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feLe
Binnenkijken bij… 
Willen we allemaal toch, stiekem 
gluren bij de buren?

woonb i j l age  van    d e  brug

Interieurtrends van deze winter
De maan als inspiratiebron. En messing 
en grote kamerplanten zijn hot. 

Nieuw eiland om te wonen
Het plan voor Centrumeiland, 
een Baken en kijkdagen voor 
zelfbouwkavels.

Over antiek, Betondorp en een trend met cactussen
Wonen in Oost, het is voor meer dan 125.000 mensen de 
normaalste zaak van de wereld. We kijken ongegeneerd bij 
hen naar binnen. Hoe komt uiteindelijk wonen op een nieuw 
(Centrum)eiland tot stand? Dat volgen we op de voet, en ook 
beschrijven we de musts voor je interieur deze winter. 
Ziehier woonspecial Leef! – editie 4. 
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Binnenkijken bij een buur
In Oost is het veelzijdig wonen. Vinex-, volks- en waterbuurten lopen hier kriskras door  

elkaar. De mensen vinden dat nog leuk ook. Maar hoe wonen zij? In Leef! enkele portretten. 

Door Linda van den Dobbelsteen

Wie marjan (57) met Jan (60), zoon rik (24) 
en dochterAmy (22)
Type woning koopwoning, drie etages
Waar transvaalbuurt
Woonoppervlak 60m2  per verdieping, we 
verhuren de 1ste

Fijnste plek eerst de woonkamer, dan het 
dakterras 

transvaalbuurt

Marjan in de woonkamer. Vroeger was 
deze ruimte een winkel en opgedeeld 
in drieën.

Aan de Ringvaart, verscho-
len achter een gordijn van mooi 
verzorgd wild groen, staat het huis 
van Marjan en haar gezin. Het is een 

voormalige fotozaak, ‘Van Olsthoorn, een begrip 
in de buurt’. Er waren toen veel meer winkels 
op de kade. Binnen is het rommelig maar gezel-
lig, buiten scharrelen kippen, patrijzen en kwar-
tels. “Die vogels zijn een hobby van mijn man.” 
Elementen uit de winkel hebben ze behouden, 
zoals de glas-in-loodramen. Verder is het interi-
eur een beetje bij elkaar geraapt. “Waar wij ons 
prettig bij voelen. We zijn allemaal een beetje 
rommelig.” Marjan krijgt echt weleens een 
aanval van opruimen, maar niet de hele tijd. “Je 
ziet veel van die vt Wonen-interieurs, maar daar 
heb ik me nooit wat van aangetrokken.”

In 1978 waren Marjan en haar man op zoek naar 
woonruimte – er heerste toen woningnood – 
en kwamen ze via een kennis in dit huis. “Het 
verkeerde in hele oude staat. In de loop der 
jaren hebben we alles gerenoveerd.”
Ze tuurt naar buiten. “We hebben de buurt 
heel divers zien worden. Toen woonden er 
alleen maar oude mensen. Nu zijn wij oud en 
worden onze buren jong. In zomer liggen ze in 
bikini aan de kade, en wordt buiten op laptops 
gewerkt.” Waarmee ze wil zeggen: “Het leven is 
veel meer naar buiten gericht.”
Ze houdt van deze plek, zielsveel. Toch verhuist 
het gezin eind dit jaar naar Noord. “Je hebt ook 
zorgen van zo’n groot huis, er is zoveel onder-
houd. Het nieuwe huis is een heel stuk kleiner, 
maar heeft een grote tuin.” Daar verheugt ze 

zich op. Maar? Een zucht. “Ik weet niet hoe dat 
moet met al die spullen. We kunnen lang niet 
alles meenemen. En wegdoen is zonde.”.
[alleen online] http://www.geheugenvanoost.nl/677/
nl/fotozaak-olsthoorn

Als je de hal binnenstapt ruik je het 
al. Hier wordt gekookt. Frans staat 
op het punt op vakantie te gaan en 
zijn verse groentesoep moet mee.

