
Hand ophouden  
voor subsidies.
Avondje aardig doen in  
het stadsdeelhuis.

Zeeburgerpad 
moet op  
de schop
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DWANG
ik probeerde vanmorgen het 
blauwe vlammetje zachtjes op 
te stoken. Zonder al te veel 
dwang.

‘dan ga jij maar eens héél snel 
gezellig doen!’ hoorde ik in de 
namiddag een moeder roe-
pen tegen haar ontroostbaar 
huilende jongetje. ‘jij zit niet op 
een troon en denkt hier alles te 
bepalen!’

we waren allemaal meteen stil.
ik stelde me voor dat ik het 
tegen een vriend zou zeggen 
die diep in een depressie zit. 
‘dan ga jij maar eens heel snel 
gezellig doen. jij zit niet op een 
troon en denkt hier alles te 
bepalen.’

in een interview met de 
gouden griffelwinnares las ik ’s 
avonds: ‘Hoe meer ik “moet” 
van mijn opdrachtgever, hoe 
minder ik uiteindelijk te spre-

ken ben over het eindresultaat.’
dat is waar, dacht ik. en dat 
dat ook gewoon geldt als je je 
eigen opdrachtgever bent.

www.elkegeurts.nl

ELKE

Op 22 november vaart Sinter-
klaas met zijn pieten de prach-
tige haven van IJburg binnen. 
Om de intocht mogelijk te 
maken, wordt als altijd hulp 
ingeroepen van ondernemers 
en bewoners. Er komt een col-
lecte, en vanaf 8 november kun 

je in de online veiling bieden op 
mooie producten uit de wijk, 
van een zeilcursus, een kok 
bij je thuis of zangles tot een 
boodschappenpakket of een 
knipbeurt. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de Intocht 
van Sinterklaas.

Wethouder Eric van der Burg (op werkbezoek) en Toon Weijenborg met hun voeten in het IJmeer, op de plek 
waar straks het kampeereiland verrijst. foto marti jn van den dobbelsteen

Intocht Sinterklaas op IJburg. foto marti jn van den dobbelsteen

De Amsterdamse camping is 
altijd in beweging, en het is er 
altijd vol. Ook vandaag, een herf-
stige oktoberdag, staan de tentjes 
haring aan haring. Daar zit 
volgens Weijenborg ook precies 
het probleem. “We kunnen onze 
velden nooit onderhouden. Ik 
hoop dat we door het nieuwe ei-
land in het voor- en najaar straks 
veldjes braak kunnen laten lig-
gen om het gras te verzorgen.”

Het wordt prachtig, belooft hij. 
“Ruige natuur om in te kampe-

ren, met rietoevers en luwten 
voor de waterspitsmuis, de 
ringslang en andere buurdieren.” 
Er is plek voor tweehonderd 
extra tenten en dertig campers, 
met zicht op het IJmeer. “En dat 
allemaal nét buiten stad, binnen 
de ring.”

De altijd overvolle cam-
ping Zeeburg krijgt er een 
kampeereiland bij. Op 30 
september stemde de ge-
meenteraad van Amster-
dam in met uitbreiding. 
Tenten staan straks mid-
denin de natuur, parkeren 
gebeurt uit het zicht. Ei-
genaar Toon Weijenborg: 
“Joepie. Wij zijn een hele 
belangrijke voorziening 
voor de toeristische stad 
Amsterdam.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Camping Zeeburg mag eindelijk uitbreiden

Eiland in het IJmeer gereed in 2018

Je kunt niet zeggen dat hij geen 
lange adem heeft. Al in 2003 – 
twaalf jaar geleden – diende We-
ijenborg een eerste voorstel in. 
Sindsdien zagen verschillende 
wethouders van het voormalige 
stadsdeel Zeeburg zijn teke-
ningen en liepen ervoor warm. 

“De politiek zei steeds ja, maar 
telkens strandde het ergens in 
de ambtelijke molen. Dit is bui-
tendijks gebied, dat maakt het 
kennelijk ingewikkeld.”
Toen kwam ook nog de fusie, 
Zeeburg ging op in stadsdeel 
Oost. De laatst behandelend 

wethouder Reuten zei: Alles 
mooi en aardig, maar we begin-
nen weer van scratch.

Dat betekende opnieuw onder-
zoeken, tekenen, beoordelen. 
In al die jaren zakte de moed 
Weijenborg soms in de schoe-
nen. Maar meestal bleef hij 
strijdbaar. Al kostte het hem een 
hoop geduld en geld. “Andere 
dringende zaken op de camping 
zijn blijven liggen. Nieuwe toi-
letgebouwen bijvoorbeeld, die 
hard nodig zijn, hebben we nog 
niet gerealiseerd. Het hoe en 
waar daarvan hangt toch samen 
met de uitbreiding.”

In juli 2015 kwam er dan toch 
akkoord van stadsdeel Oost. 
Eind september, mede door 
inmenging van wethouder Eric 
van der Burg, stemde ook de ge-
meenteraad in. Trots wijst We-
ijenborg over het IJmeer. “Ten 
zuidoosten van het huidige 
terrein mogen nu anderhalve 
hectare bijgemaakt worden. Die 
worden met paden heel natuur-
lijk verbonden met het huidige 
terrein.”
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Eric Smit (follow the  

money): “Het verhaal  
van de watergraafsmeer?  

Vroeger had je er Ajax,  
nu wordt er gehockeyd.”

Lees verder op pagina 13
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Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam 
T 020- 416 4000  | info@napamsterdam.nl 
Maandag t/m zaterdag zijn wij vanaf 8:30 
uur open. Zondag vanaf 10 uur!

www.napamsterdam.nl 

NAP PRESENTEERT

2E EDITIE

AANVANG
20:30

IEDERE LAATSTE DINSDAG VAN DE 
MAAND PUBQUIZ MET QUIZMASTER

Pubquiz
2E EDITIE

27 OKTOBER

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam 
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in je tuin

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, 020-4622922 
www.intratuin.nl/amsterdam

Intratuin Amsterdam

Het tuincentrum 
binnen de ring
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Vogelhuisje
Diverse soorten

vogelvoer 
hoogte 24 cm,

 Ø 18 cm.

Arrangement 
herfsttuintje
Hoogte 30 cm, Ø 35 cm.
Genieten tot 
aan de winter.

9.99
14.95

12.95
17.95

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
Manon

H et nieuwe album van de jeugd Van te-
genwoordig is uit! we hebben gebruik-
gemaakt van alleen de beste ingredi-

enten op aarde en dat proeft u meteen! geen 
slapgekookte melodieën, louter het knapperige 
werk. kicks en snares werden vanuit de hele 
wereld overgevlogen in speciale koelboxen 
om een superieure versheid te garanderen. 
kwaliteit is onze specialiteit, ambacht als 
ruggengraat. uw oren verdienen het beste. 
wij, bij Stichting de jeugd Van tegenwoordig 
zijn zelf ook liefhebbers van muziekalbums en 
hierdoor weten wij precies waaraan manon 
moest voldoen. trefwoorden zijn: originaliteit, 
300 gram seks, een grote eetlepel liefde, vier 
klontjes genialiteit en natuurlijk onze zeven 
geheime kruiden en specerijen. dit alles voor 

maar liefst zevenenveertig minuten muzikaal 
topvermaak. denk terminator 2 meets the 
titanic. een evergreen volgens ons testpanel. 
een detail waar we trouwens niet graag mee 
pochen is dat uit wetenschappelijk (onaf-
hankelijk) onderzoek is gebleken dat bij het 
luisteren naar manon de staat van uw gebit 
er met gemiddeld 37 procent op vooruit gaat. 
tandenpoetsen hoeft dan nog maar een paar 
keer per week! probeer het zelf! nu overal 
Verkrijgbaar! Via de betere internetverbinding 
of natuurlijk op de ouderwetse manier, in een 
gebouw op straat, buiten. Hoe dan ook wees 
er snel bij, u heeft nog maar een paar gig op 
uw harde schijf en die heeft u hard nodig voor 
een beter gebit! Veel luisterplezier!
(plezier niet inbegrepen).

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

!

We spreken af in De Jonge 
Admiraal in de Javastraat, 
een vertrouwde plek voor de 
meiden. Niet alleen wonen ze 
om de hoek, ook hebben ze er 
een groot deel van hun boek 
geschreven. “Hier hebben ze 
de lekkerste sojalatte,” zegt 
Merel (28). Het vroege tijdstip 
(9 uur ’s ochtends) lijkt hen 
weinig te deren. Merel drinkt 
haar koffie decaf en Jamie (24) 
heeft genoeg aan een verse 
muntthee. Het zijn niet voor 
niets Groene Meisjes. Al vier 
jaar lang bloggen ze dagelijks 
over ‘groen’ leven: veganisme, 
eerlijke mode, kringloopvond-
sten en milieubewust reizen. 
Ondertussen bereiken ze per 
maand ruim 130.000 lezers. 
Dit succes heeft geleid tot een 
boek.

