
partij heeft hiertoe een 
motie ingediend bij de 
bestuurscommissie, na het 
zien van het tv-programma 
Brandpunt, waarin veel kri-
tiek werd geuit op dit beleid. 
Marcel Mokveld (VVD): 
“Als nu zo duidelijk blijkt 
dat hier sprake is van een 
mislukt experiment, dan 
moeten we daar uiteraard 
direct mee stoppen. Des-
noods door daar waar nodig 
coöperaties op te roepen 
de problemen aan te pak-
ken, en als het niet anders 
kan, desbetreffende sociale 
huurwoningen versneld te 
verkopen.” 
De motie kreeg geen meer-
derheid, maar de discussie 
heeft er wel toe geleid dat er 
bij de ontwikkeling van het 
Amstelkwartier en Centru-
meiland geen sprake meer 
zal zijn van menging op 
kleine schaal. 

Door Michel van Dijk
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Jeroen Bronswijk (SP): “Wat we in de bestuurscommissie vooral doen is twee keer per maand vergaderen.”

foto marti jn van den dobbelsteen

Wie is Jeroen Bronswijk? In tegenstelling tot de 
andere fractievoorzitters in Oost is er over de SP’er 
bitter weinig te vinden op het wereldwijde web. Een 
kennismaking dus en een kritische noot aan de be-
stuurscommissie.

“Ik denk dat ik van alle be-
stuurscommissieleden het 
langst in Oost woon,” begint de 
SP’er ons gesprek ferm. “Ik ben 
geboren in het OLVG en zat 
op de Lidwinaschool. Daarna 
gingen mijn ouders naar Noord, 
maar zodra het kon ging ik terug 
naar de stad. Ik woonde even in 
West maar vooral op allerhande 
plekken in Oost. In het dagelijks 
leven begeleid ik ex-verslaafden 
die uit de kliniek komen om 
weer zelfstandig en zelfredzaam 
te worden.”

Bronswijk was al jaren lid van 
de SP maar werd pas politiek 
actief nadat hij met medebewo-
ners had geprotesteerd tegen de 
Amstelcampus tegenover zijn 
toenmalige huis in de Swam-
merdamstraat. 
“Bij de verkiezingen daarna 
vroeg ik mij af waarom de SP 
niet mee deed in Oost. Toen 
ben ik samen met wat andere 
mensen die kar gaan trekken en 
in 2006 werden we nog ver-
kozen ook.” In 2012 stond van 
Bronswijk op eigen verzoek op 
een onverkiesbare derde plaats, 
maar doordat al zijn collega’s 
naar de eerste kamer en de cen-
trale stad gingen werd hij alsnog 
fractievoorzitter.

We zitten in Café Genieten, op 
de hoek van het stadsdeelkan-
toor in Oostpoort. Waarom 
wilde je hier afspreken?
“Het lijkt een gewoon café, maar 
er werken mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt. 
Wij hopen dat het kan blijven 
bestaan. Het hoofdkantoor – 
zoals we de centrale stad hier 
wel eens noemen – wil het aan 
een andere uitbater geven. Al-
les in Amsterdam moet op zijn 
minst kostendekkend zijn. De 
mensen die hier werken zijn er 
gelukkig en wij willen ze graag 
een kans geven in de samenle-
ving te participeren. We hebben 
als bestuurscommissie bij de 
centrale stad aangegeven dat we 
deze plek willen behouden. Er 
is uitstel verleend en nu is het 
afwachten.”

Zoals zo vaak...
“Ja, we hebben minder be-
voegdheden en brengen slechts 
advies uit. Vaak komt daar niet 
zoveel uit, behalve laatst bij de 
Borneokade, waar we zo mas-
saal in actie zijn gekomen dat er 

Jeroen Bronswijk (sP)

Politieke kopstukken van Oost - deel 5

een streep door dat plan ging. 
Verder wachten we vaak af en 
gebeurt er niet zoveel.”

Is het nog uit te leggen aan bur-
gers dat de bestuurscommissie 
duurbetaald zit af te wachten?
“Ojee zit ik mijn eigen graf te 
graven? Hahaha. Ik kan niet 
namens de rest van de bestuurs-
commissie spreken, maar ik 
word niet duur betaald, want ik 
draag zo’n zeventig procent wat 
ik krijg af aan de partij. De vraag 
of de bestuurscommissie duur is, 
wordt heel vaak gesteld. Ik moet 
oppassen wat ik zeg, want de SP 
is officieel tegen de stadsdelen, 
maar toch denk ik dat er veel be-
trokken mensen zijn en dat het 
ondoenlijk wordt als alle Amster-
dammers zich tot de centrale stad 
gaan richten. De commissieleden 
krijgen zo’n vijftienhonderd euro 
bruto per de maand. Vroeger za-

ten we met zijn vijfentwintigen, 
dat was wat veel. Maar dat is mijn 
persoonlijke mening, het was 
sowieso te veel.”

De SP is een actiepartij. Hoe zit 
het met de actiebereidheid in 
Amsterdam-Oost?
“De SP gaat traditioneel langs de 
huizen waar het verval groot is. 
Alleen zetten wij niet meer in 
op sloop en nieuwbouw, want 
dat gaat altijd gepaard met de 
ontbinding van het huurcon-
tract en een dubbele of drie-
dubbele huur voor de nieuwe 
woning. We zetten in op renova-
tie. We hebben ons net met het 
Sumatraplantsoen beziggehou-
den en nu met Jeruzalem (in 
Tuindorp Frankendael, red.). 
Veel bewoners komen knel 
te zitten. Maar ik moet eerlijk 
zeggen dat wij hier als politiek 
weinig aan kunnen doen, en 
actievoeren voor individuele 
huurders kan niet.”