Hij houdt ook veel van lezen, dat gebeurt 
vooral aan tafel. Nu liggen er boeken over 
Frankrijk (vakantiebestemming) maar dat kon 
net zo goed zijn Gerard Reve-verzameling 
zijn. Ook een Betondorper. Peter, geboren en 
getogen Amsterdammer, verhuisde zeven jaar 
geleden naar deze buurt.
“Het is een ouwelullenbuurt. Maar daar heb ik 
verder niet zo gek veel mee te maken. Ik ben 
vaak in Almere, bij mijn vriendin.” Het is een 
latrelatie. “De bus stopt bijna voor de deur en ik 
ben in twintig minuten daar.” De tram vanaf de 
Middenweg brengt Peter in een kwartier in de 
stad. “Betondorp is logistiek makkelijk.”

Hij koos de woning vanwege tuin, maar eigenlijk 
is het allemaal – woonkamer, keuken, slaapka-
mer – net te klein. “Het is verder prima uit te 
houden in m’n eentje.” 
Wat dus een makke is: Peter verzamelt. “Ik kan 
moeilijk dingen wegdoen.” In de woonkamer 
staat maar een kwart van z’n totale collectie 
boeken. De rest vind je in een joekel van een 
kast bij de vriendin in Almere. Gniffelend: “Die 
moest ze erbij nemen.” 
Over het interieur, dat zie je, is heus wel nage-
dacht. Bordeauxrood behang met bijpassende 
gordijnen. Antiek hier en daar. “Ik kijk graag in 
meubelzaken.” Toch komt tachtig procent van 
de inrichting via marktplaats. “Ik vind het leuk 
om mooie dingen op de kop te tikken.” Er zijn 
ook een paar erfstukken, en bij nader inzien veel 
klokken. “De enige die het doet is dat domme 

wekkertje in de slaapkamer.” 
Dan: “Ik hou eigenlijk wel van strak, maar dan 
zou ik veel weg moeten doen. Daar heb ook 
een hekel aan.”.

Wie peter (73) 
Type woning benedenwoning
Waar betondorp
Woonoppervlak 50m2  

Fijnste plek aan tafel

betondorp

‘Ik trek me niks aan van VT Wonen-interieurs

‘Betondorp is logistiek makkelijk’

Peter bij de tafel, zijn lievelingsplek. 
Hij leest er veel en vaak. 

Binnenkort in  verkoop
1 7  e engez inswoningen

schr i j f  j e  nu vast  in  op de  weBs i t e 
www.hofjevanr in i .n l

Impressie (concept)

Maria Austriastraat 32
Vraagprijs  € 479.000,-

Bernhard Eilershof 16
Vraagprijs  € 535.000,-

IJburglaan 806
Vraagprijs  € 600.000,-

Eva Besnyostraat 393
Vraagprijs  € 245.000,- 

• Jan Vrijmanstraat
• Maria Austriastraat
• Julius Pergerstraat
• IJburglaan
• Lumierestraat
• Eva Besnyostraat
• Emmy Andriessestraat

TE KOOP

BEN UW MAKELAAR OP IJBURG

VERKOCHT

VERKOCHTTE KOOP

BINNENKORT 
IN DE VERKOOP
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Publiek denkt mee over stedenbouwkundigplan

Ideeën over inrichting Centrumeiland 
krijgen vorm
Afgelopen voorjaar zette het college van 
B&W van Amsterdam haar handtekening 
onder de Startvisie Centrumeiland 2015. 
Hierin staan de uitgangspunten voor de 
verdere ontwikkeling van het steden-
bouwkundig plan voor dit nieuwe land, 
het eerste eiland van IJburg 2, dat vanaf 
2017 bebouwd zal worden.

Door Carla M. Peddemors

De eerste versie van het Stedenbouwkun-
dig Plan Centrumeiland is nu voltooid. Het 
gemeentelijk projectteam dat hier aan heeft 
gewerkt, presenteert het eind deze maand 
aan zijn bestuurlijke opdrachtgevers: de 
wethouders Erik van den Burg (Ruimtelijke 
Ordening) en Abdeluheb Choho (Duur-
zaamheid).

Publieksbijeenkomsten komend najaar
Na verwerking van vragen en opmerkingen 
van de wethouders wordt het plan bespro-
ken met het publiek. Daartoe worden in de 
loop van het komend najaar bijeenkom-
sten gepland voor iedereen die zich bij de 
inrichting van dit nieuwe gebied betrokken 
voelt. Onder hen de burgers en professi-
onals die deelnamen aan het project Stad 
in Zicht van Arcam. De laatsten zullen ook 
dan benieuwd zijn in hoeverre de door hen 
beschreven scenario’s – Hardcore duur-
zaamheid, Stranddorp en Eiland van 0 tot 
99 jaar – in de praktijk zijn uitgewerkt. 