Enthousiast slaat Merel het 
boek open op een felroze 
pagina. In witte krulletters 
staat er: Choose to be optimistic. It 
feels better. Normaal gesproken 

zijn ze niet zo van de quotes, 
maar dit citaat vat precies hun 
streven samen. De Groene 
Meisjes willen laten zien dat 
veganisme of groen leven over 
meer dan alleen plantaardig 
eten en dierenleed gaat. Hun 
boek is een vrolijke mix van 
budgetvriendelijke recepten, 
ecologische reistips en aanwij-
zigingen om bijvoorbeeld je 
eigen dierproefvrije cosmetica 
te maken.

De afgelopen jaren hebben 
Merel en Jamie op hun blog 
een flink aantal groene hot-
spots verzameld, waaronder 
veel cafés en winkels in Oost. 
“We waren meteen fan van 
dit stadsdeel,” zegt Jamie. “De 
bewoners zijn divers en Oost 
is heel groen.” “Letterlijk,” vult 
Merel aan, “door het Flevopark 
en Oosterpark. Maar ook de 
leefstijl is groen. Het lijkt alsof 
mensen hier bewuster met 

top 10

Veganistische plekjes in Oost 
De Groene Meisjes wonen 
al jaren in Oost en schrij-
ven op hun blog regel-
matig enthousiast over 
hotspots in dit stadsdeel. 
Afgelopen week ver-
scheen hun eerste boek. 
Tijd voor een inventarisa-
tie: hoe Groen is Oost?

voeding bezig zijn. Misschien 
omdat er zo veel jonge ouders 
wonen. Bijna elk café heeft 
wel een veganistische optie.” 
Jamie: “Hier wonen ook veel 
studenten die ons blog volgen. 
Soms worden we ineens aange-
sproken in de Javastraat, of bij 
de kassa van de Ekoplaza.” Me-
rel lacht: “Maar het is nog niet 
zo erg dat we hier niet meer 
over straat kunnen, hoor.”

Jamie en Merel (alias De Groene Meisjes) in De Jonge Admiraal in de Javastraat, ‘zo’n beetje ons kantoor’.  
foto marti jn van den dobbelsteen

Door Katty Gerez en Floor Schrijvers

Je wilt je eigen bedrijf beginnen,  
maar wat komt daar allemaal bij  
kijken? 

Je hebt een geweldig idee en daarmee wil je 
een eigen bedrijf opstarten of  je kunt partner 
in een bedrijf worden. Wat zijn de kansen en 
de risico’s? 
Spannend, maar ook best lastig en complex. Er 
moeten veel dingen tegelijk en goed geregeld 

worden. Zaken die misschien niet altijd even 
duidelijk zijn.

Een ervaren coach van KansenNet kan je 
helpen. Onze coaching is altijd individueel. 
Jouw vragen staan centraal.

Meld je aan op onze website  
en wij nodigen je uit voor een  
kennismakingsgesprek.

Je kunt bij KansenNet terecht voor vragen 
over loopbaan, organisatie, het starten van 
een onderneming en spreekvaardigheid  
Nederlands.  

Kom met ons kennismaken op de startersdag van de 
Kamer van Koophandel op 7 november in Amsterdam Arena www.KansenNet.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

Burn-out  of  stress? 
Kom je  er  in  je  eentje  niet 
uit?  Neem gerus t  cont ac t 

met  mij  op  voor  een gratis 
int ake gesprek

info@scheiner.nl

www.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

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

1 NOVEMBER
DIEMERPLEIN LEGT DE MODE LOPER UIT!
13.00 - 14.00 - 15.00 EN 16.00 UUR

KOOPZONDAG

HERFST
MODESHOWS 

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

IEDERE 1E ZONDAG VAN DE MAAND!

KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 UUR

Als Merel en Jamie toeristen 

mogen adviseren zeggen ze 

altijd: “Begin in Oost!” Voor 

de Brug selecteerden ze hun 

favoriete locaties.

1    Studio/k: vegan 3-gangendiner, 
café én filmhuis. Timorplein 62

2    de jonge Admiraal: beste 
sojalatte, vriendelijk personeel. 
Javastraat 149

3    beter&leuk: pionier op vegan 
gebied. eerste Oosterparkstraat 
91

4    Hartje Oost: lekkere koffie en 
mooie, eerlijke mode. Javastraat 
23

5    biologische markt Zeeburg: rus-
tig en groot aanbod. elke woens-
dag in de C.J. Van Eesterenlaan

6    bar joost: klein berlijn in oost, 
lokale bieren, biofrisdrank.  
Molukkenstraat 33

7    java bookshop: ruim assortiment 
vegetarische en veganistische 
kookboeken. Javastraat 145

8    Clubkoffie: supergrote en 
lekkere vegan clubsandwich. 
Krugerplein 2

9    ’t oostpoortje: smakelijke dutch 
weed burger. oranje-Vrijstaat-
kade 69

10   SlA: grote (vegan) salades, be-
zorging mogelijk. Middenweg 55B

Het boek De Groene Meisjes is voor 
20 euro te koop bij onder andere 
de java bookshop, linnaeus boek-
handel en beter&leuk.



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

Q-FACTORY 
PRESENTEERT

Het derde team van Overamstel speelt 3-3 gelijk tegen Fortius. Voorzitter Bindesrisingh (ook scheidsrechter, 
in het midden op de foto): “De club kan helpende handjes goed gebruiken.”  foto marti jn van den dobbelsteen

Het nieuwe schoolplein. foto GerhardsChool

Overamstel kent een bewogen 
geschiedenis. De club ontstond 
in 1974 als fusie van de toen-
malige voetbalverenigingen 
Oosterpark en Fokke (vernoemd 
naar Fokke Simonszstraat). Er 
volgden gedwongen omzwer-
vingen van onder meer het Am-
sterdamse Bos naar de Ouder-
kerkerdijk bij de Amstel, waar 
de politie intussen al langere 
tijd een trainingscomplex heeft. 
In 1989 verhuisde Overamstel 
naar Middenmeer. 
Behalve de geschiedenis is ook 
het heden niet zonder zorgen. 
Door opstappen van de pen-
ningmeester had de club nog 
slechts twee in plaats van drie 
bestuursleden. Noodgedwon-
gen namen de twee overge-
bleven leden tal van taken op 
zich, zoals kantinediensten, 
bestuursdiensten, evene-
menten organiseren en zelfs 
wedstrijden fluiten. Het vrij-

7 miljoen euro voor sportaccommodaties
De gemeenteraad van Amsterdam trekt 7 miljoen euro uit voor uitbreiding en aanpassing van 
sportaccommodaties in de stad. Wethouder Sport, Eric van der Burg: “Het is mooi nieuws dat 
de gemeenteraad unaniem met deze investering heeft ingestemd. Ik streef naar een bewe-
gende stad met zoveel mogelijk gezonde inwoners.”
De sportparken Drieburg, Sloten en Spieringhorn krijgen kunstgrasvelden waarop het hele 
jaar door gesport kan worden. Amsterdam investeert niet alleen in verenigingen, maar ook in 
bewegen in de openbare ruimte. Zo worden er in de stad gemarkeerde hardlooproutes aange-
legd die worden voorzien van afstandsaanduidingen, en wandelroutes in het bos waar je de 
route via paaltjes kunt volgen. Recreanten kunnen straks kiezen voor het lopen van bepaalde 
afstanden en routes met zo min mogelijk obstakels. 

ronald de Boer opent Schoolplein14

tekort aan vrijwilligers bij SC Overamstel
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van iedere 
amateurvoetbalclub. De wedstrijdsecretaris, de 
kantinejuffrouw, de terreinman en de clubscheids-
rechter; zonder hen is een vereniging geen vereni-
ging. Het is niet altijd eenvoudig om zulke toegewijde 
clubmensen te vinden. Zo is SC Overamstel (Sport-
park Middenmeer) naarstig op zoek naar vrijwilligers.

willigerstekort bleek dermate 
ernstig dat het bestuur recent 
een noodoproep deed op de 
clubwebsite. Hierin repte men 
van een “onhoudbare situatie” 
– Overamstel zou niet kunnen 
voortbestaan zonder oplossing 
van het vrijwilligersprobleem. 
Ik sprak hierover met Kishore 
Bindesrisingh, voorzitter van 
Overamstel.

Is het voortbestaan van SC 
Overamstel daadwerkelijk in 
gevaar?
“Nee, dat niet. Het bericht op de 
website was vooral een prikkel 
om de leden wakker te schud-
den. Want we hebben echt 
vrijwilligers nodig. Een klein 
groepje mensen voert bijna 
alle taken uit, we zoeken meer 
helpende handjes.”

Hoe verklaart u dit kennelijk 
structurele gebrek aan vrijwil-
ligers?
“Dat is overal in Amsterdam zo. 

Bij dorpsclubs is dat anders, die 
hebben vaak een harde kern. 
Voor onze leden werd vaak 
alles gedaan, maar dat werkt zo 
niet. We doen een beroep op 
de discipline van onze leden. 
Ieder thuisspelend elftal wordt 
gevraagd om twee mensen af 
te staan voor verschillende 
taken, zoals kantine, onder-

SpOrt

Door Gijs Lauret

houd, schoonmaak. Gelukkig 
is de respons op de oproep 
goed. Verder is onze secretaris 
penningmeester geworden en 
hebben we ook een nieuwe 
secretaris gevonden. Daarmee is 
het bestuur compleet.”