Maar voor hele blokken kun je 
toch wel wat doen?
“Coöperaties voeren eigenlijk 
een uitrookbeleid. Ze kijken 
waar de woningen niet best zijn 
en huren laag. Ze maken een 
plan en nemen daar jaren voor. 
De groep bewoners die het kan 
betalen vertrekt, en de bewo-

ners die achterblijven hebben 
een probleem dat eigenlijk niet 
op te lossen is. Ze krijgen mis-
schien wel huursubsidie voor 

een nieuwe woning maar het 
is voor bewoners beter om een 
lage huur te hebben, dan weten 
ze echt waar ze aan toe zijn.”
“Ik ben nu ook bezig met 
woningen voor de leden van 
het Jeugd Preventie Team. Zij 
kunnen geen woning krijgen 
omdat ze een strafblad hebben. 
Waarom worden zij niet on-
dersteund terwijl ze van zo ver 
komen en zich nu voor de buurt 
inzetten? Ik probeer dat bij de 
centrale stad aan te kaarten.”

Wonen dus. Wat staat er verder 
op de agenda?
“Zoals je weet zijn veel be-
voegdheden door Den Haag 
over de schutting van de ge-
meente gegooid...”

Kun je iets doen als voelspriet 
van de gemeenteraad?
“We discussiëren vooral binnen 
de SP, wat we in de bestuurs-
commissie doen is vooral...”

(Lange stilte en lachend)

… twee keer per maand verga-
deren.”

En dan?
“Woon er maar eens een bij. 
Ze zijn soms in tien tot vijftien 
minuten klaar… We openen, 

hameren wat af en sluiten weer. 
Of maak ik het nu erg negatief?”

Het klinkt best dramatisch, ja. 
Mensen krijgen er vijftienhon-
derd euro voor...
“Nou ja, er zitten vergaderingen 
tussen met een vrij lege agenda. 
Er zijn ook stukken die we 
moeten lezen en waar we advies 
over moeten uitbrengen. We 

hebben ook technische sessies 
met ambtenaren. Maar ik merk 
wel dat de vergaderingen vlotter 
verlopen sinds we minder te be-
slissen hebben. Vroeger werden 
we juist overladen met stukken, 
te veel om grondig te kunnen 
lezen. Ik ben wat dat betreft wel 
blij met die oren-en-ogenfunc-
tie nu. We kunnen dingen op de 
agenda zetten.”

Door Pieter-Bas van Wiechen en Rosanne Kropman

POLitiEK

‘Soms duren de vergaderingen 
maar 10 tot 15 minuten’

26-27 JUNI DIEMERPLEIN

www.diemerplein.nl

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

VRIJDAG 
26 JUNI 14-21 UUR

BRADERIE | MUZIEKOPTREDENS 
Kids Fun Car en aanbiedingenkramen. 

ZATERDAG 
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WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE!
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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.

Paulien Cornelisse (Amsterdam, 24 februari 1976) 
is auteur, cabaretière en columniste. Ze woont met 
haar vriend Chris Bajema en zoon Wiek (en twee 
dagen per week met de twee zoons van Chris) in een 
bovenwoning in de Copernicusstraat.

‘ in godsnaam niet  
nog meer kappers  
en kledingzaken’

Door Marcel van Roosmalen

Paulien Cornelisse 

 

jas
in de

Paulien Cornelisse in haar buurtje, een schoolklas passeert. “De Watergraafsmeer is nu wel een heel  

dorps reservaat met maar een soort mensen. Ik zou de diversiteit van de Indische Buurt graag naar de  

Watergraafsmeer exporteren.” foto marti jn van den dobbelsteen

Het klinkt nogal winderig op de 
achtergrond, waar ben je?
“Dat klopt. Ik sta in de file voor 
de veerboot van Rederij Doek-
sen, die van Terschelling naar 
Harlingen. Ik heb samen met 
mijn vriend op Oerol een dage-
lijkse talkshow op het festival-
terrein gepresenteerd. Hartstik-
ke leuk, maar ik heb er door de 
weersomstandigheden wel een 
verkoudheid of griep aan over 
gehouden. Dus naar omstandig-
heden gaat het redelijk.”

Woon je al lang in de Coperni-
cusstraat?
“Nee, tot voor kort woonde ik 
in een verbouwd klaslokaal met 
hoge plafonds. Nu zitten we op 
een hoog in een eengezinsap-
partement. Dit is al mijn vijfde 
plek in Amsterdam-Oost. We 
zijn op zoek naar een nieuw 
huis en ik geloof dat ik wel in 
deze buurt wil blijven. Mijn 
actieradius is sinds de geboorte 
van mijn kind toch wat kleiner. 
Het fijne is dat hier heel veel 
vrienden en bekenden wonen. 
Die kom je allemaal tegen. We 

zitten gezellig op een kluitje van 
een vierkante kilometer.”

Wat zijn je favoriete plekken?
“Ik ben heel erg van het kof-
fiedrinken. Vooral als ik me rot 
voel helpt dat. Ik kom veel in 
Polder, maar ook in Blend in 
winkelcentrum Oostpoort dat 

we vanwege de uitstraling ook 
wel Nieuw-Nieuwegein noe-
men, maar vooral in de Coffee 
Company op het Javaplein. In 
die Coffee Company is het pret-
tig werken. Daar zitten allemaal 
mensen met laptops dusdanig 
te typen dat ik als vanzelf denk: 
ik moet nu ook echt wat gaan 
doen.”

Waar ga je uit eten?
“Ik vind Wilde Zwijnen aan het 
Javaplein een goed restaurant 
en ook in Thai Tiger aan dat-
zelfde plein komen we graag. 
Vorige week zijn we gaan eten 
in Noord-Koreaans restaurant 
Haedanghwa aan de Midden-
weg, vooral om te kijken of het 
er echt zo aan toe gaat als wat je 
ervan hoort met die zingende 
serveersters en zo. Je gaat toch 
een beetje tweeslachtig naar 
huis. Het eten was goed en de 
bediening vreemd, maar je weet 
niet of ze stiekem toch onder-
drukt worden en of je nu bezig 
bent met sponsoren van een 
fout regime. En nu ik toch bezig 
ben… Wat ik ook een goede zaak 
vind is Da Portare Via, dat zit bij 
ons in de straat. Dat is Italiaans 

voor ‘om mee te nemen’, maar 
anders dan de titel doet ver-
moeden kun je er dus ook gaan 
zitten. Dat weten veel mensen 
niet.”

Hoe zou jij de Watergraafsmeer 
typeren?
“Mijn vriend noemt het ‘Klein 

Hilversum’ omdat er zoveel me-
diatypes wonen en rondlopen. 
Verder zitten er veel schrijverige 

types, van die zzp’ers die rond-
hangen en werkvermijdend 
gedrag vertonen.”

