
Ex-prof Olaf Lindenbergh 
voetbalt bij ASV De Dijk.
‘Ik zou er graag nog een jaar 
aan vastplakken.’

Coffeeshop
op IJburg
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Liefde
Een half uur te vroeg kom ik de 
sportschool binnen. De sportle-
raar leest de bijbel op z’n e-reader. 
Hij vertelt me dat mensen niet 
geschapen zijn om dood te gaan. 
Sterven is iets voor zondaars.
‘potdorie,’ zeg ik. ‘Veel zondaars 
around me.’
Hij zegt dat er mensen bestaan 
die 930 jaar oud zijn.
‘Alles bestaat bij de gratie van 
geloof,’ gaat hij verder. ‘Als je een 
zaadje in de grond stopt, dan 
geloof je dat er een plantje uit 
groeit. waar of niet?’

‘Daar ga ik van uit,’ zeg ik, ‘als je 
het water geeft.’
‘Ergens vanuit gaan, is hetzelfde als 
geloven.’
Dat het plantje ook groeit als ik 
er geen lor van geloof, gelooft hij 
niet.
‘Als je het niet gelóóft, groeit er 
niets.’
Ik kan nu een geinig stukje schrij-
ven over de sportleraar & zijn 
geloof. maar dat is te makkelijk. 
Hij gaat ervan uit dat de eeuwig-
heid bestaat. Hij heeft god nodig 
om niet zwart te worden vanbin-
nen. god is liefde, volgens hem. 
Hij gelooft dus in de liefde.

Ik wilde opschrijven: ‘en ik geloof 
nergens in’. maar dat is niet waar: 
ik ben behoorlijk gelovig. Ik geloof 
namelijk dat alles mis gaat. Dat het 
niet goed komt. De onheilspro-
feet, dat is de mijne.
Dat is in feite net zo goed ridicuul 
als het geloof in een god die im-
mer het beste met je voor heeft. 
nog veel ridiculer. je hebt er zelf 
veel minder profijt van. In de 930 
jaar dat je leeft.

www.elkegeurts.nl

ELKE

Al in 2013 bleek uit onderzoek van de Brug dat er veel onduidelijkheid is over besteding van subsidiegeld in Oost. 
foto marti jn van den dobbelsteen

Subsidies en de kaasschaaf. 
Het zijn twee woorden waar 
een gemiddelde VVD-er van 
gaat steigeren, ook in oost. Dus 
toen hun voorstel voor een 
extern onderzoek naar de ge-
subsidieerden het niet haalde 
in de bestuurscommissie ging 
er meteen een ronkend persbe-
richt uit. In Oost zou een ware 
‘subsidiechaos’ zijn ontstaan 
en het dagelijks bestuur zou 

‘weglopen voor zijn verant-
woordelijkheden’.

Eindelijk wat politieke reu-

Amsterdam-Oost  
bezuinigt in 2016 met  
de kaasschaaf:  
iedereen die in 2015 
subsidie kreeg van het 
stadsdeel krijgt dat 
komend jaar ook, alleen 
dan 2,11% minder. Bizar 
volgens de VVD: “Wij 
willen onderzoeken of 
organisaties wel gedaan 
hebben wat ze beloof-
den. Bovendien was dit 
de kans om ons als be-
stuurscommissie  
te profileren.” 

Door Pieter-Bas van Wiechen

Geld voor niet bestaande clubs

VVD legt bom onder subsidiebeleid

ring in de anders zo rustige 
bestuurscommissie. Wat is het 
probleem? “Toen wij door de 
toegekende subsidies gingen, 

kwamen we vreemde dingen 
tegen,” vertelt VVD-fractie-
voorzitter Marcel Mokveld. 
“Er stonden organisaties op 

die niet eens meer bestaan en 
Cordaan, een club die onlangs 
een bestuurder een riante ont-
slagvergoeding had gegeven, 
kreeg ook geld van het stads-
deel. Door de verschuiving 
van macht van stadsdeel naar 
centrale stad is veel onduide-
lijk geworden. Organisaties 
kunnen bij zowel de stad als 
in Oost geld aangevraagd 
hebben. Op dit moment is de 
afstemming tussen Stopera 
en stadsdeel echt een pro-
bleem. Daarom wilden wij een 
extern bureau alle subsidies 
laten controleren volgens het 
nieuwe gemeentelijk toetsings-
beleid.”

Mokvelds fractiegenoot Mo-
nique van Bijsterveld weet 
dat een aantal organisaties het 
lastig zouden krijgen onder 
het nieuwe toetsingskader en 
stelt vraagtekens bij een aantal 
van de huidige toekenningen. 
“Volgens de nieuwe regels mo-
gen er alleen maar stichtingen 
subsidie aanvragen, nu zitten 
er toch nog bv’s tussen. 
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Jan Joost van Gangelen  

is sportpresentator, denkt dat  
je op Ijburg niet lekker uit eten 

kunt én raapt de blikjes op  
van straat.

Lees verder op pagina 3
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Weesperzijde 42 | 1091 EE Amsterdam
020 665 0057

athene_restaurant@hotmail.com

GRIEKS RESTAURANT ATHENE

www.grieks-restaurant-athene.nl

Wij bedanken onze 
adverteerders.

Mede dankzij hen elke maand 
deze mooie gratis krant,
gedrukt en verspreid, 

70.000 keer.

Op een mooi 2016

Full service mediabedrijf

Fijne feestdagen
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Maandag t/m zaterdag zijn 
wij vanaf 8:30 uur open. 

Zondag vanaf 10 uur!

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam T 020- 416 4000 
www.napamsterdam.nl

Openingstijden 1e en 2e kerstdag
Van 11.00 tot 18.00 uur

Openingstijden Oudejaarsdag 
Van 8.30 tot 20.00 uur. 
’s Nachts weer open vanaf 0.30 uur tot laat.

O EO P NOO PO NE
P

EEEEEE
FIJNE KERSTDAGEN & GELUKKIG NIEUWJAAR!

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

Wat komt er allemaal kijken 
bij een buurtinitiatief of bij het 
oprichten en beheren van een 
stichting of vereniging?  

Sport, cultuur, goede doelen, maatschap-
pelijke organisaties. Bijna altijd zijn het 
stichtingen of verenigingen. 

Hoe gaat het oprichten of beheren 
eigenlijk?
Denk aan statuten, bestuurssamenstel-
ling, subsidies en sponsoring, financiële  
administratie etc.
Een ervaren coach van KansenNet kan 
je helpen. Onze coaching is altijd indi-
vidueel. Jouw vragen staan centraal. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Je kunt bij KansenNet terecht voor 
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

•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

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

Heb je  las t  van s tress  of  z it 
je  tegen een burn-out  aan 
en kom je  er  in  je  eentje 

niet  uit?  Neem dan gerus t 
cont ac t  op  voor  een gratis 

int ake gesprek

06 1953 02 48 | 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

Coffeeshop 
op IJburg?
Oud-coffeeshophouder 
Paul Stiphout wil op 
IJburg een softdrugszaak 
openen. Daarover heeft 
hij de bestuurscommis-
sie onlangs mondeling op 
de hoogte gesteld, mel-
den bronnen rondom het 
stadsdeelkantoor.

Het gesprek met de bestuurs-
commissie vond 8 december 
jl. plaats en had een informe-
rend en oriënterend karakter. 
De commissie staat niet direct 
afwijzend tegenover het plan 
een coffeeshop te openen in de 
meest kinderrijke buurt van Ne-
derland. Of ze de burgemeester 
van Amsterdam een positief 
advies zullen geven, hangt af 
van de uiteindelijke locatie, 
inspraak van de buurt en de 
vraag hoe Stiphout omgaat met 
de wijk.

Stiphout, zelf woonachtig op 
IJburg, had jaren een zaak aan 
de Nieuwendijk in het centrum, 
maar moest die sluiten in het 
kader van het Project 1012, 
waarbij Amsterdam de Wallen 
en omgeving opschoont. On-
derdeel daarvan was verminde-
ring van het aantal coffeeshops. 
Stiphout is, net als meerdere 
exploitanten uit dat gebied, op 
zoek naar alternatieve locaties 
en heeft zijn oog op IJburg laten 
vallen. De op het water gewon-
nen wijk heeft nu nog geen 
coffeeshop.

Ook zijn er clubs die bijna 
afhankelijk zijn van subsidie 
van het stadsdeel, dat is ook 
niet goed. En het geld mag niet 
gebruikt worden voor structu-
rele kosten, dus je mag er niet 
iemand van in dienst nemen, 
wat nu soms wel gebeurt.”

Het voorstel om alle subsi-
dies meteen tegen het licht te 
houden, ging een meerder-
heid van de commissie te ver. 
“Dat toetsingsbeleid van de 
gemeente hadden wij officieel 
pas binnen op de dag dat we 
het subsidiebeleid voor 2016 
bespraken,” zegt Aisha Schol 
van GroenLinks en partij-

genoot van Nevin Özütok, 
samen met Ivar Manuel (d66) 
verantwoordelijk voor de 
subsidies. “Er was niet genoeg 
tijd om voldoende informatie 
in te winnen en er goed naar te 
kijken.”

Brede steun was er wel voor 
een gematigder voorstel van 

Geen onderzoek naar besteding  
subsidiegeld

D66 waarin er naar de subsidies 
voor 2017 en 2018 wel kritisch 
gekeken wordt. Leidend daarbij 
zal het toetsingskader van de 
gemeente zijn, een richtlijn die 
in juni dit jaar werd aangeno-
men. Het aanvankelijke idee om 
snel besluiten te nemen over de 
subsidiestromen voor die twee 
jaren is daarmee van de baan.