Van de drie tijdelijke kunstwerken die afgelopen zomer op Centrumeiland verrezen – 
en die op 31 oktober weer zouden verdwijnen – zal er één toch niet zo tijdelijk zijn. Het 
Baken van IJburg mag vijf jaar blijven staan. De rode zeecontainers die de basis vormen 
voor dit door architect Wouter Valkenier ontworpen monument krijgen een sociale func-
tie. De Openbare Bibliotheek Amsterdam denkt na over het plaatsen van een roll-out 
leestafel (een leenbibliotheek voor strandgangers) en ook een surfcentrum heeft belang-
stelling.
Met het project ‘Stad in zicht’ verzamelde Arcam op verzoek van het stadsbestuur ideeën 
over de manier waarop Centrumeiland zou kunnen worden ingericht. Mensen van di-
verse pluimage – bewoners en professionals, 151 mensen in totaal – deden hieraan mee, 
met als resultaat drie scenario’s, die de bouwstenen zouden gaan vormen voor de verdere 
planvorming.
Arcam heeft enkele van de ingediende ideeën door kunstenaars laten verwerken in drie 
kunstwerken die deze zomer tijdelijk op Centrumeiland te zien zouden zijn. 
Het kunstwerk ‘IJburg serveert’ (een pop-up bezorgrestaurant langs de IJburg-baai) 
duurde niet langer dan drie dagen. Het kunstwerk ‘Pioniers Piketten’ is een langer leven 
beschoren: het is tot 31 oktober te zien. Ook ’s nachts, als 151 van de duizend paaltjes 
oplichten – symbool voor de 151 deelnemers aan het project Stad in Zicht.
Het Baken van IJburg blijft staan. Zoals het een baken betaamt. Voor het ontwerp van 
deze uit oude Amsterdamse meerpalen gebouwde toren liet Wouter Valkenier zich 
inspireren door een oude Zuiderzeemythe. Deze vertelt het verhaal over het ontstaan 
van de stompe torens van Ransdorp, Muiderberg en Elburg: een enorm schip sloeg op 
de vlucht voor Urker piraten en sloeg toen met zijn lange boegspriet de torens van de 
kerken af. Ook van die van IJburg, al bestond dat ‘dorp’ toen nog niet. Dat heb je met 
mythes… 
Met tekstschrijfster en illustrator Marieke van Ditshuizen herschreef Valkenier het 
verhaal en gaf hij IJburg een stukje mythische geschiedenis. Valkenier hoopt nu dat er 
hiervan een kinderboek zal worden uitgegeven. Dat dan natuurlijk te koop zal zijn in het 
baken zelf.. 

Op zaterdag 10 oktober vindt de stedelijke zelfbouwmarkt plaats bij Undercurrent in 
Buiksloterham (Amsterdam-Noord). Wie ervan droomt een huis te laten bouwen in 
Amsterdam-Oost, kan op deze dag een optie nemen op een vrije kavel op Zeeburgerei-
land, IJburg of in het Amstelkwartier. Het gaat voornamelijk om kavels voor particulier 
opdrachtgeverschap, maar op IJburg zijn ook kavels voor bouwgroepen beschikbaar. 
Er zijn vooraf kijkdagen georganiseerd om geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen 
de kavels te bekijken en vragen te stellen. Tijdens de zelfbouwmarkt is er ook de moge-
lijkheid om interesse kenbaar te maken voor toekomstige kavels op Centrumeiland en de 
Kop Weespertrekvaart. .
Zie amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling en amsterdam.nl/zelfbouw voor meer informatie.

“Van alles het beste,” beloofde stedenbouw-
kundige Mirjana Milanovic hen eerder dit 
jaar, bij de presentatie van de Startvisie. Zij 
dacht aan dichte bebouwing met – dankzij 
individuele en collectieve zelfbouw, in 
totaal duizend tot twaalfhonderd wonin-

gen – veel variatie in hoogte, vormgeving 
en materialen. Een eiland als een terp, het 
midden een meter of zes hoger dan de 
oevers, voor het aanzicht en het uitzicht. 
En voor een natuurlijke waterbeheersing, 
zodat het eiland ‘rainproof’ zal zijn. Oevers 
rondom, om te wandelen en te fietsen. 
Veel ruimte voor sport en (water)recreatie. 
Genoeg voorzieningen – basisschool, win-
kels, horeca – voor bewoners en bezoekers. 
En energieneutraal, als belangrijke voor-
waarde. Gesprekken hierover met alle bij 

Met het Baken van IJburg op Centrumeiland heeft ook IJburg nu zijn stompe 
toren. Met uitzicht op de stompe torens van Muiderberg, Elburg en Ransdorp, 
allemaal ‘het slachtoffer van de boegspriet van een kerend schip’. Ontwerper 
Wouter Valkenier gaf IJburg een eigen plek in een oude mythe over de Zuiderzee. 