Dus… probleem opgelost?
“Nee, we moeten scherp blijven. 

Dat is een continu proces. We 
hebben altijd mensen nodig 
om de club draaiende te hou-
den. Maar dat komt goed. Wij 
zijn een van de gezelligste 
verenigingen van Oost. We zijn 
multiculti, er voetballen bij ons 
veel etnische groepen, een af-
spiegeling van de populatie van 
Amsterdam.”

Leerlingen van de Gerhard-
school aan de Valentijnkade 
hadden 8 oktober een topdag: er 
was feest op school vanwege de 
opening van hun Schoolplein14 
van de Cruyff Foundation. En 
na de opening konden ze ook 
nog eens een balletje trap-
pen met oud-international en 
Ajaxambassadeur Ronald de 
Boer, die de opening verrichtte. 
De Gerhardschool biedt speci-
aal onderwijs voor leerlingen 
met gedragsproblemen en heeft 
speciale aandacht voor sport 
en bewegen. Het is een van de 
negen Gezonde Scholen van 
Amsterdam. 
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De werkkamer van wethouder Simone Kukenheim 
(36) ziet eruit als een vergaderzaal: ruim, met aan 
elkaar geschoven witte tafels in het midden, uitzicht 
over de Amstel. Er staat geen computer, wel liggen 
er een Moleskineschrift en een iPad. Het haar in een 
los knotje, weinig make-up, hoge slangenleren laars-
jes, strakke broek. In de Coffee Company met een 
ingewikkelde latte zou ze zonder op te vallen tussen 
de zzp’ers kunnen aanschuiven. Maar in de Stopera is 
de wethouder een opvallende verschijning.

Vanuit de centrale stad heeft de bestuurscommissie Oost een taakstelling op  
subsidies meegekregen. In gewoon Nederlands: er moet worden bezuinigd op 
subsidies. Dat moet zo eerlijk en democratisch mogelijk. Vóór 1 oktober 2015 
mochten de lokale organisaties hun voorstel doen voor periodieke subsidies. 
Nevin Özütok beoordeelt, op aanwijzing van de bestuurscommissie Oost.

Kukenheim (D66) heeft onder-
wijs, jeugd en diversiteit in haar 
portefeuille. Maar de belang-
rijkste reden dat de Brug haar 
graag wil spreken is stadsdeel 
Oost, dat ook tot haar verant-
woordelijkheden behoort. 

U bent de eerste bestuurder die 
ik tegenkom met een heel groot 
kantoor, maar zonder computer. 
“Ik heb inderdaad geen com-
puter, ik heb een iPad om mijn 
stukken te lezen en een tele-
foon. Veel van wat ik opschrijf 
doe ik in opschrijfboekjes.”

Hoe komt u aan stadsdeel Oost 
in uw portefeuille? 
“Alle wethouders hebben een 
stadsdeel onder hun hoede, 
ik kreeg Oost. Dat is toen zo 
verdeeld.” 

Had u niet liever Zuid gehad? 
Daar was u eerder wethouder, 
daar woont u en liggen uw roots.
“Zuid ken ik al heel goed. Ik 
vind het juist goed om de hele 
stad te leren kennen. Ik vind het 

Ook Amsterdam Oost is in beeld voor 
huisvesting vluchtelingen

Organisaties vrezen het einde van steun

Vriendelijk vragen om periodieke subsidies Oost

heel belangrijk om niet alleen 
maar in de Stopera te zitten.” 

Dus het is min of meer toeval 
dat u Oost hebt gekregen?
“We hebben onder de wethou-
ders gekeken wie welk stadsdeel 
goed kende. Maar je kan niet al-
lemaal dezelfde stadsdelen heb-
ben. Daarnaast, ik vond Oost 
een aantrekkelijk idee: leuk dat 
het niet Zuid was en leuk om te 
leren kennen. Het is een heel 
divers stadsdeel.”

Hoe doet u dat, Oost leren  
kennen? 
“Door er veel te zijn. Ik leg veel 
werkbezoeken af. Laatst was ik 
nog bij de Dapperschool. En 
door goed contact te houden 
met de bestuurscommissie. Het 
is belangrijk dat iedereen de 
ruimte heeft om daar zijn ding 
te doen. Ik geloof heel erg in het 
model dat je ook op decentraal 
niveau mensen hebt die dingen 
in beweging zetten en dat je 
maatwerk kan leveren.” 

Achter de schermen klinkt de 
klacht dat de stadsdelen macht 

hebben moeten inleveren aan 
de Stopera. Vindt u dat terecht? 
“Veel bevoegdheden liggen nu 
op centraal niveau. Iedereen 
moet zich herpakken: waar ga je 
nog over en hoe kan je daarop 
sturen. De bestuurscommissies 
gaan over de uitvoering. Het 
gaat dan om het ophalen van 
huisvuil, onderhoud van stra-
ten, het afgeven van paspoorten 
en dergelijke. Dus ik herken 
het zeker, maar er zitten hele 
goeie dingen aan het nieuwe 
stelsel. Er hoeft niet zeven keer 
hetzelfde beleid te worden 
gemaakt.”

Dat leidde tot een hoop jaloerse 
blikken over en weer, want als hij 
veertigduizend durft te vragen, 
terwijl jij maar twintigduizend 
op je lijstje hebt. Vraag jij dan 
niet genoeg of vraagt die ander 
dan te veel?

De subsidies liggen onder een 
vergrootglas sinds kritische 
vragen van destijds raadslid Rik 
Torn (VVD) en een publicatie op 
GeenStijl in 2011. Naar aanlei-
ding van de bezuinigingsronde 

kwam doordat er tegelijkertijd 
aan de overkant van het gang-
pad een andere vergadering was 
belegd, waar iedereen flink zat te 
schreeuwen. Ook in de naastge-
legen rookruimte liep de discus-
sie soms hoog op. 

Aan het einde van de zitting zei 
het aanwezige bestuurscom-
missielid Nevin Özütok dat de 
taakstelling is opgelegd door de 
Centrale Stad. Zij zou het liever 
anders zien, drukte ze de inspre-
kers op het hart. 

Op 27 oktober beslist de bestuurscom-
missie definitief over de invulling van 
de taakstelling voor de komende drie 
jaar. De Brug blijft de ontwikkelingen 
volgen.

Iedere organisatie kreeg drie 
minuten om de commissieleden 
te overtuigen van het belang van 
hun voortbestaan. Jeugdtheater 
IJburg kwam voorbij, de IJope-
ner, Oost Online, de stichting 
ABC voor hulp voor vrouwen, 
theater Oostblok en ook theater 
Het Badhuis. Verder huiswerk-
begeleiding, hulp voor ouderen, 
computercursussen. Het leek 
niet op te houden. De een vroeg
twintigduizend euro de ander 
alleen hulp bij verbouwing. 

Dinsdagavond 29 september, 
vlak voor de aanvraagdeadline, 
was er een carrouselzitting. 
Normaal zijn insprekers boos. 
Nu kwam de ene na de andere 
lokale organisatie haar begro-
ting voorleggen, vriendelijk 
vragen en hun onmisbaarheid 
toelichten. Sommigen smekend, 
anderen vragend en alternatie-
ven voorstellend. De publieke 
tribune zat overvol. 

‘Versterking Sociaal Domein’ 
stelde Torn een lijst op met wat 
hij ‘onzinsubsidies’ noemde. Zo 
organiseerden acht gesubsidi-
eerde migrantenorganisaties les-
sen Arabisch, Turks enzovoort 
en werd voor een bridgecursus 
dertienhonderd euro subsidie 
uitgegeven. Ook de Brug schreef 
in 2013 kritisch over het subsi-
diebeleid in Oost.

Dwars-redacteur Arie van Tol 
klaagde na afloop tegen het com-
missielid van de SP dat er maar 
vier leden van de bestuurscom-
missie aanwezig waren en één 
lid van het DB, Nevin Özütok. 
Ook vonden veel mensen dat ze 
vanaf de publieke tribune maar 
slecht te verstaan waren. Dat 

U zit ook in de taskforce die 
huisvesting zoekt voor de 
stroom vluchtelingen. 3500 
mensen met een status wachten 
op een huis hier. Hoe gaat dat in 
zijn werk?
“Deze mensen moeten instro-
men op de woningmarkt, dus 
ook in Amsterdam. Het is be-
langrijk om dat op een passende 
manier te doen. Dus zonder de 
Amsterdammers uit het oog te 
verliezen die al lang wachten 
op een woning. We zoeken 
naar onorthodoxe manieren 
om mensen toch te huisvesten. 
Denk aan tijdelijke woonruimte 

of het delen van woningen, 
studentenhuisvesting. Mensen 
moeten een positie hebben om 
snel te integreren en aan het 
werk gaan. We zoeken de balans 
en beseffen dat we zorgvuldig 
moeten opereren.”

Hoe gaat u dat praktisch doen? 
“Als je me vraagt: geef mij de 
adressen in Oost waar deze 
vluchtelingen komen, dan zeg 
ik: zo ver zijn we nog niet. We 
zijn bezig met een inventarisa-
tie van mogelijke locaties. Alle 
stadsdelen, dus ook Oost, zijn 
daarvoor in beeld.”