Toch blijft het de VVD dwars 
zitten. Van Bijsterveld: “Voor het 
hanteren van de kaasschaaf heb 
je het stadsdeel niet nodig, dat 
kan de centrale stad zelf ook.” 
“Wij moeten de oren en de ogen 
van de stad in Oost zijn. Nu kun-
nen we een keer onderscheidend 
zijn en dan laten we het zitten. 
Ik vind het maar slappe hap: we 
hadden eindelijk een levendig 
debat kunnen voeren over de 
vraag wat we als stadsdeel nu 
echt belangrijk vinden en waar 
we geld aan uit willen geven.”

Aisha Schol is verbaasd over de 
felheid van de VVD: “Natuur-
lijk moeten we het daarover 
hebben. Maar als de VVD dit zo 
belangrijk vindt, vraag ik mij 
wel af waarom zij het initiatief 
dan niet genomen hebben. In 
alle vergaderingen op weg naar 
de kaasschaaf hebben ze geen 
enkel voorstel gedaan en ik heb 
ook nog nooit vernomen welke 
keuzes de VVD zou willen 
maken.”

Vervolg van pagina 1

 Subsidietoekenningen Oost in 2015 boven 100.000 euro (-2,11% zijn de toekenningen 2016)

 Wat?  Organisatie  Bedrag €
 
 jongerenwerk  Dynamo  2.014.386
 Schuldhulpverlening  b&A civic  1.294.294
 Exploitatie en programmering bc  oosterpark, transvaal, brinkhuis, park de meer en kaaipan Dynamo  951.642
 faciliteren actief burgerschap en vrijwillige inzet  Dynamo  394.740
 participatie activering algemeen  Dynamo  358.978
 Exploitatie en beheer  meevaart St. meevaart ontw. groep  318.000
 Activiteiten talententent en kinderwerk  Dynamo  292.000
 collectief en preventief programma  Dynamo  286.618
 jongeren intensieve schuldhulpverlening  Dynamo  251.252
 talententent 4-12 jaar  Dynamo  240.230
 ViiA Ijburg en ViiA post oost  Viia  233.000
 mentorproject  Skc  200.286
 faciliteren actief burgerschap en vrijwillige inzet  b&A civic 187.078
 (w.o. buurtkrant de Ijopener)   
 oostblok  podiumpartners  163.000
 Activerende dagbesteding/ontmoeting/empowerment  b&A civic  161.781
 ouderenwerk collectief en preventief programma  b&A civic  158.355
 kunsteducatie  rode loper op school  150.000
 participatiecentrum oost  Dynamo  150.000
 Empowerment o.a. Ijburg werkt  Dynamo  146.770
 Veldwerk jeugd & Veiligheid  St. Streetcornerwork  141.011
 participatiecentrum oost  b&A civic  120.000
 Educatie & participatie cyberzoek  cybersoek  104.045
 Exploitatie en activiteiten vml ruma kami (inkoop!)  Archipel  101.000

Meer dan 10 miljoen
In totaal verstrekte Stadsdeel oost 10.935.941 euro aan subsidies. Iedereen krijgt in 2016 2,11% minder. organisaties en festivals die niet 
meer bestaan krijgen ook geen geld. Dynamo en civic de twee grootste welzijnsorganisaties in Amsterdam-oost; zij gaan er met ruim de helft 
vandoor. Alles bij elkaar opgeteld ontving Dynamo 5.459.236 euro over twintig verschillende aanvragen en b&A civic 2.294.719 over negen ver-
schillende aanvragen. cordaan, de stichting, waarvan de directeur onlangs een riante ontslagvergoeding ontving kreeg in 2015 van het stadsdeel 
140.195 euro over vijf aanvragen. 



Olaf Lindenbergh tijdens de training van het eerste van De Dijk.  foto marti jn van den dobbelsteen

Twee keer kijken 2014. ©foam / anne van der Wei jden 

De Dijk acteert in de hoofdklasse 
zondag, het op een na hoogste 
amateurniveau. De inmiddels 
41-jarige Lindenbergh zet er de 
lijnen uit, aanvoerdersband om 
zijn bovenarm. Ik spreek hem 
na een doordeweekse training. 
Geduldig beantwoordt hij alle 
vragen, nadat hij in noodtempo 
een flesje Gatorade naar binnen 
heeft geklokt.

Hoe lang blijf je nog voetballen 
op dit niveau en wat ambieer je 
daarna?
“Ik ben niet anders gewend dan 
voetballen. Vanaf mijn twaalfde 
speelde ik bij Ajax. Ik ga door 
zolang het goed gaat, zou er 
graag een jaartje aan vastplak-
ken. Het is afwachten of de 
club ook met mij verder wil. Ik 
ben nooit geblesseerd, zelden 
geschorst en speel altijd. Ik ben 
jeugdtrainer geweest bij Volen-
dam. Daarin wil ik later verder, 
of eventueel als scout. Mis-
schien als assistent-trainer in 
het betaald voetbal, maar daar-

Ex-prof Olaf Lindenbergh gaat door zolang het gaat, bij ASV De Dijk 

‘Het een kwestie van fit blijven’
Olaf Lindenbergh speelde liefst 437 wedstrijden betaald voetbal in Nederland. De verdedigende middenvelder 
kwam onder andere uit voor De Graafschap, AZ en Ajax. Hij flirtte nadrukkelijk met het Nederlands elftal, 
maar debuteren deed hij niet. Wel was Lindenbergh kortstondig zaalvoetbalinternational(!). In 2012 sloot hij 
zijn betaalde carrière af bij Volendam. Sindsdien voetbalt Lindenbergh voor ASV De Dijk, fraai gelegen aan de 
Schellingwouderdijk in Noord. 

voor moet ik eerst mijn diploma 
Oefenmeester 1 halen.”

Wat kan een 41-jarige nog leren?
“Leren niet echt, ik word niet 

beter. Het is een kwestie van 
fit blijven en zoveel mogelijk 
wedstrijden spelen. Ik ben een 
ervaren speler die het elftal 
neerzet. Dat heb ik altijd gehad. 

SpOrt

Door Gijs Lauret Zoiets zit erin of niet, dat kun je 
niet leren. Als je zelf het spelle-
tje niet doorziet, ben je te druk 
met je eigen wedstrijd. Ik coach 
mijn medespelers.”
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Foam brengt met het bijzondere fotografieproject Twee keer kijken ouderen en 
jongeren samen. Leerlingen van diverse middelbare scholen zijn vijf weken lang 
op pad geweest met bewoners van verzorgingshuizen en woon-zorgcentra. 

 

twee keer kijken

De nieuwe serie gaat in maart 
2016 van start. 

enthousiaste ouderen die willen 
meewerken. Gratis aanmelden 
via tweekeerkijken@foam.org. 

Samen gingen ze de wijk in met 
een camera en volgden ze work-
shops over straat- en portretfo-
tografie. De resultaten en alle 
verhalen worden in een eigen 
tentoonstelling gepresenteerd. 
De tentoonstelling van de editie 
in Oost wordt geopend op don-
derdag 17 december om 13.00 
uur bij De Meevaart, Balistraat 
48A. 
Het project wordt in het nieuwe 
jaar voortgezet en Foam zoekt 

  

 Kerstkamp AFC IJburg en s.v. De Meer
kinderen die in de kerstvakantie niet de hele tijd binnen willen 
zitten, maar liever lekker buiten gaan voetballen, kunnen deelne-
men aan een leuk voetbalkamp bij Afc Ijburg of s.v. De meer. 
Van maandag 21 tot en met woensdag 23 december kun je daar 
trainen, partijtjes spelen en lekker dollen. Inschrijven is moge-
lijk voor 1, 2 of 3 dagen. Voor jongens en meisjes van 5 tot en 
met 14 jaar. Deelname is ook mogelijk voor niet-leden. Vanaf 
8.45 kunnen de kinderen worden gebracht. De training begint 
om 9.30 uur en duurt tot 16.00 (ophalen tot 17.00 uur). Voor 
inschrijven en vragen mail met info@soccerid.nl

 IJsbaantje bij Haddock Zeeburgereiland
op Zeeburgereiland, voor cafe-restaurant Haddock, ligt van 14 
december tot en met 3 januari een ijsbaantje voor de kinderen. 
Voor wie zelf geen schaatsen heeft: die zijn binnen verkrijgbaar. 
De baan is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur, toegang kost 
€1,50.  In de kerstvakantie is de jansen&janssen-zaal van Had-
dock omgeturnd tot kinderbioscoop. Zie haddockamsterdam.nl.

 Athena blij met zesde veld
Hockeyclub Athena heeft sinds kort de beschikking over een 
nieuw hoofdveld. Het zesde veld van de club werd op zondag 29 
november feestelijk geopend met een wedstrijd en een clinic voor 
de jongste jeugd door Dames 1. 
Het nieuwe kunstgrasveld is aangelegd op het oude veld van s.c. 
Voorland, de voetbalclub die onlangs ophield te bestaan. Het is ge-
schikt voor interlands en is daarmee een echte aanwinst voor de 
club. ook de tribune van Voorland is door Athena overgenomen. 

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en 
bescheiden bedrijvigheid

Wat maakt De Dijk een aantrek-
kelijke club?
“Er zijn veel goede spelers, we 
worden ieder jaar beter. We 
zijn van de eerste klasse naar 
de Hoofdklasse gepromoveerd 
en willen nu naar de Top-
klasse. We staan tien punten 
achter op Westlandia, moeten 
dus zoveel mogelijk winnen 
en hopen dat zij steken laten 
vallen. En anders moeten we 
maar via de nacompetitie pro-
moveren.”

Hoe zit het met de voetbalhu-
mor bij De Dijk?
“Er wordt altijd wel gedold of 
iemand in de maling geno-
men. Dan is eentje zijn sokken 
kwijt, loopt ie overal te zoeken 
en vindt hij ze vastgeknoopt 
aan zijn tas. Of je auto wordt 
tien parkeervakken verderop 
neergezet. Dat soort onzin, 
vooral leuk als je er zelf bij 
bent.”