Heb jij nog een goede tip om 
naartoe te gaan?
“Nou in de Czaar Peterstraat zit 
Roest, dat vind ik wel een leuke 
plek, of is dat al te bekend? En in 

het Flevopark heb je zo’n laantje 
waar langs de kant allemaal 
kabouterhuisjes staan.”

Wat zou je graag veranderd zien 
in de Watergraafsmeer?
“Ik zou willen dat er in de In-
dische Buurt wat meer grotere 
huizen waar gezinnen in passen 
zouden komen te staan en in 
de Watergraafsmeer wat meer 
kleinere huizen. Ik zou het wat 
meer gemengd willen zien. De 
Watergraafsmeer is nu wel een 
heel dorps reservaat met maar 
een soort mensen. Ik zou de di-
versiteit van de Indische Buurt 
graag naar de Watergraafsmeer 
exporteren. 
Verder zou ik willen dat er een 

goede toko met Indisch eten 
op de Middenweg kwam en in 
godsnaam dat er niet nog meer 
kappers en kledingzaken ko-
men. Ik snap eigenlijk niet dat 
die daar nog kunnen bestaan. 
Ik raak nu echt op dreef merk 
ik want ik wil eigenlijk dat er 
ook nog een goede Surinamer 
op de Middenweg komt en het 
liefst ook nog een Surinaamse 
toko waar je de ingrediënten 
zelf kunt halen. En mijn vriend 
bemoeit zich nu ook met het 
gesprek, die zou graag geno-
teerd zien dat er bij ons om de 
hoek een goede Japanse toko zit 
[Japans restaurant Issa]. We zijn 
de naam nu even kwijt, maar hij 
zit er.”

“Ik zou willen dat er in de Indische Buurt wat meer grotere  
huizen waar gezinnen in passen zouden komen te staan en in de 

Watergraafsmeer wat meer kleinere huizen. 

All-inclusive  
concept

o.a.

BSO UNIKIDZ | Eva Besnyöstraat 11 & 541 | informatie@unikidz.nl

BSO UniKidz zet kinderen in hun kracht

Maak gerust een afspraak voor een rondleiding

020 416 5691 | UNIKIDZ.Nl

judo
yoga

turnen
naailes

zwemles
kickboksen
paardrijles

judo
yoga

turnen
naailes

zwemles
kickboksen
paardrijles

cas oorthuyskade 102 |  1087 bb amsterdam |  020 -  7772849 
in fo@woong i etv loer .n l  |  www.woong i etv loer .n l

DAG VAN DE DUURZAAMHEID 

BIOLOGISCHE BBQ DEMONSTRATIE 

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. 
www.intratuin.nl/amsterdam

Op deze dag, die helemaal in het teken staat van de duurzaamheid, bent u van harte welkom 
om kennis te maken met een aantal van onze leveranciers.

De volgende leveranciers zijn aanwezig: Biologische vaste planten kwekerij Depenens, 
biologische bamboe en siergrassen kwekerij Randijk, biologische rozenkwekerij De Bierkreek, 
biologische kruiden kwekerij Radder, natuurlijke bestrijding Rood met Zwarte Stippen, 
ecologische meststoffen en bestrijding Ecostyle, imker Ab Holkamp, tuinvogelconsulenten 
van De Vogelbescherming, biologische producten van Heerlijkheid Marienwaerdt, composteren 
op het balkon De Balkonton, Brood Company, haardhout specialist Eerlijk Warm, stichting 
Stadshout, Boederijs, Yarrah biologische diervoeders.
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Het tuincentrum binnen de ring

Intratuin Amsterdam

ALLE ZOEMERS, FLADDERAARS EN ANDERE VLIEGERS:

NODIG ZE UIT

Zaterdag 27 juni van 10.30 tot 17.00 uur

Zondag 28 juni 

in je tuin
Een levende tuin is een tuin met groen en bloeiende 
planten waar dieren z ich thuis voelen. En jij ook 
natuurlijk! Bij Intratuin vind je de mooiste planten 
en de beste tips voor een tuin vol leven.

27 JUNI: POLDERSALSA 
met live band Sabroso (gratis toegang)

LATE NIGHT MUSIC:
Elke vrijdag in juli en aug. vanaf 22.30 uur (gratis toegang) 

3 JULI: JUNGLE TOUR
10 JULI: AMSTERDAM-SONGWRITERS GUILD

17 JULI: FIND US IN SLUMBERLAND

CAMPING ZEEBURG: ALTIJD WAT TE DOEN! 

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

                                       

Je eigen droomwoning op de mooiste plek van Zeeburgereiland? 
Grijp nu je kans en doe mee !

www.blok6-zeeburgereiland.nl

- penthouse
- stadswoningen met tuin 
- lofts
- appartementen



Annelies Bossers (l) en Evelien Dans in de binnentuin van het Flevohuis. foto marti jn van den dobbelsteen

“Ik stap ’s ochtends met plezier 
op de fiets. En ga aan het eind 
van de dag voldaan naar huis.” 
Evelien Dans, vrijwilliger bij het 
verpleeghuis met revalidatie-
afdeling van ZGAO, geniet van 
haar vrijwilligerswerk. Sinds 
anderhalf jaar is ze assistent bij 
de dependance van de Open-
bare Bibliotheek Amsterdam 
(OBA), in de hal op de begane 
grond van het Flevohuis. “Ik ga 
bij de mensen langs die op een 
van de drie revalidatieafdelin-
gen verblijven. Ik stel me voor 
en vraag of ze een boek willen 
lenen. Niet iedere cliënt is geïn-
teresseerd of ertoe in staat, maar 
sommigen lezen er in één week 
een stapel boeken doorheen. 
Dat zijn niet alleen leesboeken. 
Laatst was hier een oudere 
dame die haar hele leven had 
gereisd. Omdat ze niet meer kon 
lezen, reserveerde ik voor haar 

foto- en reisboeken over China, 
Rusland en de Verenigde Staten, 
allemaal landen waar ze was 
geweest. Samen met haar zoon 
heeft ze urenlang herinnerin-
gen opgehaald.”