Door Rosanne Kropman

Van de wijkredactie

pOLItIEK

Kom winkelen 

 

  

in Oostpoort!

1 7  e engez inswoningen

www.hofjevanr in i .n l

Start  verkoop:  donderdag 29 oktober !
locat i e :  emmy andr i essestr aat  504
t i jd :  van 1 7.00 tot 19.30 uur

kom na ar 

de  Start  verkoop!

Wethouder Simone Kukenheim (D66) op de Ir. B. Bijvoetbrug, tegenover de Stopera. “Ik doe veel in  
opschrijfboekjes.” foto marti jn van den dobbelsteen
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Eric Smit (1967) is het boegbeeld van Follow  
The Money, een platform voor hoogstaande,  
diepgravende financiële journalistiek.  
Als voormalig professioneel squasher (bijnaam:  
‘Het Hijgende Hert’) gewend om klappen te  
incasseren en uit te delen. Smit is auteur van drie 
succesvolle boeken en woont met zijn vriendin en 
twee dochters al veertien jaar aan de Hogeweg.

‘ Het is een  
witte enclave’

Door Marcel van Roosmalen

Eric Smit 

 jasin de

Eric Smit aan de Hogeweg. foto marti jn van den dobbelsteen

Wat is de Watergraafsmeer voor 
buurt?
Het is een witte enclave, waar de 
oudere mensen die er geboren 
en getogen zijn langzaam zijn 
vervangen door bakfietsmen-
sen. Er wonen veel creatieve lui: 
acteurs, performers, journalis-
ten en schrijvers. Ik snap wel 
dat het een gewilde buurt is met 
mooie plekken als park Fran-
kendael op loopafstand.

Voel je je opgenomen?
Ik ben geworteld in Oost. Dat 
heb ik ook nodig, het gevoel 
dat ik ergens thuis hoor. Ik ben 
heel erg van het praatjesmaken 
en groeten. Ik hou van vaste 
adresjes. Zo ga ik altijd naar 
Primera aan de Middenweg 
voor tijdschriften, kranten of 
een praatje. Bij de kaaswinkel – 
Gewoon Kaas! – weten ze zelfs 
wie mijn moeder is. “Je moeder 

was er gisteren weer,” zeggen ze 
dan als ze een dag eerder op de 
kinderen heeft gepast. Tegen-
over mijn huis zit Dave Hair-
creations, een wat extravagante 
kapper, die doet al jaren mijn 
haar. Ik verkeer in goed gezel-
schap: Klaas Knot, de directeur 

van De Nederlandsche Bank, 
gaat er ook naartoe. De wijn 
koop ik op de hoek van de straat 
bij Pieksman, biologische wijn 
natuurlijk, zo’n buurt is het wel. 
Eigenlijk doe ik alles binnen 
een straal van driehonderd me-
ter van mijn huis.

Uit eten?
Bij La Teatina Ristorante Itali-
ano, ook aan de Hogeweg. Dat 
is nog een echte Italiaan, geen 
Turkse Italiaan. Ze hebben er 
ook geen pizza-oven, maar 
gewoon authentieke gerechten. 
Een beetje jammer van het sys-
teemplafond. Qua inkopen blijf 
ik mijn buurtje lekker trouw. De 
kinderen ook trouwens. Die zijn 
nu twaalf en hangen in winkel-
centrum Oostpoort bij de H&M 
en vooral Coolcat.

Uitgaan?
Nou ja, uitgaan… Je kunt hier 
in de buurt prima terecht. Ik 

begin meestal in Elsa’s café, 
van oudsher een Ajax-café. Ik 
ben geen Ajacied, ik ben voor 
PSV. Die liefde is in mijn jeugd 
ontstaan toen het fantastische 
elftal met Willy van der Kuij-
len, Huub Stevens en Jan van 
Beveren in 1978 de UEFA-cup 

won. Als PSV’er is het natuur-
lijk heerlijk om daar – zoals 
twee weken geleden – te zitten 
als PSV in de Arena wint. Na 
Elsa’s kun je door naar Ruk en 
Pluk, een leuke gaytent met 

de meest lelijke inrichting 
van Amsterdam. Als je daarna 
nog niet genoeg hebt gehad, 
en heel laag wilt gaan, is er 
altijd nog barretje Newton in 
de Newtonstraat. Ze gaan daar 
tot een uur of vijf door en het 
publiek bestaat uit een bonte 

mix van mensen die in VAK410 
zitten, leden van de mocromaf-
fia en hoeren die ergens in de 
jaren tachtig achter de ramen 
hebben gestaan. Wie niet weet 
wat ze met multiculturele sa-

menleving bedoelen moet daar 
eens gaan kijken.

Heb je veel contact  
met je buren?
Er is hier een hecht buurtge-
voel, dat krijg je automatisch 
als je een heleboel ‘dezelfde 

mensen’ op een kluitje zet. Mijn 
buurvrouw, oma Imi, is nog 
een authentieke Amsterdamse. 
Mijn kinderen gingen toen ze 
klein waren via de achtertuin 
bij haar op bezoek. Zo hield ze 
een oogje in het zeil. Ze heeft 
hele verhalen over hoe de buurt 
vroeger was. Op Koninginnedag 
zit ik de hele dag drinkend voor 
de deur. Dan komen er heel 
veel mensen aanwaaien en soep 
eten. Bij hockeyclub Athena, 
waar de meiden op zitten, is het 
ook heel gezellig. Dat is een van 
de snelst groeiende hockey-
clubs van het land. Eigenlijk is 
daarmee ook het verhaal van 
de Watergraafsmeer verteld. 
Vroeger had je er Ajax, nu wordt 
er gehockeyd.

‘Vroeger had je hier Ajax, nu wordt er gehockeyd’

Van 8 tot 22 november organiseert Stichting Sinterklaas op IJburg weer een online veiling: jij koopt voordelig 
de allerleukste producten van IJburg en de opbrengst komt geheel ten goede aan de feestelijke Intocht van 
Sinterklaas op IJburg op 22 november. Kijk dus snel op www.sinterklaasopijburg.nl/online-veiling

sinterklaasopijburg.nl

Het paard als spiegel
Privésessie Paardencoaching 

t.w.v. 60,-

Ontdek welke coupe je 
nou echt het mooiste 

staat t.w.v. 57,50

Kennismakingscursus zeilen voor 
kids van 5 - 7 jaar t.w.v. 82,50

Supercoole bontjas van
Scotch R’belle (mt 8)

t.w.v. 159,95

Bluetooth
mini 

speaker
t.w.v. 
59,95

De gezellige NAP crew 
verzorgt bij jou thuis een 
heerlijk driegangendiner 

met wijnarrangement 
t.w.v. 500,-

Schetssessie 
t.w.v. 180,-

Twee
Verschillende
yogalessen
proberen
t.w.v. 25,-

Help je kind beter slapen met 
deze shiatsu workshop t.w.v. 90,-

Zangles van 
Marc van Creij

t.w.v. 30,-

met dank aan De Brug, BO/12 en de Oranjevereniging IJburg i.o.

Op bezoek bij Sinterklaas t.w.v. 38,-

VeerdienstMuiderslot.nl

Een mand vol heerlijks
van de wekelijkse markt 
aan de haven t.w.v. 50,-aan de haven t.w.v. 50,-

iedere
 zaterdag 

reuring
markt

Natascha Lubb� ding

Iedere stoel een kinderstoel met de 
Minimonkey Minichair t.w.v. 24,95

	  

Proefbehandeling
Easyslim t.w.v. 59,-



Mitra Mike Janssen is gevestigd 
op de Beukenweg 12 te Amsterdam. 

Ruim assortiment aan dranken, o.a. 350 soorten speciaal bier!
Maar ook voor een mooie whisky, 

gin, wodka of jenever kunt u bij mij terecht.
Verder hebben wij een vaste actie op onze mooie wijnen, 

6 HALEN = 5 BETALEN!! 
Dit geldt ook voor champagne. Elke combinatie is mogelijk! 

Ik nodig u graag uit eens langs te komen voor een kennismaking 
en/of een (vrijblijvend) deskundig advies.

De enige franchise winkel binnen Amsterdam namens Mitra.
Ik zeg alvast proost!

Mitra Mike Janssen is gevestigd
op de Beukenweg 12 

Amsterdam, Tel. 020-6651297
Ruim assortiment aan dranken, 
o.a. 350 soorten speciaal bier!

Maar ook voor een mooie 
whisky, gin, wodka of jenever 

kunt u bij mij terecht.
Verder hebben wij een vaste 
actie op onze mooie wijnen,
6 HALEN = 5 BETALEN!!

Dit geldt ook voor champagne. 
Elke combinatie is mogelijk!

Ik nodig u graag uit eens 
langs te komen voor een ken-

nismaking en/of een (vrijblijvend) 
deskundig advies.

De enige franchise winkel binnen 
Amsterdam namens Mitra.

Ik zeg alvast proost!