Wat is het hoogtepunt van je 
carrière?
“Mijn laatste jaar bij AZ. Op tien 
seconden na haalden we de Eu-
ropa Cup-finale. Verder kwam 
een droom uit toen ik op mijn 
31ste alsnog voor Ajax debu-
teerde. Helaas geen kampioen 
geworden, maar wel twee bekers 
gewonnen.”

DUINhuis

Ervaar de kwaliteit van wonen in de duinen. Bezoek de modelwoningen, 
Duinstraat 27-31 in Almere. Meer weten over DUIN? Bel 06 49 20 26 32.

Liever huren? 
In DUIN zijn ook 
huurwoningen 
beschikbaar!

Tweelaagse luxe villa van circa 160 - 180 m2.
Inclusief: SieMatic keuken en Villeroy & Boch 
bad kamer met ligbad en toilet. Extra hoge 
plafonds begane grond (2.80 m). Vloer verwarming 
op begane grond. 2 parkeer plaatsen op eigen 
erf. Terras van 25 - 35 m2. Erfafscheiding. 
Vanaf  412.000 v.o.n.

Tweelaagse luxe woning vanaf 173 m2 
met ruim souterrain van circa 80 m2. 
Rustige ligging aan kreekwater en bos 
met terras op het zuiden. Met 4 slaapkamers, 
2 badkamers, 1 parkeerplaats op eigen erf. 
Energiezuinig. Veel additionele opties. 
Vanaf € 396.000 v.o.n. 

Volwaardige drielaagse gezinswoning van 
circa 135 - 150 m2. Inclusief: SieMatic keuken 
en Villeroy & Boch bad kamer met ligbad 
en toilet. Vloerverwarming op begane grond. 
1 parkeerplaats op eigen erf. Terras van 
circa 30 m2. Erfafscheiding. Ruim dakterras 
op de tweede verdieping. Vanaf  312.700 v.o.n.

2-, 3- en 4-kamerappartementen van 
69 m2 tot 139 m2. Kenmerkend zijn de grote 
balkons op het zuiden, vloerverwarming,  
de volledig afgewerkte badkamers en keukens, 
de vaste parkeerplaats in de parkeergarage, 
de video-intercom en het uitgebreide 
elektriciteitspakket. Vanaf  176.600 v.o.n.

DUINvilla Terraswoning Het BakenDUINhuis

Direct aan het IJmeer, met Almere 
in de rug en zicht op Amsterdam, 
ontstaat een uniek stuk stad in 
een nieuw duinlandschap. Dit is 
DUIN en je kunt hier bijzonder 
mooi wonen. Tussen duinen tot 
wel tien meter hoog, vlakbij bos, 
strand, de jachthaven en een 
levendige boulevard. Heb jij zin 
in DUIN? Van de zeven fases is 
de bouw van fase 3 en de verkoop 
van fase 5 al begonnen. Bel voor 
een afspraak 06 49 20 26 32. 

 

Bezoek 
de open dag 

zaterdag 
9 januari 

10:00-14:00 uur

Karate iets 
  voor jou?

Onze beginners -
cursussen starten  
begin januari

 

020 - 618 2342

6
WEKEN
VOOR

€25
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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.

Jan Joost van Gangelen (1974) is televisiepresentator 
en verslaggever. Hij presenteert op Fox Sports Eredi-
visie en op SBS6 de wedstrijden van het Nederlands 
Elftal en de Champions League. Hij is vaak te zien 
als gast in andere sportprogramma’s zoals Voetbal 
International. Jan Joost van Gangelen is een zoon van 
de in 2004 overleden sportjournalist Dick van Gange-
len. Hij woont met zijn vriendin Marieke op de Ring-
dijk. Samen hebben ze een zoon en een dochter.

‘ Altijd buiten, ook 
in de winter’

Door Marcel van Roosmalen

Jan Joost van Gangelen

 jasin de

Jan Joost van Gangelen op de Ringdijk, waar hij sinds hij erover las, al het zwerfvuil opraapt dat hij ziet liggen. 
“Als een op de vijf mensen dat doet, ligt er eigenlijk nooit meer troep.” foto marti jn van den dobbelsteen

Nieuwbouw
“Over een ongeveer een jaar 
gaan we in een nieuwbouwwo-
ning naast het stadsdeelkantoor 
wonen. Bijna in winkelcentrum 
Oostpoort, dat wel heel erg Le-
lystad is. Ik heb eigenlijk niets 
met nieuwbouw, maar het is wel 
een eengezinswoning en dan 
krijgen die kleine apen meer 
ruimte. En we hoeven de stad 
niet uit. Heerlijk om deze buurt 
te blijven. Ik voel me hier thuis. 
Waar woon jij?”

Betondorp
“O, dat vind ik ook mooi. Nog 
heel volks. Als je naar dat win-
kelcentrum bij de Kruislaan 
gaat kom je nog echt van die 
Sjaken en Treesen tegen, die 
zie je in de rest van de Water-
graafsmeer bijna niet meer. Het 
zijn toch de oorspronkelijke 
bewoners. Toen mijn oma in 
Amsterdam woonde had je nog 
helemaal geen buitenlanders.”

Amsterdam-Oost
“Ik ben in 2001 in de Danie 
Theronstraat gaan wonen bij 
het Krugerplein. Daar heb ik 
tot 2005 gewoond, toen zijn 
we gescheiden en ben ik naar 
de Weesperzijde gegaan. Sinds 
2010 woon ik met Marieke op de 
Ringdijk.”

Wat zijn je plekken?
“Nou, we hebben twee klein-

tjes, een van anderhalf en een 
van drieënhalf. Dan kom je 
vaak bij de crèche, in ons geval 
De Bibelebontseberg. Ik hou 
ervan als een crèche een beetje 
is zoals het thuis is, niet zo 
megaschoon en dat ze er de hele 
dag met van die doekjes bezig 
zijn. Mijn zoontje is echt van 
het klimmen en beuken, nou 
dan is Park Frankendael ideaal. 
Hutten bouwen en zo. Je hebt 
daar ook zo’n naschoolse scou-
ting Park Frankendael waar ze 
kabelbanen maken en vlotten 
bouwen. Aan scouting kleeft 
zo’n nerdsimago, maar voor dat 
soort dingen vind ik het echt 
heel leuk. Café Merkelbach is 
onze zaterdagochtendplek, als 
ik wakker ben dan is het: jog-
gingbroekjes aan en dan daar 
taartjes eten. Altijd buiten, ook 
in de winter. Ik vind het lekker 
om buiten te zijn met die gasten, 
dan kunnen ze daar naar kip-
pen kijken en dingen doen.”

Flevopark 
“In het Flevopark heb je ook 
een speeltuintje met een kabel-
baan. Daar kunnen we spelen 
en dan over het hekje klimmen 
en daar een hut bouwen, dat 
is ideaal met eentje die best 
veel kan en eentje die nog niet 
zoveel kan. Het Flevopark is 
sowieso te gek. Je had daar 
een soort jachthaventje aan 
het Nieuwe Diep, een plas die 
verbonden is het Amsterdam-
Rijnkanaal. Ik zwem daar altijd. 

Toen Appelsap, dat festival, daar 
heen ging baalde ik heel erg. Ik 
dacht dat er heel veel festivals 
zouden komen, maar dat is 
meegevallen. 
Je moet het eigenlijk niet 
noemen, want dan gaan meer 
mensen het ontdekken. Het is er 
zo mooi. Het is eigenlijk net te 
ver weg. Er zit ook een geweldig 
distilleerdershuisje, als je ergens 
lam kunt worden in twee uur is 
het daar. Het zou nog iets cooler 
kunnen, nog iets voor kinderen 
en minstens nog twee cafés. Het 
pannenkoekenhuisje vervangen 
door een beter pannenkoeken-
huisje, nu is het echt zo’n gesub-
sidieerd gemeenteding. En waar 
dat haventje zat zouden ze een 
stadsstrandje moeten maken.”

IJburg
“Daar zou ik echt nooit willen 

wonen, vooral niet van 1 okto-
ber tot 1 april. Maar ze hebben 
er wel een stadsstrand, dat is het 
enige waar ik jaloers op ben. 
Lijkt me ook niet goed voor je 
relatie om daar te wonen. Schei-
burg noemen ze het toch? Maar 
IJburg in de zomer is voor een 
watersportmens als ik wel heel 
cool. Eigenlijk is het gek dat je 
er niet gezellig of lekker uit eten 
kunt.”

Favoriete cafés
“Op dinsdag na de Champions 
League naar café Mojo aan de 
Ringdijk, al zitten daar tegen-
woordig juist dan 150 roeiers. 
Ik vind café Kuijper leuk, ik 
heb daar ook wel een pubquiz 
gehost. Ik vind al die tenten van 
die gasten – ‘de wijzen uit het 
Oosten’ – wel oké. Alleen Bu-
kowski vind ik net niet. Bidou 

vind ik een leuk eettentje. Bar 
Wisse aan de Linneauskade is 
nieuw, ook een aanrader.” 

Troep
“Ik ben heel erg van geen troep 
op straat, ik loop elke dag als 
een soort nerd over de Ring-
dijk blikjes op te rapen. Sinds 
het oude stadsdeelkantoor een 
hotel is geworden is de Ringdijk 
een looproute geworden voor 
mensen met koffers die vanaf 
het Amstelstation komen. Er 
liggen heel vaak zakjes met wiet 
op straat. Er stond in De Volks-
krant een artikel dat als een op 
de vijf mensen alles opraapt wat 
ze op straat zien liggen dat er 
dan eigenlijk nooit meer troep 
ligt, dus daar ben ik maar mee 
begonnen.”