Annelies Bossers is al vier jaar 
vrijwilliger. Elke dinsdagoch-
tend zingt ze liedjes met een 
groep ouderen met dementie 
die beschermd wonen in het 
Flevohuis. “We zitten in de 
kring, met een kop koffie en 

Een zorgorganisatie als 
Zorggroep Amsterdam 
Oost (ZGAO) kan niet 
zonder de inzet van vrij-
willigers. Ze dragen bij 
aan het welzijn van de 
ouderen en bieden dat 
stukje extra waar zorg-
verleners vaak niet aan 
toe komen. De vrijwilli-
gers beleven er zelf ook 
veel plezier aan.

‘ ik hoop dat er ook een vrijwilliger is die  
mij straks wil helpen’

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

Door Michel van Dijk

een koekje, en beginnen altijd 
met De Orgelman, dat is onze 
herkenningstune. Ik ga dan 
zelfs langs met een mans, zo’n 
bakje waarmee de orgelman zijn 
geld ophaalt. Daarna zingen we 
Nederlandse liedjes, van Wim 
Sonneveld, Tante Leen of Willy 
Alberti. En iedereen zingt mee. 
Hoe slecht het geheugen ook is, 
die liedjes is niemand vergeten. 
We sluiten ons muziekuurtje 
af met From the time you say 
goodbye van Vera Lynn. Met 

deel 15

een hand neem ik afscheid en 
zeg: ‘Fijn dat u er was. Ik hoop u 
volgende week weer te zien’.”

Streetwise ouderen
Evelien en Annelies zijn ac-
tieve vrijwilligers. Evelien leest 
ook voor in de woningen van 
mensen met dementie, An-
nelies begeleidt elke woensdag 
een groepswandeling in het 
Flevopark. Daarnaast doet ze 
activiteiten met bezoekers van 
het Dagcentrum, waar zelfstan-

dig wonende ouderen overdag 
worden begeleid. 

Waarom doen ze dit werk? “Het 
ontroert me,” vertelt Annelies. 
“Ik vind oudere mensen vaak zo 
kwetsbaar. Er is weinig voor no-
dig om ze blij te maken. Dat ene 
liedje is vaak voldoende. Bo-
vendien wil ik anderen behan-
delen zoals ik zelf behandeld 
wil worden. Ik denk wel eens: 
ik hoop dat er over dertig jaar, 
als ik oud ben, ook een aardige 
vrijwilliger is die met mij iets wil 
ondernemen.”

“Je bent een beetje nodig,” er-
vaart Evelien. “En het levert me 
ook veel op. Ik had van tevoren 
bijvoorbeeld niet gedacht dat 
ik goed met oudere mensen om 
kan gaan. Bovendien word ik blij 
van al die verhalen die ouderen 
me vertellen, hun humor, hun 
rake opmerkingen. Want ik 
ontmoet ook streetwise ouderen, 
die goed gebekt zijn en de din-
gen goed regelen voor zichzelf.”

Annelies: “Wat ik fijn vind, is 
dat ik niet extra hoef te preste-
ren. Alles wat ik doe, zit in me. 
Ik neem mijn persoonlijkheid 
mee, en dat is genoeg. Ik kan 
mijn heerlijke gekke zelf zijn, 
en ouderen genieten daarvan. 
Het geeft gewoon veel plezier. 
Ik kan het iedereen aanraden.”

 Advertorial

Jij? 
Jij? Jij? 

• 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

Showroom | lease | onderhoud

ZEEBURGERPAD 41                                                     AMSTERDAM-OOST
020-6655872                         www.vd-pol.nl                          mail@vd-pol.nl
openingstijden:            ma t/m vr 7:00 - 17:00            zaterdag 8:30 - 16:00

Vintage tegels

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

Paktuinen 25C
1601 GD Enkhuizen
Tel:   0228-32 29 66
www.kostersails.nl

Köster sails
De zeilmakerij van Enkhuizen

Buiskappen

Dektenten

Achtertenten
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Na een reeks lovende 
recensies is het tijd om 
mijn tanden te laten zien. 
Als architectuurcriticus 
van de Brug ben ik het 
aan U, lezer, verplicht om 
onafhankelijk en kritisch 
te berichten over archi-
tectuur. In dit schrijnende 
geval had ik van lezers 
zelfs een oproep ver-
wacht. “Wanneer schrijft 
u nu eens iets over dat 
foute gebouw?” 

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

Het eerste woongebouw op 
Zeeburgereiland is voor auto-
mobilisten van en naar de Piet 
Heintunnel niet te missen: een 
logge doos met neoklassieke uit-
straling en appelgroene kleurac-
centen. Van een afstand lijkt het 
of vlakjes geel metselwerk los 
aan de gevel gehangen zijn. De 

3
vlakjes zijn verspringend opge-
hangen. Tussen de verspringen-
de gele vlakjes lijkt een bruine 
band te zitten die verspringend 
de verdiepingsvloeren volgt. Ge-
velmetselwerk heeft al lang geen 
constructieve functie meer, maar 
metselwerk op deze manier toe-
gepast doet pijn aan mijn ogen. 
Dichterbij gekomen blijkt de 
bruine band ook in metselwerk 
te zijn uitgevoerd en in hetzelfde 
vlak als het gele metselwerk te 
liggen. Gezichtsbedrog dus. Ver-
moedelijk een poging van archi-
tectenbureau Rienks uit Breda 
om een symfonie te schrijven in 
gebouwde vorm. Het gebouw 
wordt bewoond door muziekstu-
denten, vandaar. Een nobel stre-
ven van het Conservatorium van 
Amsterdam om de ongetwijfeld 
getalenteerde studenten een huis 
te bieden. Maar had daar dan een 
architect van hetzelfde kaliber 
voor ingezet. Dit is niet meer dan 
een stapeling van identieke units. 

Met het gehussel in de gevel is 
tevergeefs geprobeerd dit te ver-
hullen.