Volg mij op Facebook: Mitra Mike Janssen - Online drank bestellen? Kijk op Mitra.nl

mitradebrugokt2015.indd   1 16-10-2015   22:40:31

Ouderen met dementie die  
thuis wonen, kunnen ook  
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing

Meer weten? 020 592 54 20 

Logeren in 
het Flevohuis

www.zgao.nl
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“Je eerste gedachte is: ik los het 
zelf wel op. Als je 54 jaar bent 
getrouwd en altijd alles samen 
hebt gedaan, dan zoek je niet 
zo snel hulp bij anderen. Maar 
op een gegeven moment merk 
je: het gaat niet meer. Ik kan dit 
niet alleen.”

Het doet Annie Spier (75) nog 
steeds pijn dat ze haar echtge-
noot Jan niet meer alleen kan 
verzorgen. Sinds kort gaat hij 
drie dagen per week naar het 
Dagcentrum van het Flevohuis. 
“Jan is bijna blind en heeft ook 
Parkinson, dus hij kan niet 
zoveel meer. Hij gaat graag 
naar het Dagcentrum. De krant 
wordt er voorgelezen en hij luis-
tert naar muziek. De bezoekers 
drinken samen koffie, maken 
samen een wandelingetje. Hier 
is hij onder de mensen. Dat is 

beter voor hem dan dat hij maar 
thuis zit bij mij. Dan is zijn we-
reld erg klein.”

Annie heeft inmiddels geac-
cepteerd dat haar man naar het 
Dagcentrum gaat, maar in het 
begin was de drempel hoog. 
“Het voelt als afscheid nemen, 
alsof je hem in de steek laat. 
Maar het kon niet anders. Ik was 

Alle mantelzorgers gaan 
over hun grens, daar is 
Annie Spier, mantel-
zorger van een echt-
genoot met dementie, 
van overtuigd. Tot het 
echt niet meer gaat en 
je hulp moet inroepen. 
‘Je wil je man niet in de 
steek laten.’

‘Op een dag merk je: het gaat niet meer’
Een kijkje achter de schermen in Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Door Michel van Dijk

24 uur per dag met hem bezig 
en had nooit even rust. ’s Och-
tends is er wel thuiszorg, maar 
de rest van de dag is voor mij. 
Naar het toilet brengen, eten 
geven, kleren verschonen. Jan 
wil ook dat ik altijd bij hem ben. 
Tijd om te douchen of tanden 
te poetsen is er nauwelijks, hij 
roept de hele tijd waar ik blijf. 
Zo hard heeft hij me nodig.”

deel 18

Kapotte douchestoel
Nu haar man naar het Dagcen-
trum gaat, heeft Annie meer tijd 
voor zichzelf. Hoewel, ook op 
die dagen vraagt de zorg voor 
haar man veel van haar energie. 
Ze heeft er bijvoorbeeld een 
dagtaak aan om van de leveran-
ciers de juiste hulpmiddelen te 
krijgen. 
“Pasgeleden kregen we een 

nieuwe rolstoel, vrijdagmiddag 
5 voor 5. Die rolstoel was veel te 
laag, maar de man die hem afle-
verde, wilde hem niet omruilen. 
Dat was zijn taak niet, zei hij. Je 
moet dat allemaal zelf regelen. 
Of het nu een kapotte dou-
chestoel is, een te lage rolstoel 
of de tillift met een lege accu, ik 
moet er telkens achteraan. Soms 
duurt het weken voor je krijgt 
wat je nodig hebt. Ik heb er pas-
geleden een klachtenbrief over 
naar de gemeente gestuurd. 
De gemeente kan er weliswaar 
niets aan doen, want het zijn de 
leveranciers die er een potje van 
maken, maar ik wil wél dat ze 
het weten.”

Alle mantelzorgers gaan over 
hun grens, daar is Annie van 
overtuigd. “Ze denken allemaal: 
ik kan het wel, tot het echt 
niet meer gaat. Iedereen zit in 
hetzelfde schuitje. Daarom ga ik 
ook altijd naar de mantelzorg-
bijeenkomsten in het Dagcen-
trum. Ik dacht eerst: wat moet ik 
met dat geklets, maar het is fijn 
om je ervaringen en gevoelens 
te kunnen delen met elkaar. Dat 
helpt.”

Om redenen van privacy is de 
naam van de geïnterviewde 
veranderd. 

 Advertorial

Een paar dagen per week overdag niet thuis zijn, geeft de mantelzorger lucht. foto  marti jn van den dobbelsteen

Vrijdag 6 november 2015 
vanaf 19.00 uur

Vrijdag 6 november 2015 Vrijdag 6 november 2015 

VRIJMIBO
KnetterED!

Met live salsa band Motivaciones en DJ Gutxi. 
Tussen 1900 en 2000 een welkomstdrankje van het huis!

Café Ed | Krijn Taconiskade 372-374 | IJburg Jachthaven | 1087 HW Amsterdam

Daarom zijn wij weer op zoek  
naar deskundige en ervaren 
ondernemers die de kansen 
en valkuilen voor beginnende 
ondernemers kennen. 

Je hebt jaren ervaring, komt zelf uit  
het bedrijfsleven en je vindt het  

belangrijk jouw kennis en ervaring  
te delen.

Je bent tenslotte zelf ook een keer 
begonnen  en weet nog steeds welke 
‘beren op de weg’ overwonnen moeten 
worden om een succesvol ondernemer  
te worden.

KansenNet groeit en steeds meer mensen 
weten ons te vinden voor coaching en  
advies bij vragen over loopbaan, organisatie,  
het starten van een onderneming en 
spreekvaardigheid Nederlands.

Meld je aan op onze website en wij nodigen je uit  
voor een kennismakingsgesprek.www.KansenNet.nl

Gezocht  
voor de Brug 

Advertentieverkoper  
die van wanten weet.

Reageren via  
martijn@debrugkrant.nl

‘Manhattan aan het Lozingskanaal’ is van tafel, maar

belangen langs het ‘onaangepaste’  
Zeeburgerpad mijlenver uiteen

Het Zeeburgerpad is misschien 
wel een van de spannende 
stukjes Oost. Je wordt er haast 
teruggeworpen naar het Am-
sterdam van voor de vertrut-
ting. Bedrijven en woningen 
staan er door (en op) elkaar en 
de bewoners van een eindeloze 
reeks woonboten hebben hun 
uitbereidingsdrang de vrije loop 
gelaten. 

Het laatste stukje rommelig 
Oostelijk Havengebied heeft een 
lange geschiedenis van onaan-
gepast-zijn. Van 1926 tot 1944 

werden moeilijke gezinnen er 
naar een woonschool gestuurd. 
Daarna kwam er nooit een echt 
bestemmingsplan, waardoor 
haast organisch de huidige 
situatie ontstond. Uiteindelijk 
wilde het stadsdeel het pad 
aanharken. Er werden spelre-
gels opgesteld volgens welke 
de ruimte opnieuw ingericht 
mocht worden.

De spelregels zouden met 
iedereen rekening houden, 
maar in de praktijk voelden 
veel bewoners en mensen uit 
de directe omgeving van het 
pad zich gepasseerd. Zeker 

toen ze een aantal jaar geleden 
werden opgeschrikt door plan-
nen waarbij aan het pad hoge 
kantoren, studentenwoningen 
en een hotel gebouwd zouden 
worden. Langs het Zeeburger-
pad zou een ‘Manhattan aan het 
Lozingskanaal’ verrijzen, klonk 
het. Het unieke, dorpse karakter 

Studentenwoningen, een hotel en plannen voor hoog-
bouw met vijf lagen, daarmee werden de bewoners van 
het rommelige maar rustieke Zeeburgerpad enkele ja-
ren geleden verrast. Als een van de laatste rafelranden 
verzette de strook tussen Indische Buurt en de Ooste-
lijke Eilanden zich tegen loftachtig yuppenappartement 
en hotel. Met succes, want het plan ging van tafel. Nu 
hebben bewoners, eigenaren en ondernemers twee 
maanden om met een nieuw plan te komen.

van het laantje zou verdwij-
nen en er werd gevreesd voor 
verkeerschaos, luidruchtige 
studenten- en toeristenfeestjes 
en het verdwijnen van uitzicht. 
De woonbootbewoners zagen 
tot hun verbazing dat zij in de 
plannen helemaal niet voor-
kwamen. 

Het Zeeburgerpad, nu nog een spannend stukje stad. 
foto  marti jn van den dobbelsteen

Door Pieter-Bas van Wiechen

De buurt kwam in opstand, stak 
de koppen bij elkaar en vocht 
de nieuwe plannen aan. Een 
deel zelfs tot aan de Raad van 
State. Met succes. Ondertus-
sen maakten ze met de inmid-
dels overleden Hein de Haan 
een nieuw plan – zonder grote 
bedrijven of hoogbouw. In de 
voorstellen die volgden kwa-
men wel elementen van het 
plan Hein de Haan terug, maar 
de onvrede bleef. 

Op 22 september jl. ging de 
bestuurscommissie van Oost 
uiteindelijk akkoord met een 
nieuw bestemmingsplan. 
Stadsdeel, bewoners en project-
ontwikkelaars komen daarvoor 
bijeen tijdens de zogenaamde 
‘Zeeburger tafel’. Veel tijd rest er 
niet: de verschillende belangen-
groepen moeten er in november 
uit zijn. En de belangen van 
bewoners en projectontwikke-
laars liggen mijlenver uit elkaar. 
Wordt vervolgd. 