Kijk voor alle activiteiten 
koopavonden en meer info op:
www.beleefoostpoort.nl

OOSTPOORT
Beleef kerst in Oostpoort. Het 
winkelcentrum wordt sfeervol 
omgetoverd tot een kerstboulevard 
met 30 kerstkramen, foodtrucs, 
podium Fresh FM en nog veel meer!

KERST ACTIE
50% KORTING 
OP PARKEREN
bekijk de voorwaarden op www.beleefoostpoort.nl

DONDERDAG 
17 DECEMBERT/MWOENSDAG23 DECEMBER

Te bestellen via pien@biolicious.nl

Tot en met 31 december vanaf 12:00 
uur staan wij heerlijke biologische 
oliebollen te bakken op het Joris 
Ivensplein. Op oudejaarsdag wordt er 
de hele avond doorgebakken

Biolicious Joris Ivensplein 56   Grill’s Fastfood Joris Ivensplein 54

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Winterfeest op het Muiderslot

Niet zonder Hooft, nooit zonder hart
Verhalen over liefde en symboliek in de gouden eeuw, 19 dec t/m 3 jan

Speciale rondleiding over liefde en 
symboliek in de Gouden Eeuw

Daarom zoeken wij ervaren  
adviseurs, mensen met veel  
praktische ervaring bij het begeleiden 
van buurtinitiatieven, het oprichten 
van een stichting of vereniging, het 
geven van organisatieadviezen, het 
coachen van bestuursleden etc

Het gaat altijd om non-profit  
instellingen en meestal zijn onze 
cliënten  maatschappelijk betrokken. 

Het hebben van bestuurservaring, een 
netwerk en brede maatschappelijke 
interesse vinden wij belangrijk.

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

Meld je aan op onze website en wij nodigen je uit  
voor een kennismakingsgesprek.www.KansenNet.nl
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Op 19 januari wordt de parkeerplaats in het Diemerpark geasfalteerd. foto marti jn van den dobbelsteen

De parkeerplaats komt te lig-
gen in de noordwesthoek van 
het Diemerpark, net voorbij 
de brug aan het einde van de 
Oeverzeggestraat. Het wordt 
in het algemeen als ongastvrij 
gezien dat de bezoekende clubs 
ongeveer een kwartier moeten 
wandelen wanneer zij parkeren 
in de dichtstbij gelegen wijk. 
In principe zijn de parkeer-
plaatsen alleen in het weekend 
toegankelijk. Soms, als een wed-
strijd ingehaald moet worden, 
kan dat ook een keer doorde-
weeks zijn. 

Veiligheid
Volgens het stadsdeel gaan 
fietsers en auto’s goed samen 
op de brug, waar met 30 km 
per uur gereden mag wor-
den. De brug heeft een rijweg 

Stadsdeel Oost is begin 
december gestart met de 
aanleg van 42 parkeer-
plaatsen bij Sportpark 
IJburg. Het parkeerter-
rein moet de bereik-
baarheid van de IJburgse 
hockey- en voetbalclub 
voor bezoekende elftallen 
verbeteren. De aanleg is 
een uitwerking van het in 
2014 vastgestelde inrich-
tingsplan voor het sport-
park. Naar verwachting 
is het parkeerterrein in 
februari 2016 gereed. 

Van de wijkredactie

Veiligheid op de brug gegarandeerd

parkeerplaats Diemerpark   
in februari 2016 gereed

die in breedte voldoet aan 
normen die gelden voor dit 
verkeersregime. Op de brug is 
ook een gescheiden en ver-
hoogd voetpad. De Raad van 
State heeft bevestigd dat de 

verkeersveiligheid voldoende 
gewaarborgd is.

Omwonenden worden voor 
openstelling geïnformeerd.

wILLIES wArtAAL
Surfen is gezond

I k hoor dat er mensen zijn die klagen over 
het internet. Vind ik een beetje oneerlijk. 
Die mensen zouden eigenlijk moeten kla-

gen over de domme manier waarop ze het in-
ternet gebruiken. Het internet is een gebruiks-
voorwerp. Ik gebruik bijvoorbeeld nooit een 
hamer om mijn baard te kammen terwijl som-
mige mensen wel buikpijn googelen wanneer 
ze iets slechts gegeten hebben en dan besef je 
na twee klikjes dat je inderdaad die zeldzame, 
agressieve vorm van maagkanker hebt. 
Het nieuws volgen via een bedrijf dat je ver-
trouwt kan wel iets zijn voor het internet, niet 
facebook dus want dat zijn dwazen die dingen 
van andere dwazen vol overgave reposten. En 
dan die kinderen. Soms nog geen twee jaar 
oud maar wel al de ipad-motoriek van een 

volwassene. Ik voel me oud. Echt een domper. 
Ik moet al die shit natuurlijk omarmen maar 
ik vertrouw die Amerikanen niet en ik wil ook 
niet in mijn eentje achterblijven in dit analoge 
tijdperk. Hier is het óók kut. jammer dat de 
mens geen moer waard is en ook nooit wat 
zal leren. weetjes en feitjes wel natuurlijk maar 
dat zelfdestructieve zal er altijd zijn (ook al 
kan dat soms heel leuk zijn). uitgaan is leuk. 
En dan te ver gaan. ook leuk. En dan brak een 
fb-account aanmaken is leuk. En dan voor de 
grap je tieten aan iedereen sturen is ook leuk. 
Voor ons dan. niet per se voor het brakke 
meisje maar dat geeft niet echt want er zijn 
zoveel mensen dat we haar tieten binnen twee 
minuten alweer vergeten zijn. Zonde van die 
mooie tietjes.

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

!

Vijfde editie IJburg4Seriousrequest  
met re-play en Martin Buitenhuis
IJburg komt weer in actie voor Serious Request. Om de 3FM-dj’s in 
het glazen huis in Heerlen bij te staan, wordt een benefietavond ge-
organiseerd. Er zijn in café-restaurant NAP muzikale verrassingen, 
acts, dj’s en er is een veiling. Martin Buitenhuis en Re-Play zullen in 
ieder geval optreden, maar er worden meer speciale gasten verwacht.
Vanaf 17.00 uur heeft NAP een Serious Request-arrangement (30 
euro, wel reserveren). ’s Middags vindt de traditionele sponsorloop 
plaats in de haven, voor jongeren en volwassen. Opgeven via info@
sprottje.com, zie ook bootborg.com.

Het doel dit jaar is de ‘generatie van de toekomst’: kinderen en jon-
geren die leven in oorlogsgebieden en daardoor weinig kans hebben 
op scholing en ontwikkeling. 

IJburg4SeriousRequest, cafe-restaurant N.A.P., 19.00 uur.

foto marti jn van den dobbelsteen

Zestig-plussers 
op de planken
Niemand is te oud om 
te dansen. Dat is het 
motto van Still Moving, 
een project van Stich-
ting Dance Connects 
en DansHart, dat begin 
januari terug is in Oost. 
Dansen is niet alleen 
leuk en gezond, maar 
ook een middel om 
meer verbinding te cre-
eren in de samenleving. 

Zestig-plussers die 
graag actief en creatief 
bezig willen zijn, kun-
nen deelnemen aan tien 
moderne-danslessen, 
waarna tijdens 15 repe-
tities met livemuziek 
wordt gewerkt aan een 
voorstelling die in de 
zomer wordt gepresen-
teerd op buurtfestivals, 
in verzorgingshuizen 
en het theater. 

Met of zonder danser-
varing, met of zonder 
fysieke beperkingen, 
iedereen kan meedoen. 
De organisatie zoekt 
nog vrijwilligers voor 
kostuums, muziek en 
decor. De lessen begin-
nen op 6 januari in de 
Meevaart aan de Balis-
traat 48A. 

Interesse? Neem contact 
op met Floortje Rous via 
info@danshart.com, tel. 06-
19164926 of kijk op www.
danceconnects.nl
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2 december
Geen nieuws

of nou ja. morgenochtend komt 
iemand de tegels en de vloer 
wegbikken, boven in wat het 
kantoortje moet worden. In 
de loop van de dag komt ook 
iemand gaten boren in de meter-
kast, wat nodig is voor nuons 
stadswarmte. Én er komt een 
aannemer die een mantelbuis – 
technische termen, mensen, alsof 
het niks is – onder het terras 
doortrekt. Daar gaat die stads-
warmte dan weer doorheen. 
Sterk staaltje timing, of niet?

4 december
Budget

we gaan waarschijnlijk €10.000 
over ons budget heen. maar dat 
zien we dan wel weer. 

terzijde: misschien kunnen be-
langhebbende partijen (ontwik-
kelaars en zo) óns buurtinitia-
tief ook een keer steunen… (ze 
stelden 6.000 euro beschikbaar 

voor een tijdelijk ijsbaantje op 
het eiland. Dat wel.)

8 december
Lekkage

Het lijkt wel of we lekkage heb-
ben. maar dat is lastig te zeggen, 
want in de meeste kozijnen zit 
nog geen glas. toch moet er ie-
mand komen, want nattigheid in 
het halletje – dat net is begipst 
en bemeterkast is – kan redelijk 
rampzalig uitpakken. 

10 december
Het glas

mijlpaal, mijlpaal. Er zit glas in 
de ramen van het kantoor. Ik 
kan er nog net geen bureau 
zetten, maar nu kan ik het me 
wel al voorstellen. Stapje voor 
stapje verder, en in de container 
staat nog steeds de drank. 

Lees wat eerder gebeurde rond 
Stamhuis de Slibvijzel op debrug-
krant.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

Deconstructivisme! Prach-
tig. Nog wel. Dit is zo’n 
gebouw dat in de steigers 
mooier is dan als het af 
is. De architect (Rosbach 
Architects in samenwer-
king met AGS Architects 
International) moet geïn-
spireerd zijn door de Rus-
sische constructivisten. 