De definitieve versie van Blijburg op Centrumeiland wordt binnenkort geopend.

energievoorziening betrokken partijen zijn 
al in gang gezet.
Met het resultaat van de publieksbijeen-
komsten wordt het Stedenbouwkundig 
Plan zo nodig verder aangescherpt. Een 
volgende versie van het plan (inclusief be-
groting) kan dan in het eerste kwartaal 2016 
voor besluitvorming naar de gemeenteraad. 
Als alles meezit, is het Stedenbouwkundig 
Plan Centrumeiland halverwege 2016 defi-
nitief. Het eiland kan dan bouwrijp worden 
gemaakt..

Kijkdagen zelfbouwkavels in Oost

De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer is een 
actieve VvE-beheerder die de afgelopen 
jaren snel is gegroeid. Die groei is vooral 
te danken aan bestaande verenigingen die 
overstappen omdat ze op zoek zijn naar 
meer service. “Dat is terecht,” meent IJbur-
ger Chris van Dam van De Nieuwe Wereld. 
“VvE-beheer is een serviceproduct. Onze 
doelstelling is tevreden appartementsei-
genaren die blij zijn met onze dienstverle-
ning.”
Veel Amsterdammers hebben ermee te 
maken: ‘VvE-gedoe’. Meerwerk na aanbe-
steding van onderhoud, dure servicecon-
tracten voor de lift of de toegangsdeur van 
de garage, geen controle op de onderhouds-
werkzaamheden. Het zijn zaken waar je 
als bewoner wel mee te maken hebt, maar 
niet op zit te wachten. Hoe maak je apparte-
mentseigenaren blij?
“Dat zijn inderdaad de trajecten waar de 
VvE-beheerder kan en moet ontzorgen. 
Proactief optreden en betrokkenheid zijn 
daarbij sleutelwoorden. Voor ons is de 
meerjarenonderhoudsplanning een flexi-
bel document dat voortdurend bijgesteld 
kan worden. Als daar bijvoorbeeld in staat 
dat we volgend jaar een complex moeten 
schilderen, dan beoordelen we dat vroeg-
tijdig. Misschien is het schilderwerk heel 
slecht, dan halen we de aanbesteding naar 
voren. Maar voor hetzelfde geld kunnen we 
een jaar later schilderen. We anticiperen en 
adviseren het bestuur hoe te handelen.”
“Waar appartementseigenaren ook blij van 
worden is snel reageren. Een garagedeur 

die niet dicht gaat, lekkage, een slot dat niet 
functioneert, een ingegooide ruit, je maakt 
het allemaal mee. En niks is irritanter dan 
geen of een trage reactie. Dus lossen we dat 
soort zaken snel op. Bij structureel onder-
houd zoals schilderwerk of vervanging van 
daken verzorgen we het offertetraject met 
verschillende onderhoudsbedrijven, zodat 
het bestuur een afgewogen keuze kan ma-
ken. En ook de werkzaamheden begeleiden 

VvE-beheerder De Nieuwe Wereld

en controleren we. Kortom, ontzorgen, 
daar worden bewoners blij van.”

Een veel gehoorde klacht is de relatie tus-
sen beheerders en onderhoudspartijen. 
Transparantie ontbreekt. Hoe ga je daar 
mee om?
“We ontvangen geen provisies over onder-

houd. Dat maakt alles simpel en transpa-
rant. De VvE betaalt ons, dus treden we op 
voor en namens de vereniging. Kortingen 
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die we bedingen komen ten 
goede aan de VvE.”