Ik vraag mij af hoe de architect 
deze begerenswaardige opdracht 
in de wacht heeft gesleept. Vast 

gebouw presto, ‘gezichtsbedrog’

Presto, huisvesting voor conservatoriumstudenten op Zeeburgereiland. 

foto marti jn van den dobbelsteen

niet gewonnen in een compe-
titie. Vermoedelijk via ‘koude 
acquisitie’, de oude trouwe voet 
tussen de deur dus. Had ik van 
deze opdracht geweten dan had 
ik aangebeld bij het conservatori-
um om eerst de receptioniste, en 

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. 

vervolgens de directie, te overtui-
gen van mijn plan. De identieke 
studentenkamers had ik als een 
batterij op een rij gezet. Waarom 
verhullen dat de studenten als 
monniken leven? Dat is het hero-
ische lot van de muziekstudent. 
Op het dak had ik oefenruimtes 
gemaakt en een terras met uit-
zicht op het IJ. Ik had het gebouw 
opgetild en op poten gezet, zodat 
op straatniveau zichtlijnen open 
blijven naar het water, de silo’s 
en de sportvelden. Onder het ge-
bouw had ik een transparante ge-
meenschappelijke entree en een 
studentenhonk gemaakt, waar 
de bewoners in- en uitlopen en 
zo op vanzelfsprekende manier 
in contact blijven met elkaar en 
de omgeving.
Jammer genoeg is het een heel 
ander gebouw geworden. Rap-
portcijfer: een 3.

Reacties zijn welkom: 
jved@dorensarchitects.nl



Sander Post is de grote man van voetbalclub WV-HEDW. Gezegend met een stevige dosis zuinigheid maakte 

hij de club gezond. foto marti jn van den dobbelsteen

Sander Post was keeper, maar 
heeft meer tijd langs de lijn 
doorgebracht dan tussen de 
palen. In 1971 werd hij overge-
haald penningmeester te wor-
den in een roerige periode van 
bestuurlijke chaos en immense 
schulden die het voortbestaan 
van WV-HEDW bedreigden. 
Post bleek gezegend met een ge-
zonde dosis zuinigheid. Exem-
plarisch was dat hij alle sterke 
drank in de bestuurskamer 
opborg; deze werd namelijk 
opgedronken zonder te beta-
len. Hij schuwde impopulaire 
maatregelen niet en verhoogde 
meermaals de contributie.

In 1978 werd Post voorzitter en 
dat bleef hij een kwart eeuw. 
Soms (vooral in de beginjaren) 
was het hommeles, waarbij 
hij meermaals zijn positie ter 
beschikking stelde. Van aftre-
den kwam het nooit. In ruim 
vier decennia floot en vlagde 
hij talloze niemendalwedstrij-

sander Post, grote man bij WV-HEDW

Over sterke drank verstoppen
Bij voetbalclub WV-HEDW (Wilhelmina Vooruit 
– Hortus Eendracht Doet Winnen) is Sander Post 
letterlijk en figuurlijk een grote man. Vijfenveertig 
jaar jonger en evenzoveel kilootjes lichter kwam hij 
aanwaaien met zijn onafscheidelijke echtgenote Ria. 
WV-HEDW was een nagenoeg failliete kwakkelclub 
met amper honderd leden. Anno 2015 voetballen er 
zo’n veertig senioren- én jeugdelftallen. In 2008 werd 
Sander geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Kortgeleden werd het ‘Sander en Ria Post Plaza’ 
onthuld, een pleintje naast het hoofdveld.

den, organiseerde toernooien 
en draaide ontelbare kantin-
ediensten. Ria en hij kennen 
iedere stoeptegel persoonlijk en 
vormen het cement van de club. 
Sanders betrokkenheid gaat 
ver. Volgens de overlevering 
had een furieuze tegenstander 
het ooit gemunt op de scheids-
rechter. Beschermheer Post 
kwam tussenbeide. Al rollebol-
lend kwamen beide volwassen 
mannen tegen een fietsenrek tot 
stilstand.

Sinds 2003 is Post voorzitter 
af. Al enkele jaren wordt hij 
palliatief behandeld vanwege 
een kwaadaardige tumor in zijn 
buik, maar hij komt nog weke-
lijks op Middenmeer. Ik sprak 
met hem over verleden, heden 
en toekomst. Post, van origine 
taxichauffeur, blijkt een rasver-
teller, die als een kettingroker 
de ene anekdote met de andere 
aansteekt.

Je komt hier nu vijfenveertig 
jaar. Hoe kijk je terug?

“Via mijn zwager ben ik erin ge-
rold, terwijl we bijna bankroet 
waren. Het ging steeds iets beter. 
Het zit in me om door te zetten. 
De accommodatie wilde ik altijd 
stabiel houden of verbeteren. 
Liefst hield ik wat geld achter 
de hand. Dat is allemaal aardig 
gelukt en er staat nu een stabiele 
club, dat is mooi. Wat me erg 
heeft geraakt is dat ik enkele 
keren meemaakte dat een jonge 
voetballer overleed. Een ander 
dieptepunt is dat we ooit in de 
rechtbank belandden. Een paar 
Joodse jongens van ons wer-
den onheus bejegend, over de 

oorlog. Die zijn toen helemaal 
losgegaan. Misschien begrijpe-
lijk, maar niet goed te praten. 
Hoe die zaak is afgelopen weet 
ik niet eens meer; ik kijk liever 
vooruit.”

WV-HEDW is kampioen gewor-
den in de tweede klasse zater-
dag. Hoe heb je het voorbije 
seizoen ervaren?
“Leuk natuurlijk. Al betalen wij 
onze spelers niet, ik vind dat 
WV in de eerste klasse thuis-
hoort. Verder zou het mooi zijn 
om op zondag een betere struc-
tuur en serieuzere selectie neer 

te zetten. Het is niet druk op 
zondag, terwijl dat de oorspron-
kelijke speeldag was.”

Hoe beïnvloedt je slechtere 
gezondheid je huidige leven?
“Die chemokuur was niet pret-
tig, maar verder doe ik gewoon 
m’n ding. Ik ben 68 en denk niet 
aan allerlei nare toekomstsce-
nario’s. Ik heb geen pijn en kom 
gewoon lekker hierheen.”