Jij? 
Jij? Jij? 



d e  pa m p u s la a n  h e e f t  a l l e s

www.stitchijburg.nl
Pampuslaan 33

open di t/m za 10-17 uur

kleding & cadeau
Ook voor al je SINT & KERST inkopen!

***leuke cadeautjes en speelgoed***

speelgoed Djeco-Schleich-Happy horse-Gezinnig-Ravensburger science 
interieur artikelen o.a. &Klevering-Global affairs  sieraden Orelia-Scmyk

Inbraak beveiliging

Sleutels en cilinders

Diverse cilinders 3* skg 
(ook gelijksluitend)

Alarmsysteem
Anti kerntrek deurbeslag

Meerpuntensloten

Huissleutels
Certifi caatsleutels

Auto transpondersleutels 
(auto sleutel met chip)

Fietssleutels
Schuursleutels
Kluissleutels

Kom vrijblijvend langs voor een goed advies

Wij dupliceren diverse soorten sleutels

Pampuslaan 34 | 1087 LA Amsterdam

pizzaheart.nl/bestel

Tel 020-4165225

Vers belegde broodjes 
(vanaf €2,25) & véél meer!(vanaf 2,25)

Ja, fijn  voor lekker brood moet je bij Lia zijn.

Voor al uw verse vis & visspecialiteiten

VISHANDEL LA DORADE
Openingstijden ma t/m vr 11.00 tot 18.45 | zat 10.00 tot 18.15

‘ONZE GEBAKKEN FISH & CHIPS, DE LEKKERSTE DIE ER IS’
Pampuslaan 24 | 1087 LA Amsterdam-IJburg | 020-7792300

ijscuypje wordt stamppotje

Vanaf 2 November zijn wij
 elke dag geopend van 15:00 - 21:00

Pampuslaan 43

ijburg@ijscuypje.nl

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Bij een bestelling boven € 20,- 
Betaal online met IDEAL en of CONTANT

Dezelfde prijzen als in de winkel
Maandag t/m Zaterdag: van 08:00 tot 19:00 uur, Zondag: van 10:00 uur tot 18:uur.

T: +31 (0)20 416 55 90, E: info@versmarktshop.nl

Heel IJBURG en ALMERE POORT bezorgen 
GRATIS !!!

Vandaag besteld morgen in huis

www.versmarktshop.nl
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Maandag t/m Zaterdag open 
van 08:00 t/m 20:00 uur. 

Iedere zondag open 
van 09:00 t/m 20:00 uur.

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Ma t/m Za open 
van 08:00 tot en met 

20:00 uur. 
Iedere zondag open van 

09:00 t/m 20:00 uur.

Yogi thee
Bij ons ALTIJD €2,45!
Yogi thee
Bij ons 

Samenwerken aan Uw gezondheid
•  Profess ionele voor l icht ing over de vei l igheid  

en gebruik van uw geneesmiddelen 
• Persoonl i jke aandacht 
• Persoonl i jk  adviesgesprek 
• Op zaterdag afhalen (enkel  reeds aangevraagde recepten)

Pampuslaan 32 | telefoon 020-4160403 | fax 020-4167597 | info@apotheeksynergia.nl

www.apotheeksynerg ia .n l

Openingstijden

maandag - vrijdag 8.00 uur - 17.30 uur
zaterdag 10.00 uur - 13.00 uur 

ko m  g e z e l l i g  la n g s

puur & eerlijk vlees
Kaddour

COUPON
10% korting je boodschappen
bij inlevering van deze bon

In het plan is met alles rekening 
gehouden. Vooral met natuur. 
“Als grootgrondbezitter – nu 4 
hectare, straks 5,5 – heb ik de ver-
antwoordelijkheid die natuur zo 
goed mogelijk te beheren.

Behalve een ecologisch, is er 
natuurlijk een economisch 
aspect. De camping telde dit 
jaar 180.000 overnachtingen. 
Weijenborg: “Elke klant besteedt 
gemiddeld zestig euro per dag. 
Dat is vlug uitgerekend tien mil-

joen voor de stad Amsterdam.” 
Waarom kostte het dan toch 
zoveel moeite om dit voor elkaar 
te krijgen? Voor Weijenborg een 
raadsel, maar hij staat er niet uit-
gebreid bij stil. “Ik kan eindelijk 
verder kijken.”

Als alles meezit wordt in het 
najaar van 2016 begonnen met 
landmaken. Na inklinken kan 
er najaar 2017 worden ingericht. 
In april 2018 is dan de grote 
opening. Weijenborg, glunde-
rend: “Schrijf dat maar vast in je 
agenda.”

Kampeereiland voor camping Zeeburg

  

 ‘Ik noem je naam’ Viering Allerzielen op IJburg
met Allerzielen gedenken mensen over de hele wereld de overledenen. de binnenwaai verwelkomt iedereen 
die een dierbare overledene wil gedenken graag op maandag 2 november van 19.00 tot 20.00 uur. 
Het wordt een bijeenkomst met muziek, verhalen en rituelen, een drankje en iets lekkers. op een gedenkta-
fel kun je een plekje inrichten met een foto of iets anders, er worden gedichten voorgelezen en de Verhalen-
man vertelt. ook kinderen kunnen meedoen. om 20.45 uur wordt er buiten rond een vuur een slotritueel 
gehouden. de binnenwaai, ed pelsterpark 2, ijburg. facebook: Allerzielen op ijburg 2015, debinnenwaai.nl

 Little Black Hair Book – alles over kroeshaar
waarom is black hair vaak meer dan alleen maar haar? Het onlangs verschenen Little Black Hair Book is 
geheel gewijd aan natural black hair, de gangbare term voor kroeshaar in de natuurlijke staat. de auteurs, 
de ijburgse creative producer Sandra Sprott en lifestyle journalist janice deul, vonden veertig stoere, 
stijlvolle, gelukte, bevlogen vrouwen (en een enkele man) bereid om in dit boek op hilarische, ontroe-
rende en openhartige wijze hun haarverhaal te vertellen. modellen, studenten, ondernemers en bn’ers 
als Sylvana Simons en typhoon werkten eraan mee. met begrippenlijkst achterin. Little Black Hair Book, 
kroeshaarverhalen en -geheimen, uitg. De Boekfabriek, €22,95. 

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en bescheiden bedrijvigheid
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Nieuw!  Reconnective Healing® & The Reconnection®

Heb je het gevoel dat welzijn en een goede gezondheid essentieel zijn 
om meer uit het leven te halen? Dat het gaat om balans op mentaal,  
fysiek, emotioneel en ook, als je daarin gelooft, op spiritueel niveau?

Ben je op zoek naar een ándere, krachtige benadering van fysieke en  
mentale klachten, of ben je gewoon nieuwsgierig naar de unieke ervaring?

Maak een afspraak en zet een nieuwe stap in je ontwikkelproces 
naar gezondheid & bewustwording!

VAN 9 T/M 15 NOVEMBER
Sport-Voor-Nop week

                         
        

  EEN WEEK LANG GRATIS SPORTEN BIJ HET USC
  Fitness, zumba, yoga, squash, pilates, basket-, volleybal,  
  dans, tennis, (kick)boksen, klimmen, vechtsporten en veel     
  meer. 
  DE ACTIE
  Hoe ouder, hoe beter! 50% van je leeftijd is bij inschrijving  
  in deze week jouw korting in procenten op cursussen en 
  abonnementen.
  WAAR?
  Op alle 7 USC-vestigingen, o.a. sportcentrum Universum 
  en USC Tennis in Amsterdam-Oost.

         USC, where sports meet / www.usc.uva.nl /       uscuniversum

50%
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je 
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Puzzel jij mee voor een heerlijk  
diner voor twee?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
16 november 2015 naar info@debrugkrant.nl. 
oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 70-2015 
is: Cactusvijgen. Uit 478 inzenders is mevrouw Van 
der Meij als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden  
door cafe-restaurant Haddock, IJdijk 8, 
www.haddockamsterdam.nl.

Duizend bommen en granaten zeg, 
diner te winnen!
Dinertje voor twee bij café-restaurant Haddock

pUZZEL prIJSVrAAG
StrIp 

DO
O
r M

ErEL BArEN
DS

met mijn dreumesdochter julia ben ik onderweg naar de Appie 
in oostpoort. we zien Arabisch ogende jongeheren voor sport-
hal wethouder Verheij staan, bij de tijdelijke asielzoekersopvang. 
Ze roken. Als dolle schoorstenen. bij de ingang van de sporthal 
staat veel security. door het raam zien we tientallen mensen, 
veelal mannen, aan basic tafeltjes zitten. tukkend met het hoofd 
tussen de opgevouwen armen, brood dopend in een mediter-
raan sausje, druk pratend, weggezonken in de smartphone, een 
enkele keer lachend. er ligt een wirwar aan stekkerdozen en 
verlengsnoeren, als infuus voor allerhande telefoonapparatuur.