Maar als je geen provisies 
ontvangt van toeleveran-
ciers, hoe kun je dan toch 
tegen een concurrerend 
tarief werken?
“We hebben een platte or-

ganisatie met lage overhead. 
Bovendien automatiseren 
we alle administratieve en 
financiële processen vol-
ledig. Daardoor hebben we 
ruimte en tijd te besteden 
aan het onderhoud van de 
complexen die we beheren. 
Zowel incidentele klachten 
als structureel op basis van 
de meerjarenonderhouds-
planning. Onze mensen 
gaan kijken bij klachten, 
beoordelen zelf, sturen zelf 
de onderhoudsmensen aan, 
zitten er letterlijk bovenop.”

Heb je nog tips voor 
mensen die het gevoel 
hebben dat VvE-beheer in 
hun eigen situatie beter 
kan?
“Ja, zeg je contract op voor 1 oktober. De 

meeste beheersovereenkomsten hebben 
een opzegtermijn van 3 maanden, anders 
zit je er weer een jaar aan vast. Als je opzegt 
heb je in ieder geval een positie om met je 

Chris van Dam

‘Ontzorgen, daar 

worden bewoners 

blij van’

huidige beheerder betere afspraken te ma-
ken. En is er echt geen zicht op verbetering, 
dan kun je per 1 januari overstappen naar 
een andere beheerder.”.
www.denieuwewereld.eu

Wonen aan grachten, wonen aan park. Dat 
kun je straks in Holland Park, de nieuwe 
woonwijk aan het randje van Amsterdam. 
Op tien fietsminuten van Amsterdam-Oost 
wordt een wijk van maar liefst 3.400 wo-
ningen ontwikkeld. De eerste paal is begin 
september geslagen door de minister voor 
Wonen en Rijksdienst. Hij gaf daarmee 
het officiële startsein voor de start bouw 
van Blok 1. De eerste twee woningblok-
ken – Blok 1 en Blok 2 - met in totaal 228 
woningen zijn in een recordtempo van één 
woning per dag verkocht. Op 26 septem-
ber gaat de eerste woontoren Toren 1 in 
verkoop. 
Toren 1 bestaat uit 25 exclusieve apparte-

menten, alle met balkon – tot 19m2 - op het 
zuiden en eigen parkeerplaats. De wonin-
gen zijn te koop vanaf 239.000,- v.o.n. en 
liggen op eigen grond. Er hoeft dus geen 
erfpacht betaald te worden. Het zijn grote 
appartementen die beginnen bij 80m2 
vloeroppervlak en oplopen tot 123m2.
Om de plek en de woningen te ervaren zijn 
in het Informatiecentrum aan de Eekholt 
42 twee modelwoningen gebouwd op ware 
grootte. Samen met de showroom waarin 
alle opties zijn te zien, de Woonklaarpak-
ketten om bij oplevering direct te kunnen 
wonen en de verschillende maquettes, 
wordt wonen in Holland Park echt tot leven 
gebracht. 

Nieuwe woningen Holland Park in verkoop

De Loungebank
‘Maroccian Style’
Een bank met vele mogelijk-
heden. Door de losse elementen
stelt u zelf eenvoudig uw bank
samen. Er is een uitgebreide 
stoffencollectie aanwezig. 
Met kleurrijke- en  basic 
stoffen. Een mix van beide 
ziet u op de afbeelding.

Dyker City Living 
Cruquiuskade 85, Amsterdam
020 - 36 36 905, www.dyker.nl
Open: vr t/m zon van 12-18 uur

Het Informatiecentrum Holland Park is 7 
dagen per week geopend. Doordeweeks 
kunnen geïnteresseerden terecht van 10:00 
tot 19:00 uur en in het weekend van 12:00 

tot 16:00 uur. Ook zijn er financiële advi-
seurs, zoals De Hypotheker, die vrijblijvend 
adviseren..

 Advertorial

 Advertorial

Baken van IJburg blijft staan
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Urban Astronaut en Wanderlust – de 
interieurtrends voor de winter

Interieurtrends volgen elkaar in rap tempo op, maar 
een inrichting met een eigentijdse uitstraling hoeft geen 
fortuin te kosten. Want heb je in huis eenmaal een goede 
basis, dan kun je met een nieuwe lamp, een opvallende 
print aan de wand of een paar grote kamerplanten al 
veel bereiken. Wat zijn dit jaar de niet te missen winterse 
woontrends? 