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

In mijn tijd werd aan de faculteit 
Bouwkunde in Delft met ontzag 
gekeken naar de Russische ar-
chitecten uit de begintijd van de 
Sovjet-Unie. Mijn held was Ivan 
Leonidov. Niet alleen vanwege 
zijn geweldige ontwerpen, ook 
vanwege het romantische en 
heldhaftige aura dat afstraalde 
van de portretfoto’s in zwart-wit: 
de architect staat in kamerjas, 
met de armen over elkaar achter 
een tekentafel. Een sigaret in de 
hand, nonchalante blik in de 
camera. Wat bijdraagt aan de ro-
mantiek is het tragische verloop 
van zijn carrière: geen van zijn 
constructivistische ontwerpen is 
gerealiseerd. Het enige ontwerp 

8
van Leonidov dat uitgevoerd is 
heeft niets met constructivisme 
te maken. Een fantastisch mooi 
ontwerp voor een stenen trap, 
uitlopend in een amfitheater, op 
een heuvel in de Krim. 
De ontwerpers van het data-
center hebben het gebouw met 
zichtbaar plezier ontworpen. Er 
staat op deze plaats een datacen-
ter dat uitgebreid moet worden. 
Vanwege het beperkte grond-
oppervlak moet de uitbreiding 
in de hoogte gezocht worden. 
Richtingen en zichtlijnen in het 
Science Park hebben geleid tot 
de afgeschuinde hoeken. Het 
mooie van een dergelijke ont-
werpopdracht is dat er nu eens 
geen rekening gehouden hoeft 

te worden met mensen. Er zijn 
geen mensen, het gebouw staat 
vol met computers en apparaten 
om de computers draaiende te 
houden.
Voorspelbare gevels met een rij 
ramen per verdieping kunnen 

hier dus achterwege blijven. De 
enige eis aan de gevels is dat ze 
water- en stofdicht zijn en ven-
tilatie mogelijk maken. Het hele 
gebouw zal bekleed worden met 
dezelfde geperforeerde brons-
kleurige staalplaten. Gevelvlak-
ken rijzen zonder onderbreking 
tientallen meters omhoog. Dit 
begint op een sculptuur te lijken! 
Een 8 voor dit ontwerp – met een 
extra dosis constructivistische lef 

datacenter science park

Het datacentrum langs de Valentijnkade. “Het mooie van een dergelijke 
ontwerpopdracht is dat er nu eens geen rekening gehouden hoeft te  
worden met mensen.” foto marti jn van den dobbelsteen

was het een 9 geweest. Leonidov 
had er raad mee geweten. Het 
is een klein wonder dat er voor 
deze functie zo’n bijzonder 
gebouw neergezet wordt. Een 
bedrijfshal buiten de stad had 
meer voor de hand gelegen. De 
nabijheid van de universiteitsge-
bouwen met hun behoefte aan 
rekencapaciteit heeft blijkbaar 
de doorslag gegeven om op deze 
locatie te blijven. 

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. 

‘Dit begint op een 
sculptuur te lijken!’

V R I E N D E N  
VA N  D E  B R U G

o o k  v r i e n d e n  
wo r d e n ? 

marti jn@debrugkrant.nl

Inkoop oud goud, zilver en  
edelmetalen munten. Reperaties, 
horloges, klokken en sieraden in 
eigen atelier.     

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

Biolicious IJburg | Biolicious Oostpoort

www.biolicious.nl

‘Als u meer dan  
goede zorg verwacht!’

www . h e t d i e r e npun t . n l

i j b u r g  |  d e s i g n  0 2 0
pedro de medinalaan 89-91

w w w. b e d a f f a i r . n l

Praktijk IJburg
Daguerrestraat 140
1087 DJ Amsterdam

De Melkweg
Tukseweg 87 A
8334 RS Tuk

praktijkvoorzwangerschap.nl 
acupunctuur-japans.nl

Pijnloze Japanse acupunctuur

Daguerrestraat 140 | 1087 DJ Amsterdam

w w w. b i j s t o r m . n l

www.ijburgcollege.nl

o p e n i n g s d a g
v r i j dag  1  j a n ua r i

w w w . c a f e v r i j b u r c h t . n l

Italiaans leren in A’dam!

www.italiaitalia.nl
info@italiaitalia.nl
TEL 06 338 57 359 

Inschrijving voor januari 2016  
is open. 5% Korting voor starter

Groot nieuwbouwproject in Muiden 
De gemeenteraad van Muiden heeft ingestemd met de komst van 
een nieuw woongebied, waar onder de benaming De Krijgsman 
onder meer 1300 woningen worden gerealiseerd. De nieuwbouw 
komt op het voormalige kruitfabriekterrein. De wijk krijgt verschil-
lende deelgebieden met een eigen uitstraling. In elk deelgebied 
komen rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen, appar-
tementen en vrije kavels. De ontwikkelaar start binnenkort met de 
verkoop van woningen en kavels. Voor meer info over dit bouwpro-
ject zie buitenwoneninmuiden.nl

Kerstviering IJburg 
Op donderdagavond 24 december vindt er in het IJburg College 
een familie-kerstviering plaats. De viering is bedoeld voor alle 
IJburgers die graag gezamenlijk kerstavond willen vieren. De bij-
eenkomst is een initiatief van De Binnenwaai, de protestantse kerk 
op IJburg. Met medewerking van burgemeester Van der Laan, ac-
teur Peter Faber en Stichting Theatraal IJburg. De toegang is gratis. 
Bij de ingang van de school is op 24 december van 12.00 tot 19.00 
uur een levende kerststal te bewonderen. IJburg College, Pampus-
laan 1. 

Jeugdtheaterschool tIJ
Al twaalf jaar is de aan het Ed Pelsterpark gevestigde jeugdtheater-
school een kweekvijver voor jong (IJburgs) talent. Niet alleen volgen 
jaarlijks honderden kinderen er na school musical- en theaterklas-
sen, maar TIJ biedt inmiddels ook activiteiten aan op basisscholen 
en BSO’s. 
School en leerlingen zijn inmiddels klaar voor een groter, professio-
neel podium, vinden ze bij TIJ, en daarom wordt er in mei 2016 een 
musical-theaterproductie gepresenteerd in de grote theaterzaal van 
de Centrale Bibliotheek aan de Oosterdokskade. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst vaker grotere podia worden 
opgezocht, waarbij ook wordt gedacht aan de Stadsschouwburg. 
In januari gaat er een nieuw lesblok van start, met een breed aanbod 
voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar. Jeugdtheater-
school TIJ, Ed Pelsterpark 8, IJburg. 

Zie jeugdtheaterschooltij.nl voor informatie over het lesaanbod. 

24 Karaat Werkt bij de oliebollenkraam op het Joris Ivensplein. foto  marti jn van den dobbelsteen

Arend Vaders en zijn vrouw Marjolein in hun showroom op de eerste  
verdieping van woonwarenhuis Design020. foto  marti jn van den dobbelsteen

Safoan (31) van 24-Karaat en 
jongerenwerker in Oost, zette 
dit project op naar aanleiding 
van gesprekken met Pien 
Thate (Biolicious, WC IJburg). 
We dachten: hoe kunnen we 
overlast omturnen in kansen? 
Er zijn jongens in de buurt 
zonder toekomstperspectief. 
Die hangen rond, wat door 
anderen soms als overlast 
wordt ervaren. Wat doe je daar-
mee? Ze een reden geven om 
rond te hangen. Zo is het plan 
ontstaan. Laat de jongens iets 
doen, meekijken, werken en zo 
begrip krijgen voor een ander 
leven.”

“We noemen het professioneel 
hangen. Jongens lopen letten 
nu zelf op, onder begeleiding 
van een coach. Ze zijn divers 
inzetbaar, kunnen helpen op 

De showroom is sinds twee jaar 
gevestigd op de eerste etage van 
woonwarenhuis Design020 op 
IJburg. Arend Vaders en zijn 
vrouw Marjolein ontvangen er 
hun bezoekers hartelijk, met ge-
duld en liefde. Maar het begon 
allemaal twintig jaar geleden, 
toen mensen begonnen na te 
denken over biologisch eten 
en niemand zich om natuurlijk 
slapen bekommerde. Toen al 
was Arend bezig met het maken 

de markt, staan achter de olie-
bollenkraam of houden een 
oogje in het zeil. Thate: “We 
willen de jongeren omarmen, 
in plaats van afstoten. En we 
hopen dat ze zo respect krij-
gen voor het harde werken van 
de winkeliers.”

Jongeren krijgen coaching, en 
soms ook simpele tips. Safoan 
lacht. “Ik vroeg nog aan een 
van de jongens: denk je dat het 
slim is om je capuchon op te 
houden tijdens de verkoop? 
Nee man, reageerde hij, maar 
ik heb m’n haar niet gewassen. 
Nou, dóe dat dan volgende 
keer.”

Het gaat erom, zegt hij dan 
weer serieus, dat we afstand 
beslechten en angst voor 
elkaar wegnemen. Thate durft, 
zegt Safoan, jongeren een kans 
te geven. Ze heeft onlangs Mo 

van matrassen en boxsprings 
van natuurlijke materialen zoals 
paardenhaar, vlas, katoen en 
schapenwol.

Pioniers zijn ze dus, en vak-
mensen. Arend kent als am-
bachtelijk beddenmaker het 
hele proces, elk facet van het 
bed. Dat is te merken. Hij advi-
seert op uniek wijze, door zijn 
gespecialiseerde authentieke 
kennis. Dat vind je in geen en-
kele beddenspeciaalzaak.

Jongeren krijgen kansen bij winkeliers op IJburg

In woonwarenhuis Design020

Oliebollen bakken, met of zonder capuchon

Bedaffair verbindt duurzaam met mooi design

Voor het vierde opeenvolgende jaar bakken bio-
buurtsuper Biolicious en snackbar Grill’s vanuit hun 
houten kraampje op het Joris Ivensplein biologische 
oliebollen. Nieuw is hun samenwerking met jongeren 
van dat plein. In het project 24 Karaat Werkt krijgen 
jongens van de hoek via een coachingstraject uitzicht 
op stage en werk.