Langs de smokende kerels lopen figuren met onleesbare naam-
bordjes: personeel. een goedlachs meisje met zo’n naambordje 
doet activiteiten met de kleinsten. goed voor haar talenknob-
bel, merk ik op. “Heel goed,” antwoordt ze in onvervalst Vlaams. 
een vriendelijke man in overhemd en spijkerbroek speelt met 
zijn zoontje. met stoepkrijt. ik vraag hoe het gaat. er ontspint 
zich een welwillende conversatie in gebrekkig improvisatie-en-
gels. Hij komt uit Syrië, maar welk deel wordt me niet duidelijk. 
Hij steekt doorlopend sigaretten aan en lacht bedeesd als hij 
praat. plotseling sprint hij achter zijn zoontje aan, die op een 
plastic speelgoedauto de polderweg wil oversteken. ook hier is 
gevaar dichtbij.

wil hij in nederland blijven? “one week Allemagne. no good. 
Holland good, yes. Holland good.” Heeft hij zijn familie nog? Hij 
wijst naar een vrouw met hoofddoek en een huppelend kleu-
termeisje. een minzame glimlach verovert zijn verlegen gelaat. 
Zijn werk? “Chief,” lijkt hij te zeggen, maar misschien versta ik 
het niet goed. julia kijkt onderzoekend naar haar tweejarige 
Syrische vriendje, maar geeft hem op mijn voorstel een over-
tuigende high five. Seconden later hollen Julia en haar kameraad 
lachend achter diens zus aan, die met een ballon voor hen uit 
rent. Hun vader verwacht binnenkort te vertrekken, maar weet 
niet waarheen. ter Apel zegt hem niets. waarom zou het ook. 
Ze gaan per “policebus”, zegt hij. morgen. “insjallah.” Hoeveel 
ellende er ook is, hoop kleurt de toekomst. Zeker zolang je je 
familie nog hebt.

Syrische hoop

GIJS  
LAUrEt

Meepraten over je buurt op 26 oktober
Wil jij je stem laten horen over wat er in jouw buurt beter  
kan, of wil je eens kennismaken met bestuurders, ambtena-
ren en organisaties, kom dan op maandag 26 oktober naar 
het Open Huis in het stadsdeelkantoor. De inbreng van die 
bijeenkomst wordt onder andere gebruikt voor het maken van 
de gebiedsplannen voor 2016.

Stadsdeel Oost is verdeeld in vijf gebieden: IJburg/Zeeburger-
eiland, Watergraafsmeer, Oud-Oost, Indische Buurt en Ooste-
lijk Havengebied. Jaarlijks maakt het stadsdeel voor elk gebied 
een gebiedsplan. Hierin worden de prioriteiten beschreven 
met betrekking tot de inrichting van de leefomgeving, de ont-
wikkeling van initiatieven en de aanpak van problemen. 
Het Open Huis is van 17.00–20.00 uur in het Stadsdeelhuis Oost, 
Oranje-Vrijstaatplein 2. Wil je een onderwerp bespreken, of 
meedoen aan de gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur, meld je 
dan aan via secretariaatgebiedspool.sdo@amsterdam.nl. 
Zie amsterdam.nl/buurtnieuws-oost/nieuws/algemeen/open-huis-
stadsdeel.

IJburgse auteur schenkt  
opbrengst roman aan KWF
Jaap Willems is auteur van vier romans. Nadat bij deze IJbur-
ger eerder dit jaar kanker werd vastgesteld, besloot hij de op-
brengst van zijn laatste boek, Nazomer, te schenken aan KWF 
Kankerbestrijding. Nazomer is een vlot geschreven en spannen-
de roman over een oud-medewerker van de universiteit die 
stopt met werken en daarna door allerlei onvoorziene zaken 
de grip op zijn leven kwijtraakt. De roman is voor €5 verkrijg-
baar bij Bruna op IJburg. Ook de drie eerdere romans van de 
auteur zijn hier verkrijgbaar. Het KWF heeft laten weten blij te 
zijn met deze sympathieke actie. 

  

  

7 oktober  
Deuren

mag ik op deze plek jeroen eens in het 
zonnetje zetten? Hij is de staalman. Hij 
bikkelt en buffelt tussen al zijn andere 
werk door ook nog eens op het terrein 
van Stamhuis de Slibvijzel. Hij behoudt 
de oude stalen deuren en zorgt dat ze 
straks ook passen voor de nieuwe han-
gout. wat worden ze mooi! Hij maakt 
de kozijnen en zorgt dat straks het dak 
erop kan. Straks hè, zover is het nu nog 
niet. Hij maakt de stalen hangbuis. pre-
cies, die waar jullie nog veel plezier van 
gaan hebben. doet-ie gewoon, want hij 
is een vakman. ook nu de herfst keihard 
heeft toegeslagen.

15 oktober  
De vergunning of de strop

nog even over die vergunningen. een jaar 
geleden ongeveer legden we ons plan 
voor aan Anita van het stadsdeel. of wat 
we willen vergunningtechnisch ook al-
lemaal mag. Zeker, zei ze, geen probleem. 
Ze stuurde daar ook een mail over. Ze 
zei, min of meer in deze woorden: het 
gebouwtje voldoet niet aan de officiële 
eisen, maar omdat het een bestaand 
gebouw betreft mag het gewoon. Viel 

daar even een last van onze schouders. 
we sloegen meteen aan het leningen 
aanvragen. want zo durfden we het in dit 
spannende project wel aan. we durfden 
er, zeg maar, ons hebben en houwen wel 
voor op het spel te zetten.

nou ja, dat van die handhaver vorige 
maand weten jullie. daarna belde de 
gemeente zelf op, toevallig of niet. ons 
plan moest opnieuw door het beoorde-
lingscomité. Van Anita hadden ze nog nooit 
gehoord.
en nu kan het dus ineens niet. ‘Het gebouw 
voldoet niet aan de officiële eisen.’ Onze 
broek is afgezakt. Vandaag gaan we – wéér 
– met de gemeente praten. Soms is het 
moeilijk moed houden...

18 oktober 2015  
Prioriteiten

we zijn nog steeds dakloos, maar er zit 
wél glas in. en john werkt in het halletje 
aan wc en urinoir. First things first toch? 
we gaan toch wel door hoor, we hadden 
een goed gesprek: er zijn bij die gemeente 
ook mensen die wel van wanten weten.

Lees wat eerder gebeurde rond Stamhuis  
de Slibvijzel op debrugkrant.nl ‘leipe slib’.
En zie www.stamhuisdeslibvijzel.nl.

Voormalig slibvijzelgemaal wordt Stamhuis de Slibvijzel. Oud beton verbouwd 
tot nieuwe hangout. Belevenissen in een opmerkelijk project.

LEIpE
SLIB
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www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!

De stoep voor de deur van 
Albert Heijn op IJburg is 
een natuurlijke verzamel-
plaats voor straatmuzi-
kanten, krantenverkopers 
en rondhangende per-
sonen. Dit is geen toeval 
want de arcade, gevormd 
door een overhangend 
gebouwdeel, geeft een 
gevoel van beschutting en 
ligt goed op de zon. 

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

De gemiddelde bewoner van 
de arcade en de gemiddelde 
passant zien in de eerste plaats 
de puien van de bekende win-
kelketens. Beseffen ze wel dat 
het gebouw boven hun hoofd 

van grote klasse is? Ik heb nooit 
iemand horen zeggen dat hij 
het winkelcentrum mooi vond. 
Bij nader inzien, ik heb nooit 

9
iemand horen zeggen dat hij 
een winkelcentrum mooi vond. 
Puien van supermarkten zijn 
niet mooi. Frietkramen en olie-
bollenkramen zijn niet mooi. 
Onbegonnen werk lijkt het wel. 
Toch zijn de ontwerpers vol 
overgave te werk gegaan om hier 
een mooi winkelcentrum van te 
maken. 
Stedenbouwkundige Niek van 
Vugt heeft Blok 5 verdeeld in 
negen aparte blokken en deze 
door drie verschillende archi-
tecten laten uitwerken. Om de 
eenheid in het blok te bewaren 
is één baksteen uitgezocht, 
waarbij iedere architect kon 
variëren in formaat, metselver-
band en voeg. Toen ik Blok 5 
voor het eerst zag herkende ik 

in het ontwerp van de gebouw-
delen met de schuine daken 
direct de hand van studiegenoot 
Mikel van Gelderen (Zeinstra 

van Gelderen Architecten). 
Een geweldig en gewaagd idee 
om tussen de platte daken van 
IJburg deze uitzondering te 
maken. Vanuit de richting van 
het Diemerpark gezien maken 
de schuine daken in combinatie 
met de overige hoogbouw langs 
de IJburglaan een uniek dak-
landschap. De kleur en textuur 
van de dakpannen komt dicht in 
de buurt van de baksteen. Daar-
door werken gevel en dak als 

Blok 5

woningen boven winkelcentrum ijburg 

Blok 5, winkels en woningen. foto marti jn van den dobbelsteen

een massa. Het gevoel van massa 
wordt versterkt door de kleine 
diepgelegen ramen die met 
grote precisie in de gevel zijn 
gezet. Precisie is kenmerkend 
voor al het werk van deze archi-
tect. Precisie maakt het verschil 
tussen doorsnee architectuur en 
goede architectuur. Dit gebouw 
vind ik een 9 waard.