Interieurontwerper Nathali 
Meurs-Pas van NML Design: 
“Een trend is niet bedoeld om 
meteen een compleet nieuw 
interieur aan te schaffen. Een 
kleine aanpassing als een 
andere kleur op de muur of 
een ander behang, kan al veel 
verschil maken.” De kunst is 
trenditems te combineren; 
oud met nieuw, betaalbaar 
met design.

De Memphisstijl is terug
Nathali Meurs-Pas: “Kleur 
heeft een enorme invloed op 
de gemoedstoestand van de 
mens. Test maar eens in welke 

kleuromgeving je je prettig voelt. Een lichte 
ruimte geeft meer energie dan een donkere 
ruimte. Maar de vraag is wat je met kleur 
wilt bereiken. In een slaapkamer werken 
donkere kleuren beter mee om in slaap te 
komen. Voor iemand die rust in de slaapka-
mer wil, is een blauw- of een groentint aan 
te bevelen. Kleuren blijven iets heel per-
soonlijks. Een kleurrijke trend die helemaal 
terugkomt, is de Memphisstijl. Het is erg 
leuk om te zien hoe deze stijl in een nieuwe 
vorm is gegoten. Zo zie je bijvoorbeeld 
mooie geometrische Afrikaans-achtige 
prints in de Memphis-look. Een lust voor 

het oog. Een paar mooie 
prints aan de wand geven 
al een heel mooi effect. De 
grappige en speelse ele-
menten maken je interieur 
wat minder serieus. En dat 
is precies wat de Memphis-
groep wilde bereiken.” 

Botanische prints of so-
bere grijstinten
Een iets meer ingetogen, 
maar mooie trend is Urban 
Astronaut. Hierin zie je veel 
zwart, wit en grijstinten. De 
maan is als inspiratiebron 
genomen. Vind je dit te 
sober, dan is de Wanderlust-
trend misschien meer iets 
voor jou. Dit zijn mooie 
kleurcombinaties van 
groentinten en oranje. Ook 
botanische prints, cactus-
sen en grote kamerplanten 
zijn hot. Zet er veel bij elkaar 

op verschillende hoogten en creëer zo een 
soort binnentuin in je huis. Deze win-
ter gaan we diepe groentinten zien, vaak 
in combinatie met zachtroze, maar ook 
blauwtinten, oker en mosterdgeel passen 
heel erg goed in de Wanderlust-trend.
Een paar jaar geleden werd koper als trend 
geïntroduceerd, maar dit metaal wordt 
steeds vaker ingeruild voor goud. Ook 
komt zelfs messing in een nieuw, moderner 
jasje terug. Dit materiaal wordt nu op zo’n 
manier in de markt gezet dat het trendy en 
hip is. Je interieur wordt echt wat spannen-
der als je gouden of andere metaalachtige 
details gebruikt.

Sfeermakers
Mensen bezuinigen bij een nieuwe woning 
vaak op de verlichting en raambekleding, 
terwijl dat nu juist de sfeermakers zijn in 
een interieur. Kies voor mooie gordijnstof-
fen en wissel eens af met een kleur op de 
wand of met behang. Nederlanders zijn 
over het algemeen nog wat bang voor kleur. 
Ral 9010 is nog steeds de meest verkochte 

Door Linda Samplonius

“Deze stoelen zag ik in 
Milaan bij Rosanna Orlandi. 
De Sloveense ontwerpster 
heet Nika Zupanc, ze is 
vooral bekend geworden 
met de Lolitalamp. De stoel 
heet Sé, Stay Dining Chair 
Collection III.”

Jazeker, de snoeren mogen
  weer gezien worden

wittint in de winkels, maar sfeer maak je 
toch echt met mooie kleurtinten. 
Deze winter zie je bij de verlichting veel 
opengewerkte armaturen, en de lichtbron-
nen mogen gezien worden. Een mooi 
voorbeeld is de No.19, een ontwerp van 
Olaf Weller voor Het Lichtlab. Deze lamp is 
uit één MDF-plaat gelaserd. De draden, de 
ouderwetse strijkijzersnoeren, mogen ge-
zien worden en zijn vaak in alle kleuren te 
verkrijgen. Je ziet ook veel metalen lampen 
of onderdelen die gemaakt zijn met een 3D-
printer. En glazen lampen in organische 
vormen en gekleurd glas. Er zijn kortom zo-
veel ontwikkelingen op interieurgebied, dat 
er altijd wel een nieuwe trend is die aansluit 
bij je huidige woning..