Je zou kunnen zeggen dat 
het een missie is: zoveel 
mogelijk mensen heerlijk 
comfortabel én gezond 
laten slapen. Dat bete-
kent op en onder verant-
woorde en milieuvrien-
delijke slaapproducten. 
Bedaffair stáát ervoor, al 
twintig jaar. Hun ‘eco-
luxe’ slaapkamerspe-
ciaalzaak is de enige in 
Nederland waar je ma-
trassen, massief houten 
bedden, boxsprings en 
beddengoed vindt van de 
meest faire en verant-
woorde herkomst.

Van de wijkredactie

aangenomen in haar winkel. 
Zo koppelen we jongeren aan 
ondernemers, met een bege-
leider erbij. Want de jongere 
maar ook de winkelier wordt 
gecoacht.”

Het is meer dan een stage, er is 
een vergoeding. Safoan: “Zodat 
jongeren zien: hé, inzet loont. 
Tegelijk kunnen werkgevers 
hen dan aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid. Ze moe-

ten op tijd komen, maar voelen 
zich gewaardeerd. Learning by 
doing, dat is het credo. Ik vind 
dat heel mooi.”

Vaders: “Wij begonnen met 
het ontwerpen en produceren 
van hoge kwaliteit Hollandse 
en Duitse comfortabele en 
verantwoorde design bedden 
vanuit de overtuiging dat snel 
en goedkoop bedden pro-
duceren, ergens ver weg, een 
enorme negatieve impact heeft 
op je gezondheid en het milieu. 
Dat moest anders, vonden en 
vinden wij. We willen dat onze 
producten iets toevoegen: een 

gezond leven, een lange levens-
duur, hoge kwaliteit en een 
fantastisch comfort. Trots: “We 
waren de eerste in Nederland 
die biologisch katoen in bedden 
verwerkten.”

Ze kijken elkaar eens aan. 
“Matrassen met petrochemisch 
schuim zijn nog steeds de stan-
daard, dat kan écht niet meer’. 
Als matrassen een etiket met 
ingrediëntenlijst zouden heb-
ben zoals voedsel in de super-
markt, kunnen mensen pas echt 
bewust een keuze maken.”

Zowel online als in de show-
room vind je bedden, box-
springs, matrassen, beddengoed 
en gadgets zoals duurzame led 
verlichting met bewegingssen-
sor. Bedaffair werkt uitsluitend 
samen met kleine ambachte-
lijke bedrijven. Zo komt het dat 
Bedaffair maatwerk kan leveren. 
Extra breed of extra lang? Geen 
probleem. Het wordt voor je 
geregeld.

Trots zijn ze onder meer op de 
prijs kwaliteit verhouding. “We 
hebben voor elk budget een 
comfortabel matras of bed. Ma-

trassen vind je al vanaf €436 in 
90x200 centimeter,” benadrukt 
Vaders.

Lees inderdaad de recensies op 
klantenvertellen.nl maar eens 
op na. Die zijn harstikke posi-
tief. Komt misschien vanwege 
die missie, en misschien door-
dat Arend ook de bezorging zelf 
doet, samen met z’n zoon. “Dan 
kan ik nog even met de klant 
praten, kunnen ze mij zo nodig 
iets vragen.”

Hier zit in hun hele hart in, eco 
verbinden met mooi comforta-
bel slaapkamerdesign. En daar 
zijn ze nog lang niet mee klaar.

Goede verf
Sinds kort is er bij bedaffair ook 
de milieuvriendelijke ecoluxe verf 
van ressource te verkrijgen in 
twee lijnen, voor binnen en buiten: 
effen verftinten en effectverven of 
kalkverven.

Bedaffair in woonwarenhuis De-
sign020, eerste etage, Pedro de Me-
dinalaan 89–91, www.bedaffair.nl.

 Advertorial



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
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De kerstviering, daar kijkt ze 
naar uit. 24 december in de 
Flevopoort, met bewoners, 
familie, verzorgenden, vrijwil-
ligers en mensen uit de buurt. 
De pastoor uit de parochie is 
er, een zangeres, een orgel om 
de kerstliedjes te begeleiden. 
Voor Monica Randt, werkzaam 
in het Flevohuis en De Open 
hof, de twee verpleeghuizen 
van Zorggroep Amsterdam-
Oost (ZGAO), is dat een jaarlijks 
hoogtepunt. “Het mooie van de 
kerstviering is dat het mensen 
verbindt.”

Het is haar werk, mensen ver-
binden. Ouderen samenbren-
gen, ze verhalen laten vertellen. 
Zoals laatst tijdens het sinter-
klaasfeest, dat gevierd werd 
met bewoners en familie. “We 
halen dan verhalen op, over de 
geschiedenis van Sinterklaas, 
hoe ze dat vroeger vierden in 
een tijd van armoede, dat zijn 
prachtige verhalen.”

En twee keer per jaar, in mei 
en november, organiseert ze 

herdenkingsmomenten voor 
bewoners en familie. “We bran-
den dan een kaarsje voor de 
ouderen die het afgelopen jaar 
overleden zijn. De laatste keer 
was na de aanslagen in Parijs. 
Dat was indrukwekkend, omdat 
de bewoners ook kaarsjes voor 
de slachtoffers aanstaken.”

Ouderen hebben heel veel te 
vertellen, weet Randt, die al 
twintig jaar geestelijk verzor-
ger is maar het nog steeds de 

Monica Randt is al 
twintig jaar geestelijk 
verzorger, maar ze ge-
niet nog elke dag van de 
gesprekken die ze heeft 
met ouderen en de le-
vensverhalen die ze van 
hen hoort. 

‘Mensen verbinden, dat is mijn werk’

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

Door Michel van Dijk

mooiste baan van de wereld 
vindt. “Ze hebben zoveel mee-
gemaakt, zoveel levenswijsheid, 
kracht, humor. Ik denk wel 
eens: wat zou het mooi zijn als 
de kleinkinderen langskwamen 
om hun opa of oma te inter-
viewen met hun mobieltje. Ze 
zouden hen dan van een andere 
kant leren kennen.”

Rouwproces
Koffiedrinken en contact ma-
ken, daar is ze voor. “De tijd ne-

deel 20

men, luisteren, laten vertellen. 
Veel ouderen hebben niemand 
meer om mee te praten. Of ze 
durven niet te praten, durven 
hun kinderen niet te laten 
merken dat ze zich ongelukkig 
voelen. Veel ouderen die in het 
verpleeghuis komen maken 
een rouwproces door. Afscheid, 
daar draait het vaak om. Af-
scheid van je gezondheid, je 
eigen huis, je zelfstandigheid. 
Dat je de zuster moet vragen 
je naar het toilet te brengen, 

terwijl je dat altijd zelfstandig 
hebt gedaan. Dat zijn pijnlijke 
processen.”

Zeker in een samenleving die 
autonomie als het hoogste 
ideaal ziet. Randt heeft daar zo 
haar bedenkingen bij. “Auto-
nomie is een beperkt concept, 
het houdt geen rekening met de 
kwetsbaarheid van mensen. Ik 
geloof meer in verbinding, met 
eigen bronnen van kracht, met 
waarden als erkenning, respect, 
zorgzaamheid. Zonder verbin-
ding verarmt de samenleving. 
No man is an island, mensen 
horen bij elkaar. Dat zouden we 
vaker mogen uitspreken.”

Na een gesprek met haar voelen 
ouderen zich beter, of minder 
alleen. “Dat vertellen ze me. Ze 
zijn gewoon blij dat ze eens hun 
hart kunnen luchten. Uit ieder 
onderzoek blijkt dat mensen 
zich beter voelen als er aan-
dacht aan hun welzijn wordt 
besteed.”
Randt voert ook gesprekken 
met verzorgenden. “Zij krijgen 
zóveel op hun bordje. Werk-
druk, familie, ethische vragen, 
dagelijkse dilemma’s van leven 
en dood. Dan is het fijn als ze 
stoom kunnen afblazen. Laatst 
zei een verzorgende tegen me: 
als ik elke dag zo’n gesprek had, 
zou ik fluitend naar mijn werk 
gaan. Als ik dat hoor, weet ik dat 
ik mijn werk goed heb gedaan.”

 Advertorial

Monica Randt is al twintig jaar geestelijk verzorger: “Ouderen hebben heel veel te vertellen. Ze hebben zoveel 
meegemaakt, zoveel levenswijsheid, kracht, humor.” foto  marti jn van den dobbelsteen

De kerstpuzzel van www.beeboxmobileoffice.com
los op en win een gratis werkplek bij Beehive.

wie  nu  nog  thuis  werkt  is  gek
Beehive  opent  haar  deuren  op  IJburg

voor  info  over  werkplekken  bij  Beehive:
carolien@beehives.nl  /  06  2095  4659

Spaces, Creativity & Networking

WIN  
een gratis 
werkplek

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
Dakterras te laten maken!

ekodis mei 15.indd   1 13-5-2015   0:21:00

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

Ellen in Oostpoort. foto laura te Hennepe

xx. foto laura te Hennepe

Toch is zij sinds vijf weken 
trotse bewoner van het nieuwe 
Oostpoort-wijkje. Spiksplin-
ternieuwe nieuwe huizen en 
een saamhorigheidsgevoel. Wel 
speciaal om de eerste bewoner 
te zijn? “JA! Hoewel, zo kopen 
van een tekening is wel gek.” 
Dat het Ellen en gezin aan 
inbeeldingsvermogen niet 
ontbreekt, wordt duidelijk als 
we het huis binnenstappen en 
vriendelijk worden begroet 

Vers in het nieuwe nest. 
Zelfs voor Ellen is dit 
echt een grotemensen-
huis. Leuk dat mensen 
zo lang kind blijven in 
hun hoofd. Een kade-
woning in Amsterdam. 
Klinkt wel sjiek toch? 
“Nee joh, die hiernaast 
zijn veel groter – en on-
betaalbaar,” zegt Ellen 
met een knipoog. 