Als bron werd gebruikt: Van 
kwetsbaar naar kerngezond, een boek 
over de geschiedenis van WV-HEDW 
tussen 1968 en 2008.

sPOrt

13de brug | www.debrugkrant.nl | 25 juni 2015 | jaargang 8 | nummer 68

Door Gijs Lauret

Freerunning  
bij VrOG
Oost is met VROG een 
spannende sportlocatie rij-
ker. In een grote hal naast 
de Jaap Edenbaan kunnen 
beginners en cracks zich 
bekwamen in freerunning 
en parkour. Er zijn vaste 
en verplaatsbare obstakels, 
tactische lanceer- en land-
plekken en uitdagende 
touch-points op muren, 
spijlen, leuningen en hou-
ten structuren – dat is nog 
eens leuk fit worden! 
Via de trampolinemuren 
en -vloeren, en de airbag 
van het enorme trampo-
lineveld schiet je zo de 
atmosfeer in! 
Er worden lessen gegeven 
door gecertificeerde trai-
ners, maar er kan ook vrij 
getraind worden. Freerun-
nen kan vanaf 12 jaar. Zie 
vrog.nl en facebook.com/
VrogSport voor alle info. 

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

Juan-Carlos, alias Pater Laurence, uit het toneelstuk Romeo en Julia. 

foto laura te Hennepe

Een verwonderend decor tref 
ik aan. Verwonderend omdat 
deze plek, het Steve Bikoplein, 
er normaliter wat verlaten bij 
ligt. Nu en dan opgemerkt 
door een scherpe voorbijgan-
ger: “Hee, best een grappig 
pleintje.” En net zo snel weer 
vergeten. Maar nu niet. Nu is 
dit het toneel – letterlijk – van 
Shakespeares pareltje Romeo 
en Julia, uitgevoerd door het 
community arts project HEIM. 

Strenge regisseurs zetten met 
de acteurs de laatste puntjes op 
de i. Juan-Carlos vertolkt de rol 
van broeder Lawrence, die van 
het slaapdrankje ja. Het is zijn 
eerste keer op het podium. 

“Ik dicht en maak stukken, ik 
viel op bij de regisseuse, en zij 
dacht meteen aan deze rol.” Dat 
is niet zo gek; Juan-Carlos heeft 
een rustgevende aardsheid over 
zich. “Ik geloof zeker dat je iets 
van je rol in je karakter moet 
hebben.” 

De Rust Zelve. Juan-Carlos, alias broeder Lawrence uit 
het toneelstuk Romeo en Julia. Vlak voor aanvang van 
de première heeft de charmante man nog wel even tijd 
om te praten. Kort, want voor hij het podium betreedt, 
keert hij bij voorkeur diep in zichzelf.

Juan-Carlos Goilo (32) 

Acteur met een rustgevende 
aardsheid

Door Laura te Hennepe

Een keuze tussen stukken 
schrijven, dichten en spelen 
vindt hij moeilijk te maken. “Al 
creëer je echt als je maakt. Het 
heeft iets goddelijks.” En dat 
brengt ons terug in de realiteit. 
Want ook de verlichten onder 
ons moeten zich omkleden, 
props testen en opwarmen. Het 
publiek komt binnen. De pre-

mière kan zo van start. Het ru-
moer verstomt en transformeert 
tot spanning. Nog drie kwartier 
voor de opkomst van broeder 
Lawrence. Voor Juan-Carlos de 
bevrijding. 

Romeo en Julia is nog te zien op 
26, 27, 28 juni 2015 op het Steve 
Biko Plein. 

PROBEER 
NU 2 WEKEN 
GRATIS

Reageer snel via parool.nl/proef Actie geldig 
t/m 15 juli 2015
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Puzzel jij mee voor die lunch voor twee mét 
champagne?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met 
je naam, adres en telefoonnummer) voor 16 juli 
2015 naar info@debrugkrant.nl. oplossing en 
winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 67-2015 

is: mierikswortel. Uit 319 inzenders is mevrouw 
De Gier als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Grieks restaurant I-Grec, Jean 
Desmetstraat 121,  
www.restaurantigrec.nl.

Tralala, Griekse romantiek winnen! 
Het liefdevol gerunde Griekse restaurant I-Grec biedt een romantische 

lunch voor twee, inclusief Griekse champagne. 

PUzzEL PriJsVrAAG
striP 

DO
O
r M

ErEL BArEN
Ds

‘Zeg, zijn er in oost nooit homofeestjes? lijkt me geinig. ga 
ik een keertje mee, schrijf ik er een columnpje over.’ ik bedoel 
dit semiserieus, maar ben amper uitgesproken of mijn goede 
vriend peter, homoseksueel en fervent gaypartyganger, komt 
met an offer I can’t refuse. Zodoende belanden wij tezamen bij 
bear necessity, een dansfeest in Hotel Arena. Het type ‘beer’ 
is een breedgebouwde, harige en meestal bebaarde man. ik 
ben absurd nieuwsgierig wat er op zo’n berenfeestje gebeurt, 
maar vind het ook best spannend. dat ik de mores niet ken en 
nul idee heb wat te verwachten, geeft een wat ongemakkelijk 
gevoel.

de dj hanteert een stervensharde beat. Hypnotiserend, 
zeker na enkele alcoholische versnaperingen. peter en ik zijn 
ruimschoots in de minderheid; wij dragen namelijk braaf een 
t-shirt. we bezwijken zowat onder alle indrukwekkende blote 
torso’s. peter verklaart: een suf gezinnetje stichten en op je 
luie lauweren rusten in een levenslange liefdesrelatie is er vaak 
niet bij. om aantrekkelijk te blijven, moet de homoman zijn 
best doen. Velen doen dat. Zo niet op spiermassa, dan wel op 
kleding. ik zie borstkassen met leren tuigjes waaraan je iemand 
kunt beetpakken. of lekker vastbinden! opwindend... en er 
zijn herenstrings, maar niet in overvloed. de sfeer is ontspan-
nen, geen hitsigheid; darkrooms zijn ver te zoeken. er wordt 
vooral fanatiek gedanst en soms een nonchalante mondzoen 
uitgewisseld, gevolgd door ‘Hoi, hoe is het met jou?’

er gebeurt iets. iets heel bijzonders. ik zie een vrouw. Voordat 
ik haar goed kan bekijken, verdwijnt ze uit mijn leven. de twee 
andere vrouwelijke aanwezigen hebben een verkeerde afslag 
genomen. Ze hangen doodsbenauwd in een hoekje, de huive-
rige ogen wijd opengesperd. Zijn ze bang om opgepeuzeld te 
worden? Vreemd, want niemand lust ze hier. drie kale gasten 
staan in driehoekvorm genoeglijk te triozoenen. wat is het 
toch heerlijk als je allemaal van mannen houdt. niet moeilijk 
doen en tongen maar. Het berenfeestje was leuk. niet heel 
spectaculair eigenlijk; vooral een vrolijke dansparty met sterke 
kerels.