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

•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

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

VVE-BEHEER IS EEN 
SERVICEPRODUCT!
Woongenot

Voor en namens de VvE

Scherp tarief

Onze mensen beheren professioneel, efficiënt en pro-actief. Daarmee ontzorgen wij 
bewoners en VvE-bestuurders. Onze doelstelling is woongenot voor de leden: 
blije bewoners in goed onderhouden complexen. 

Wij treden uitsluitend op voor en namens de eigenaar of VvE. Dat betekent dat 
inkoopvoordeel ten goede komt aan de opdrachtgever: we rekenen één tarief voor 
beheer en ontvangen geen provisies van onderhoudsbedrijven, verzekeraars of 
andere leveranciers.

Door een goede onderhoudsplanning en het 
efficiënt aanpakken van onderhoudsmeldingen 
en -trajecten bieden wij compleet verzorgd 
beheer voor een zeer scherp tarief.

MEER WETEN? 
De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer BV 
Postbus 74 - 1000 AB  Amsterdam 
020-4181816 
info@denieuwewereld.eu
www.denieuwewereld.eu

      facebook.com/denieuwewereldvastgoedbeheer 
      twitter.com/vastgoedvve

ColofoN

Leef! Woonbijlage bij de Brug editie 70
Jaargang 2, nummer 4, 24 september 2015

Oplage 70.000 exemplaren 
Verspreidingsgebied Amsterdam-Oost, 
Diemen-Noord, Durgerdam, Funenpark, 
Schellingwoude.
Met dank aan Linda van den Dobbelsteen, 
Willem Hamers, Carla M. Peddemors, Floor 
Schrijvers, Catherine Smit.
Uitgeverij IJburg Martijn van den Dobbelsteen
Vormgeving Tim Cannon
Drukwerk Rodi Rotatie / Dijkman Print 
Verspreiding Door Verspreidingen, 
Amsterdam.
Contactinfo en eerdere edities 
www.debrugkrant.nl.

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!



Hondenkussen Comfort
Diverse kleuren, 70 x 100 cm. 

Per stuk 
19.95  12.99

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

Intratuin Amsterdam
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Het tuincentrum binnen de ring
Geldig van vrijdag 25 september t/m zondag 4 oktober 2015.

ALLERBESTE
voor je huisdier

HET

Voskes hondensnacks
Diverse soorten.

Per zak 5.95/9.99

* 1+1 gratis wordt 
verrekend als 50% 
kassakorting.

1+1
gratis*

Combinaties mogelijk

Catsan kattenbakvulling 
Hygiëne plus
Inhoud 20 liter, sterk 
absorberend en goede 
bescherming tegen geurtjes.
Per zak 12.95

2 voor
 16.95

Intratuin
huismerk: net 

zo goed en
een stuk 

voordeliger

Intratuin 
kattenvoeding 
premium
Inhoud 4 kilo, 
diverse varianten.

15.95
 

9.99

Intratuin hooi of stro
Inhoud 6 kilo.

Per zak 6.79

Krabpaal Theta
Bruin, 41 cm,
met 2 speelgoedmuisjes.

24.95 16.99
Bij inlevering 
van deze coupon 

10% korting 
op ons volledige 
interieurassortiment.
Geldig van vrijdag 25 september 
t/m zondag 4 oktober 2015.

Kom dierendag 
     bij ons vieren!
Zaterdag 3 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur 
• Reptielen Show, van 13.00 tot 16.00 uur
•  Gratis puppy info uurtje + korte puppy 

cursus ( door kynologisch gedrags-
therapeut.) van 15.00 tot 16.30 uur 

    Let op! Alleen voor puppy’s tot 4 maanden. 
  Beperkt aantal plaatsen beschikbaar (25) 

Graag inschrijven op de dierenafdeling 
(tot 2 oktober)

• Schminken.
• Speurtocht.
• Gratis Professionele foto met uw huisdier.
• Snackfestijn voor honden.
• Dierendag aanbiedingen. 
•  Gratis Puppy of kitten voer 

op vertoning van paspoort. 

 Goede doelen:
• Dierenbescherming Amsterdam.
•  Dierenambulance Amsterdam. 

(Laat uw huisdier chippen voor € 15.-)
• Dierenasiel Amsterdam.
• KNGF Geleidehonden.

1+1
gratis*

Combinaties mogelijk