Ellen Bestebroer 

1-0 voor Oost

Door Laura te Hennepe door de schilder. Het meubi-
lair staat vrolijk verdeeld in 
de kamer. Niettemin word je 
bevangen door een ruimtelijk 
inzicht en een schoonheid waar 
je u tegen zegt. 
Toch even vragen wat de ach-
tergrond van Ellen is. “Ik heb 
Spaans gestudeerd... Maar mijn 
man heeft wel bouwkunde 
gedaan.” Gelukkig, ik begon al 
aan mezelf te twijfelen... Een 
verlaagd balkon, een verplaatste 
trap en een kookeiland, schud 
het maar even uit de mouw. 

Nog een leuk feitje is dat het 
gezin (pa, ma en puberjongens) 
vanuit Abcoude (en eventjes 
Amstelveen) terug trekt naar de 
grote stad. En dan ook nog Oost! 
Weinig reden om te gaan rebel-
leren, boys. 
“Oost is zo divers en bruisend. 
Tegelijkertijd is het hier stil-
ler dan waar we ooit gewoond 
hebben!” 1–0 voor Oost, knoop 
dat maar in je oren Abcoude 
en Amstelveen. “En leuker dan 
Zuid!” Dat vinden wij nou ook. 
Welkom in Oost!

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

www.diemerplein.nl

ZATERDAG 19 DECEMBER
KOOPZONDAG 20 DECEMBER

KERST IN HET
DIEMERPLEIN

PARKEREN V.A. €0,50

EXTRA 
KOOPAVOND
WOENSDAG 

23 DECEMBER
DONDERDAG 24 DECEMBER

OPEN TOT 17:00 UUR

12.00-16.00: Live muziek 
en Kerst Kids Corner met 
diverse leuke activiteiten 
(max. 20 kinderen 1,5 uur)
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Puzzel jij mee voor het diner  
voor twee in de haven?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
15 januari 2016 naar info@debrugkrant.nl. 
oplossing en winnaar worden in de volgende 
krant bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 72-2015 
is: klappernoot. Uit 658 inzenders is C. van der Kooij 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels 
bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door 
café Ed, Krijn taconiskade 372-374, 
www.cafe-ed.nl.

Njaa hé, natje en droog  
te winnen!
Diner voor twee mét drankje van het huis in café Ed, het café 
aan de haven.

pUZZEL prIJSVrAAG
StrIp 

DO
O
r M

ErEL BArEn
DS

op een miezerwinderige vrijdagavond vind ik mezelf terug op 
het buitenterras van café Elsa’s aan de middenweg. mijn kruin 
wordt opgewarmd door zo’n hangend verwarmingsding. mijn 
ijsvoeten niet. Ik ben in een intensief gesprek verwikkeld als 
een ruim gepensioneerde dame naast ons aanschuift. Ze steekt 
een goedkoop kankerstaafje op en staart waakzaam richting 
park frankendael. Dan begint ze spontaan te praten. kolere, wat 
klinkt ze prachtig Amsterdams.

“Hee! wat is dat voor gek met een schijnwerper aan de over-
kant! kijk dan!” Ik kijk. Ik zie slechts bomen, in avondduister 
gehuld.

“kijk dan man!” verheft ze haar overslaande stem. nu zie ik een 
donkere gestalte weglopen.

“Had ie een schijnwerper? Ik zie alleen een gozer lopen,” zeg ik.

“De wereld wordt almaar gekker. wat mot zo’n man daar? Ik 
vertrouw niemand meer!” foetert ze. Ze neemt een diepe hijs. 
Ik ben minder wantrouwend.

“ja, weet ik veel. misschien is het een vogelkijker die graag 
spechten zoekt met een zaklamp,” is mijn onzinnige suggestie.

“Het is verschrikkelijk. Het is overal, we zijn nergens meer veilig. 
Echt, het komt deze kant op. ken je donder op zeggen. Hele-
maal met deze belachelijk zwakke regering. we hebben oorlog 
met IS, zegt die slapjanus van een rutte. Zijn we lekker mee. 
Verschuil je maar lekker in je flatje Mark!” Al zijn haar oogleden 
de zeventig gepasseerd, ze zijn opgedirkt met oorlogskleuren.

“mot je horen, ik ben een oorlogskind, maar niemand nu heeft 
oorlog meegemaakt. Ze zijn zwak, kunnen het niet aan. Ik vrees 
voor mijn kinderen en kleinkinderen. mijn kleinzoon wil nog 
vader worden ook.” Ze beschouwt de boze wereld vanachter 
grote ronde brillenglazen.

“gaat u maar rustig slapen, gaan ze vanavond op de radio 
zeggen! Dan weet je het wel!” onder mijn verrassend hippe 
sweater draag ik een melig t-shirt met de tekst ‘Ik heb het ook 
niet makkelijk’. Dit t-shirt voelt wat ongepast met een oorlogs-
kind naast me.

Oorlogskind

GIJS  
LAUrEt

Faire Kerstfair
Op zondag 20 december is er in de Hofkerk volop activiteit. 
Op de Faire Kerstfair verkopen goede doelen kerstartike-
len. Kinderen kunnen eigen kerstversiering en kerststukjes 
maken en er worden kerstverhalen verteld. Ze kunnen zich 
ook verkleden als één van de heiligen in de kerststal. Een 
meezing-kerstkoor maakt het geheel compleet. De voedsel-
bank is ook aanwezig, dus neem gerust iets extra’s mee en 
maak iemand anders blij. Er is warme chocomel en glühwein 
en ander lekkers te koop. 

In dezelfde kerk kun je dit jaar ook weer een rondgang ma-
ken langs een bijzondere collectie kerststallen in alle soorten 
en maten. Het zijn er wel 150. Ze zijn afkomstig uit alle wind-
streken en dus heel gevarieerd. Hofkerk, Linnaeushof 94. 

Café Vrijburcht gaat weer open
De verbouwing van café Vrijburcht aan de J.O. Vaillantlaan 
is in volle gang. De nieuwe uitbaters hebben een gezellig eet-
café voor ogen, waar buurtgenoten in een ongedwongen sfeer 
kunnen genieten van lekker (biologisch) eten. De indeling 
van het café is veranderd, er is een nieuwe bar, een winkel, 
een besloten ‘huiskamer’ voor proeverijen, vergaderingen en 
workshops. 
Op 1 januari is de opening. De eerste weken wordt er gewerkt 
met een kleine kaart.  

Zie voor actuele info cafevrijburcht.nl of FB Café Vrijburcht
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De ‘FlexBiebers’ – een team van 
twintig tot dertig vrijwilligers 
onder toezicht van een stichting 
– breidden hun aanbod gaan-
deweg uit met debatten, games, 
een boekpresentaties, een heuse 
Filosofieclub voor kinderen en 
meer. Ook werd de ruimte buiten 
openingstijden steeds vaker ver-
huurd aan lokale koren, VvE’s en 
andere clubjes en organisaties.

Afgelopen donderdag 19 no-
vember vond, na een infor-
matiemiddag over zorg in de 
wijk, de aftrap van het Infopunt 
IJburg plaats. Dat is in feite een 
‘analoog verlengstuk’ van het 
digitale platform www.halloij-
burg.nl. Wie iets wil weten over 
voorzieningen in de buurt maar 
geen computer heeft, daar niet 
handig mee is of de informa-

tie niet op halloijburg en 
andere media vindt, kan 
naar binnen stappen bij de 
FlexBieb. De medewerkers 
helpen met zoeken. Komen 
ze er samen niet uit, dan is er 
een uitgebreide zoekfunctie 
op de voornoemde website. 
Die zoekfunctie is de afge-
lopen weken gemaakt door 
halloijburg-ontwikkelaar 
Michel Vogler en een aantal 
FlexBieb-mensen.

De zelfsturende organi-
satie wil zich steeds meer 
concentreren op het thema 
‘ont-moeten, delen, verster-
ken’. Bewoners en anderen 
vinden elkaar in een gezel-
lige, ontspannen omgeving 
(‘ont-moeten’, dus), delen 
informatie, kennis, spul-

len, en versterken elkaar zo. 
Dat delen en versterken is 
bijvoorbeeld van toepassing 
op Sara’s Strijkservice; zie het 
interview elders in deze krant. 
Ook werkt de FlexBieb samen 
met het Huis van de Wijk, 
de Binnenwaai, OBA IJburg 
en anderen en wil ze steeds 
meer – zo veel mogelijk gratis 
–workshops en lab-achtige 
bijeenkomsten organiseren, 
voor en door buurtbewoners. 
Vanaf begin 2016 vinden er re-

De FlexBieb aan het IJburgse Ed Pelsterpark is alweer 
zo’n tweeënhalf jaar actief. Het initiatief begon als vul-
ling van een gat in de markt (geen continue bibliotheek 
op IJburg) en in een plint (een bedrijfsruimte in Blok 17 
die al jaren leegstond). Zitjes, koffie, thee, computers 
en printers waren er vanaf de start, een paar weken 
later was de eerste Flex Night Live een feit, met schrij-
ver-journalist Toine Heijmans als gast. 

gelmatig ontmoetingen plaats 
tussen leden van de bestuurs-
commissie van stadsdeel Oost, 
VvE’s en alle anderen die langs 
willen komen om te praten 
over actuele IJburgse thema’s. 
De kwaliteit van de geschon-
ken koffie (alleen voor leden…) 
gaat omhoog en zo nemen de 
vrijwilligers nog wat maatrege-
len om hun multifunctionele 
centrum nog laagdrempeliger 
te maken. Flex!