Reacties zijn welkom:  
jved@dorensarchitects.nl 

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

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

‘Precisie maakt het verschil tussen  
doorsnee en goed’

Meldpunt  
Deradicalisering
Multiculturele vereni-
ging Assadaaka zet zich 
al ruim twintig jaar in 
voor integratie en soci-
ale cohesie in de stad. De 
vereniging maakt zich 
zorgen over de groeiende 
groep jihadreizigers naar 
Syrië en Irak. Het hui-
dige anti-islamklimaat en 
gebrek aan kansen op de 
arbeidsmarkt zou moslim-
jongeren vatbaar maken 
voor radicalisering. 
Het Meldpunt Deradicali-
sering van Assadaaka zet 
zich in voor het bevorde-
ren van integratie, sociale 
cohesie en participatie 
van alle buurtbewoners in 
Oost. Hier probeert men 
jongeren en hun ouders 
perspectief te bieden en 
hen te helpen hun situatie 
op een positieve manier te 
beïnvloeden. 
Het meldpunt biedt advies 
en begeleiding aan inwo-
ners van Amsterdam met 
zorgen op het gebied van 
radicalisering.
Voor informatie of het maken 
van een persoonlijke afspraak 
kun je ma–vr tussen 9.30 en 
10.30 uur bellen met 020-
7525131. Mailen kan ook: 
stopradicalisering@gmail.com
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23 oktober
Turist (drama). Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

29 oktober
45 Years (drama). de omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

30 oktober
Still Alice (drama). Vrijburcht, 20.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

19 november
Holland, natuur in de Delta (docu). de 
omval, 20.00 uur, theaterdeomval.nl.

Muziek

25 oktober
popliedjes door de gezellige bloes. 
Camping Zeeburg, 16.00 uur, cam-
pingzeeburg.nl.

28 oktober
kamermuziek in Schuilkerk de 
Hoop. 15.00 uur, Hartveldseweg 23 
diemen, schuilkerkdehoop.nl.

29 oktober
fluisterliedjes van josephine odile 
en Amado. Q-Cafe, Atlantisplein 1, 
17.00 uur, q-factory-amsterdam.nl. 

31 oktober
grote prijs Van nederland, kwart-

Club

24 oktober
reggae club night: big up! good 
vibes, dance en liefde. Q-factory, 
21.00 uur, q-factory-amsterdam.nl.

30 oktober
Copacabana xl. latin, kizomba & 
Zouk beats door top-dj’s. Q-factory, 
21.30 uur, q-factory-amsterdam.nl.

lgbtQ & transgender café. the 
manor Hotel, 21.00 uur.

31 oktober
Halloween party. little roman & 
the dirty Cats en ghostriders. the 
Cruise inn, Zuiderzeeweg 29.

mad eds 60’s 70’s dance party. the 
return of. Q-factory, 22:30 uur, q-
factory-amsterdam.nl.

6 november
Vrijmibo ‘knetter ed’. Café ed aan 
de ijburgse haven op stelten, vanaf 
19.00 uur en vette happen van het 
huis. met liveband salsa en dj. wel-
komstdrankje tussen 19.00-20.00 
uur. facebook ‘Vrijmibo knetter ed’, 
cafe-ed.nl.

TheaTer

28 oktober
Supernova, Zazí (theaterconcert, try-
out). de omval, 20.30 uur, theater-
deomval.nl.

3-8 november
Jopie: De Zwarte Volksjongen Werd 
Premier (toneel). politiek-maatschap-
pelijk geëngageerd over de bekende 
Surinaamse politicus en vakbonds-
leider in de jaren ’60: johan Adolf 
pengel. oostblok, Sajetplein 39, 
20.30 uur, oostblok.nl.

5 november
De paardenpoetser, lebbis (cabaret, 
try-out). de omval, 20.30 uur, thea-
terdeomval.nl.

11 november
De Kiss Moves, 10 jaar fusion dance 
theater (dans). de omval, 20.00 
uur, theaterdeomval.nl.

14 november
Spéluh!, de règâhs (muziek). de 
omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

allegaar

25 oktober
paddenstoelenexcursie, werkgroep 
Spoorzicht. judasoor, aardster en 
elfenbankje, Spoorzicht heeft ze. 
neem een spiegeltje mee en trek 
stevig schoeisel aan. parkeerplaats 
station diemen (noordzijde), 11.00 
uur, werthof.home.xs4all.nl.

kofferbakmarkt trek je klep open. 
kopen en verkopen, spullen voor 
weinig. parkeerplaats bij blijburg, 
08.00-16.00 uur, facebook ‘koffer-
bakmarkt’.

27 oktober
pubquiz, mét quizmaster en toffe 
vragen. nAp aan de haven, 20.00 
uur.

29 oktober
flex night live: games en ethiek. Veel 
games zijn ethisch interessant, per 
ongeluk of doelbewust. met gamede-
signer Max Oomen en de Filosofie-
club. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

1 november
Activiteiten, pony’s, natuur, work-
shops, kennismaken. boerderij op 
ijburg, rieteiland oost, boerderijo-
pijburg.nl.

t/m 1 november
forteiland pampus houdt herfstva-
kantie. diner bij kaarslicht, nacht 
van de nacht, verhalen en work-
shops. met rondleidingen en knutse-
len voor kinderen. pampus.nl.

2 november
Allerzielen, ijburg: ik noem je naam. 
overledenen gedenken met muziek, 
verhalen, rituelen, vuur. de bin-
nenwaai en buiten, 19.00-21.00 uur, 
debinnenwaai.nl.

7 november
Afrikadag in het koninklijk instituut 
voor de tropen. Cultuurprogramma 
met interviews, films, live muziek, 
dans en een boekpresentatie. afri-
kadag.nl.

7 en 8 november
openingsweekend blijburg 4.0. 
Acts, bands, dj’s, kinderworkshops. 
blijburg.nl.

8 november
rock books met jaap boots, live 
‘rock-talkshow’. elke maand spraak-
makende rock- en pop-auteurs, gas-
ten en live muziek. Vanavond: bjorn 
van der doelen (Allez Soldaat). 
Q-factory, 16.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

22 november
intocht Sinterklaas op ijburg. daar 
komt-ie weer, de goedheiligman, op 
zijn stoomboot de haven binnenva-
ren. Sinterklaasopijburg.nl.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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18 november
Polderman tiert welig, katinka polder-
man (cabaret, try-out). de omval, 
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

Jeugd

25 oktober
Wat is het geheim van de viool (8+), 
concert. muziekgebouw aan het ij, 
15.00 uur, muziekgebouw.nl.

Daar komen de dieren, Ageeth de 
Haan (2+). de omval, 11.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

1 november
Een klein geheim, wonderland (dans/
muziek, 1-5). oostblok, Sajetplein 
39, 10.30 uur, oostblok.nl.

De Geniale Mislukte Oerknalvoorstel-
ling (6+). muziekgebouw aan ’t ij, 
13.30 uur, piet Heinkade 1, muziek-
gebouw.nl.

Dash! (10+). bimhuis, 14.30 uur, piet 
Heinkade 1, muziekgebouw.nl.

11 november
Wie heeft Monkie gezien?, bergproduc-
ties (poppentheater, 2-5). oostblok, 
Sajetplein 39, 10.30 uur, oostblok.nl.

15 november
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).

18 november
flexbieb boek & film: The Wizard of 
Oz. Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

22 november
Joris en de Draak, ida van dril en 
michiel Schreuders (6-10). er was 
eens… een rijk en blij volk met een 
machtige koning. op een dag viel er 
een grote schaduw over het land. 
met live muziek, zang, interactie 
en humor. oostblok, Sajetplein 39, 
16.00 uur, oostblok.nl.

FilMs

22 oktober
flexbieb boek & film: De meester 
en Margarita. flexbieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.

180.000 overnachtingen op 
Camping Zeeburg in 
het afgelopen jaar.

ACHTEr de Brug

finale hiphop. Q-Factory, 19:30 uur, 
q-factory-amsterdam.nl.

1 november
dudok kwartet speelt werken uit 
de periode classicisme en roman-
tiek, van Haydn tot xenakis. knSm 
301, 16.00 uur, facebook.com/
knSm301.

5 november
Sysmo Amsterdam: Selectie van 13 
percussionisten speelt energieke en 
dansbare muziek, onder leiding van 
een dirigent die via een gebarentaal 
met de percussionisten ter plekke 
componeert. mezrab, Veemkade 576, 
20.00 uur, wearesysmo.nl (elke do.)

the lighthouse live jam. deze keer 
met dalal marouf (girls wanna have 
fun) en michel de groot. the light-
house, 20.00 uur, thelighthouse.nl.

8 november
nederlandse bachvereniging: 
Händels the ways of Zion. mu-
ziekgebouw aan ’t ij, 15.00 uur, piet 
Heinkade 1, muziekgebouw.nl.

14 november
grote prijs Van nederland, kwart-
finale bands. Q-Factory, 19.30 uur, 
q-factory-amsterdam.nl.

15 november
the funkstametics. Soul en funk 
vanaf 16.00 uur in the lighthouse.

12-22 november
Young pianists festival. begin de dag 
met bach, masterclasses, seminars 
en concours. muziekgebouw aan 
’t ij, piet Heinkade 1, programma: 
www.ypf.nl.
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