Homoseksuele beren

GiJs  
LAUrEt

Open Dag Pompgebouw Diemerpark
Op zondag 28 juni houdt het pompgebouw aan het Dick 
Hilleniuspad open dag voor omwonenden en geïnteresseer-
den. Leer van de beheerders hoe de gemeente Amsterdam 
de voormalige vuilstortplaats in het Diemerpark controleert 
en optimaliseert en de buurt hiermee 100 procent veilig 
houdt. Ook de gloednieuwe zonnestroominstallatie en gas-
verbrander zullen te bezichtigen zijn. Ondertussen kunnen 
de kinderen mee met een rondje op de trekker of in één van 
de terreinwagentjes. 28 juni, 11.00–16.00 uur.

Volg politieteam zeeburg op Facebook
Sinds kort maakt team Zeeburg van de politie Amsterdam-
Oost gebruik van Facebook. Bewoners (en andere geïnteres-
seerden natuurlijk) kunnen daar al het politienieuws uit de 
buurt lezen.  Op de FB-pagina worden opsporingsberichten 
gepost, maar ook aankondigingen van bewonersbijeenkom-
sten en anti-inbraaktips. Daarnaast deelt de politie op Face-
book berichten over aanhoudingen van bijvoorbeeld inbre-
kers in de wijk. Facebook: ‘politie-amsterdam-oost-zeeburg’.

Parkeren Diemerpark
Er is de afgelopen jaren door omwonenden fel gestreden 
voor én tegen de aanleg van parkeergelegenheid bij Sport-
park IJburg. Inmiddels is er een ontwerp van het aan te leg-
gen parkeerterrein en de ontsluiting opgesteld. Het ligt tot 
1 juli ter inzage bij stadsdeel Oost aan het Oranje-Vrijstaat-
plein. Het document is ook in te zien via officielebekend-
makingen.nl/staatscourant. Tegen het ontwerp kan door 
iedereen schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden 
ingediend bij het stadsdeel.
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Jeugd

28 juni
kinderexcursie waterdiertjes. op zoek 
naar kikkers, torren en andere beestjes 
in sloten en vijvers. opgeven (verplicht): 
natuurindiemen@gmail.com. diemen, 
14.00, locatie na opgaaf.

29 juni
Alle hens aan dek! – piratenverhaal (4-8), 
met schminken, limo, koffie en koek. 
poppentheater koos kneus, 14.00 uur, 
kooskneus.nl (elke zo. diverse voorst. op 
diverse tijden).

Films

26 juni
Ventoux (drama, 9+). de omval,  
20.00 uur, theaterdeomval.nl. ook op  
27 juni als onderdeel van het festival 
kunst in Sport diemen, 14.00 uur.

26 juni
Trash (drama/avontuur). Vrijburcht, 20.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

muziek

25 juni
makebelieve en supportact Jasper mook. 
‘met hun aanstekelijke en energieke 
repertoire verovert deze band opnieuw 
de wereld.’ Single Crying Like Wolves werd 
direct megahit op 3fm. Q-Factory, 20.15 
uur, q-factory-amsterdam.nl.

26 juni
live muziek onder Amsterdammers in 

het zoute water. in de week voor de 
herdenking van de afschaffing, slavernij 
belicht vanuit een ongebruikelijke invals-
hoek. obA linnaeus, linnaeusstraat 44, 
15.00 uur.

28 juni
Zomerwandeling Flevopark.  
gidsen loodsen je langs bomen  
en de kruidlaag en vertellen over  
dieren die je pad kruisen. 10.30-12.00 
uur, startpunt pannenkoekenhuis 
Flevopark.

open dag pompgebouw diemer-
park. leer van de beheerders hoe de 
gemeente Amsterdam het voormalig 

markt

27 juni
rommelmarkt met (kinder)kleding en 
spulletjes. eltheto, Javastraat 118,  
12.00-15.00 uur.

5 juli
Zaterdagmarkt reuring. eten, drinken, 
accessoires, snuisterijen. krijn taconis-
kade, 9.00-16.00 uur, reuringmarkt.nl 
(elke za.).

26 juli
kofferbakmarkt trek je klep open. 
kopen en verkopen, spullen voor weinig. 
parkeerplaats bij blijburg, 08.00-16.00 
uur, facebook ‘kofferbakmarkt/carboot-
sale’.

Club

31 juli
live muziek onder Amsterdammers in 
een bont en internationaal gezelschap. 
Camping Zeeburg, Zuider iJdijk 20, 
campingzeeburg.nl.

allegaar

27 juni
boekpresentatie Henna goudzand over 

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

J u n i  2 0 1 5  -  J u l i  2 0 1 5

stort in het diemerpark controleert 
en optimaliseert en de buurt veilig 
houdt. ook de zonnestroominstallatie 
(opbrengst 21.000 kwh per jaar) is te 
bezichtigen. diemerpark, 11.00-16.00 
uur.

1 juli
Zwemmen voor 1 euro. Flevoparkbad, 
07.00-19.00 uur.

4 juli
Architectuurwandeling door de indische 
buurt, door obA-Javaplein i.s.m. de  
gebouwengids. reserveren via java-
plein@oba.nl. obA Javaplein, Javaplein 2, 
13.00 uur.

3000 damherten in de Amsterdamse 
waterleidingduinen.  
een verdubbeling ten opzichte  
van 2011.

ACHTER de Brug

een bont en internationaal gezelschap. 
Camping Zeeburg, Zuider iJdijk 20, 
campingzeeburg.nl.

Festival 

26 en 27 juni
Festival kunst in Sport (kiS) diemen. 
Film & sport, literatuur & sport (met 
dichters en schrijvers), muziek & sport 
(met werk van kraftwerk tot Johnny 
Hoes) en beeldende kunst & sport. 
braderie op vrijdag. Afsluiter: gratis 
optreden van cabaretier-hardloper dolf 
Jansen op het diemerplein en het zingen 
van sportliederen. www.kunstinsport.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’.

8 augustus
Appelsap Fresh music Festival. Flevopark, 
12.00-23.00 uur, appelsap.net. 

juli en augustus
urban Campsite. kamperen en kunst, 
workshops en performances. Centrum-
eiland, urbancampsiteamsterdam.nl.

22 augustus
Spiering Festival muiden. muziek, markt 
en gezelligheid rond de sfeervolle sluis 
van muiden. spieringfestival.nl.
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2 Tegenslag
de man zit met beton in zijn 
maag. Hij – toch praktisch op-
zichter van dit project – komt 
net van de bouwplaats en zijn ge-
zicht ziet grijs. ‘Het is een drama,’ 
licht hij nog overbodig toe.

Het beton in de sleuven wil niet 
wijken. in die sleuven, moet je 
weten, komen keuken en expo-
sitieruimte en de illegale poker-
tafel. dus dat beton moet weg. 
maar het wil niet. dat laatste 
zegt Jan, de betonman. Hij is een 
rauwe, die wel van wanten weet. 
‘dit is beton van het hardste 
soort’. Zelfs hij kijkt zorgelijk.

Voor we met verbouwen begon-
nen leek het of die sleuven mak-
kelijk leeggehakt konden worden. 
maar niets is wat het lijkt in dit 
slibvijzelproject en dus ook het 
beton niet.

Vanmiddag bouwoverleg, 
beveelt Jan. ‘Anders loop je 
helemaal leeg.’ Fijn dat hij onze 
geldstroom in de gaten houdt. 
buiten is het petweer, op tafel 
ligt de originele tekening van het 
voormalige slibvijzelgemaal. daar 
ziet de klus er nog zo heerlijk 
overzichtelijk uit. 

Zuchtend maak ik ruimte in de 
begroting.

3 Armoe
in de stromende regen ga ik 
schoffelen. in de zandkuil die 
straks het terras moet worden. 
Het riet staat kniehoog en het 
regent pijpenstelen. eind mei en 
ik draag kaplaarzen.

toen het eiland, een jaar geleden, 
voor de bouw van de eerste wo-
ningen op maaiveldhoogte moest 
komen, schepte een mannetje 
van de gemeente met zijn happer 
de grond rond ons gemaal weg, 
bij wijze van vriendelijke service. 
tegelijk met een hele zee aan 
twintig jaar onbekommerd riet.

dat riet is nu al weer aan een 
snoeiharde comeback bezig. 
brokken beton en gruis steken 
over het hele bouwterrein de 
kop op. Zwerfvuil en poep zijn 
alomtegenwoordig. net als zand.

‘waarom schoffelen we eigenlijk?’ 
vraag ik aan de man, die ik in dit 
geval beschouw als opzichter van 
mijn slibvijzelgemaalproject. 
‘Anders wordt het hier armoedig.’ 
ik kijk op en zie een stuk van zijn 
kont, de broek hangt op halfzeven. 

daar zou hij best wel eens gelijk 
in kunnen hebben.

4 Victorie
uiteindelijk gaat alles ten onder. 
ook beton van het hardste 
soort. na zestien dagen – in 
plaats van de beoogde en 
begrote twee dagen – hakken, 
bikken, boren en buffelen heeft 
Jan de betonman met wat extra 
mannetjes de klus geklaard. de 
sleuven zijn leeg, de ramen en 
deuren uitgezaagd.

nu kan de staalman aan de slag. 
Hij herstelt de oude deur, omlijst 
de ramen en maakt een schitte-
rende ‘hangbuis’. Jazeker. en daar 
ga jij nog veel plezier van hebben, 
straks als we open zijn. 

de staalman werkt even niet ter 
plekke, maar in zijn werkplaats. 
Zo is het na die oorverdovende 
betonfase tijdelijk stil rond het 
gemaal. letterlijk. Figuurlijk niet, 
want wij regelen dingen. onein-
dig veel dingen. Aansluitingen 
bijvoorbeeld. wel eens een 
aansluiting aangevraagd voor een 
bouwterrein aan een straat die 
officieel nog niet bestaat? Hels. 

en ondertussen hebben we 
een expositie gehouden bij het 
gemaal: oevers in ontwikke-
ling. Al acht jaar volgen we deze 
streek immers op de voet, ook in 
beeld. dat mocht best wel eens 
geshowd worden. 

linda van den dobbelsteen

Voormalig slibvijzelgemaal wordt stamhuis de slibvijzel. Oud beton verbouwd tot 
nieuwe hangout. Belevenissen in een opmerkelijk project. 
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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! 

.

Onze zomershowroomsale is weer van start gegaan! 

Om ruimte te maken voor nieuwe collecties

staan veel van onze artikelen nu met hoge

kortingen in onze showroom.

Ook staan er inmiddels ruim 100 van deze

design- meubels en accessoires op onze website

en dagelijks worden er nieuwe toegevoegd.

Dus kom snel langs of kijk op www.dekasstoor.nl/sale!

Stadsplank
De Stadsplank is een snijplank, broodplank of tapasplank, 

gemaakt van een gerooide Stadsboom. 
Een boom uit een straat, park of plein bij jou in de buurt. 

Een boom die jou jarenlang schaduw en 
een schone lucht hee� gegeven. 

Waar deze normaal gesproken terugkeert 
als houtsnippers op een bospad of als rook 

uit de kachel krijgt deze 
oude boom nu een nieuw leven.

Vanaf € 35,- 

Sur &Plus Rambla
Deze bank is een ontmoetingsplaats. Door een verrassende plaatsing 
van de armsteunen creëer je een uniek zitlandschap met extra 
zitplaatsen. Door de vele mogelijkheden met de beschikbare modules 
kan je eigen combinatie ‘ontwerpen’.
Getoonde opstelling € 2705,- 

Design on Stock Bloq
Ontworpen door Roderick Vos.

De Bloq is Strak aan de buitenzijde,
bol en zeer comfortabel aan

de binnenzijde.
Vanaf € 1449,- 

Zomersale bij De Kasstoor

Alle kleurtjes op voorraad!