Michel Vogler van halloijburg en FlexBieb-voorzittter George Oomen 
onthullen het logo van Infopunt IJburg. foto flexbieb

Als een echte opzichter loopt 
Jesse Limmen over de Oostpunt. 
Het is er verlaten, maar je ziet de 
overblijfselen van het in septem-
ber succesvol gevierde Magneet 
Festival. Containers vormen 
een soort entree, verderop staan 
spullen en bouwsels uitgestald. 
Een troep is het niet. “Alles 
wordt hergebruikt.” Daar staat 
Limmen voor.

De Oostpunt spreidt zich uit 
nog achter de Sporthelden-
buurt, voorbij de Zeeburgertun-
nel. Aan de overkant ligt Stei-
gereiland. Vroeger kon je hier 

De Sportheldenbuurt 
op Zeeburgereiland 
komt tot leven. Er wordt 
gewoond, gewerkt en 
kinderen gaan er naar 
school. Wie zijn de be-
woners van deze wijk? In 
de Brug hun portret.

via de strekdam mijlenver het 
IJmeer in lopen, ‘de smeerpijp’ 
mondde er uit. Ooit, als de rest 
van het eiland klaar is, wordt de 
Oostpunt bebouwd. Tot die tijd 
houdt Limmen er de wacht.

Officieel is hij erfmeester. Moet 
hij zorgen dat het terrein niet 
gekraakt wordt. Dat er geen din-
gen gebeuren die niet mogen. 
Hij is de beheerder, iets wat hij 
invult door er elke dag te zijn, 
rond te lopen en plannen te ma-
ken. En door Conny met haar 
hondenoppasservice een plekje 
te geven. “Dat geblaf schrikt wel 
af hoor.”

“Ik ben een karrentrekker,” ver-
klaart hij. “Ik zorg dat cultuur 
op de kaart komt, en dat meer 
mensen deze plek weten te vin-
den.” Net als vorig jaar komen 
ook in 2016 naast Magneet Fes-
tival enkele andere kleinscha-
lige festivals naar de Oostpunt, 

zoals Vrijland en Amphib. Maar 
Limmen wil er ook projecten 
faciliteren in kunst en technolo-
gie. Zolang ze maar tijdelijk zijn. 
“Wonen mag hier niet.” 

Midden op het stukje land 
staat het groene, provisorische 
kantoor van de erfmeester. Hij 
zit er vaak, uit te kijken, vogels te 
spotten. “Het is jammer, maar dat 
beheer is nodig. Ik moet hekken 
dichtmaken, mensen wegstu-
ren, zorgen dat dingen niet gejat 
worden of stukgemaakt.”

Hij denkt even terug aan de 
landkrakers die in 2014 de Oost-
punt innamen. Door met hen in 
gesprek te gaan, vertrokken ze 
uiteindelijk, zonder problemen. 
“Ik moest lullen als Brugman, 
maar ze zijn uit zichzelf weg 
gegaan.”

Hij tuurt over het zand en ver-
der, over het water. “Het ligt hier 
misschien braak, maar daarom 
moet het nog wel netjes blijven. 
Dit is een desolaat stukje Am-
sterdam, dat maakt het bijzon-

der.” Het is de leukste plek van 
de stad. “Er zijn hier dingen te 
vinden die je nergens anders 
vindt. En er zijn geen winkels. 
Dat vind ik grappig.”

Over Zeeburgereiland filoso-
feert Limmen graag nog even 
verder. Deze plek grenst aan het 
open water. “Hier heerst nog het 
echte zeegevoel.” Dan moet hij 
door, een rondje lopen. In zijn 
een hand houdt hij een vuilnis-
zak. “Zwerfvuil wordt hier altijd 
opgeruimd.”

Jesse Limmen, erfmeester van de Oostpunt

Sportheldenbuurt
op een terrein dat onder meer een baggerbergplaats, een militair 
oefenterrein en ten slotte de rioolwaterzuiveringsinstallatie oost 
(rI-oost) herbergde, verrijst nu de Sportheldenbuurt, woonwijk op 
Zeeburgereiland. Huizen komen er in alle soorten en maten, koop en 
(sociale) huur. Zie www.zeeburgereiland.nl.

Jesse Limmen bij zijn ‘kantoortje’ op de Oostpunt. “Het moet hier wel netjes blijven.” 
foto marti jn van den dobbelsteen

‘ Hier heerst nog het 
echte zeegevoel’

Kerst in  
Oostpoort
Oostpoort staat in het 
teken van Kerst. Bij het 
winkelcentrum vind je 
een zogenoemde een 
kerstboulevard met meer 
dan dertig kramen, food-
trucs en een podium 
Fresh FM. Op de Oranje-
Vrijstaatkade staat een 
traditionele kerstmarkt 
met onder meer houten 
kerststallen.

De kerstmarkt is van 
donderdag 17 december 
t/m woensdag 23 decem-
ber van 12.00-19.00 uur. 
Op zaterdag 19, dinsdag 
22 en woensdag 23 de-
cember kun je je kerstin-
kopen van Oostpoort 
laten inpakken in een 
glossy christmasbox. Op 
woensdag 23 december 
komt de kerstman. Er 
zijn ook extra koopavon-
den en er is een veiling 
voor goede doelen. Het 
programma vind je op 
www.beleefoostpoort.nl.

FlexBieb is nu ook infopunt IJburg

De mensen van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland
Deel 7
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6 januari
Waar is mijn die-da-doedelzak? (2-4), 
met schminken, limo, koffie en koek. 
poppentheater koos kneus, 10.30 
uur, kooskneus.nl (elke wo. en zo. 
diverse voorst. diverse tijden).

10 januari
Wat is het geheim van de saxofoon?, 
benjamin Herman (8+). muziekge-
bouw aan het Ij, 15.00 uur, muziek-
gebouw.nl.

17 januari
Ukkepuk en de schildpad (4-8), met 
schminken, limo, koffie en koek. 
poppentheater koos kneus, 15.30 
uur, kooskneus.nl (elke zo. en wo. 
diverse voorst. diverse tijden).

FIlms

20 en 22 december
Spectre (12+). omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

8 januari
Amy. Vrijburcht, 20.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

15 januari 
La Loi du Marché. Vrijburcht, 20.30 
uur, theatervrijburcht.nl.

voor volwassenen en kinderen. 
reserveren: amsterdam@ee-xparc.
nl. funsportpark wind ’n wheels en 
restaurant bij Storm, Zuiderzeeweg 
1, 13.00-15.00 uur. 

Dag van de popquiz. In vijf ron-
des over de beste en de slechtste 
muziek van toen en nu, incl. lekker 
meezingen. Q-factory, 20.00 uur, 
q-factory-amsterdam.nl / dagvande-
popquiz.nl.

1 januari
nieuwjaarsduik Strand blijburg. met 
muziek, eten drinken en gezelligheid, 
door bootburg. Strand Ijburg, 12.00 
uur, bootburg.com. 

1 januari
café Vrijbucht gaat open. nieuwe ei-
genaren, nieuwe sfeer, nieuwe kaart. 
komt dat zien. www.cafevrijbucht.nl.

7 januari e.v.
cursus verhalen vertellen. Verhalen-
man karel baracs leert je graag de 
fijne kneepjes van het vertelvak. Vier 
donderdagavonden. Het Verhalen 
Atelier, lumierestraat 77, verhalen-
man.nl (zie site voor inschrijven).

26 januari
pubquiz, mét quizmaster en toffe 
vragen. nAp aan de haven, 20.00 
uur (elke laatste di. van de maand).

ClUB

23 december
IJburg for Serious Request. Benefiet, 
bekende en loeigoede muzikanten 
live in n.A.p., allemaal voor het 
goede doel. n.A.p. aan de haven, 
19.00 uur. facebook: #Ijburg4se-
riousrequest.

mad Eds 60’s, 70’s (& 80’s) Dance 
party. Hits van toen, vette funk, 
scherpe new wave, ijzersterke 
disco en alles met een vleugje kerst. 
Q-factory, 22.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.

8 januari
Vrijmibo nieuwjaarsborrel. kleed 
je sjiek en kom gewoon. Voor de 
vroege vogels een glas bubbels van 
het huis. buiten brandt het vuur, bin-
nen wordt gedanst. café-restaurant 
n.A.p., 20.00 uur, facebook ‘Vrij-
mibo nieuwjaarsborrel’.

10 januari
nederlandstalige jamsessie aange-

KERst 

17 december
Holland baroque en vocal ensemble 
Vox luminis, kerstconcert. werken 
uit de 17e en vroege 18e eeuw. 
muziekgebouw aan het Ij, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

vanaf 17 december
mooie kerstdingen bij mike’s bad-
huistheater aan het boerhaveplein 
28, zoals plough and the Stars en 
seniorenkerst. Zie debrugkrant.nl/
agenda en badhuistheater.nl.

18 december
kerst Vrij-mi-bo bij Storm.  
borrelen en hupsakee, met dj. bij 
Storm, 16.00 uur, Zuiderzeeweg 1, 
bijstorm.nl.

20 december
Jesper en het weeshuis, karel baracs 
De Verhalenman. Een waargebeurd 
kerstverhaal voor mensen van 6 tot 
106 jaar. Het Verhalenatelier, 15.00 
uur, verhalenman.nl (vooraf reser-
veren).

kerstkoekjes bakken voor in de 
kerstboom of om meteen op te 
eten (4+, €2,50). bij Storm, 14.00-
17.00 uur, Zuiderzeeweg 1 Zeebur-
gereiland, bijstorm.nl.

kerstconcert 2015, nederlandse 
bachvereniging. muziekgebouw aan 
het Ij, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

22 en 23 december
kerstspel, nieuw Amsterdams kin-
derkoor met Amsterdam baroque 
orchestra (familievoorstelling). Ver-
teller is Dieuwertje blok. muziekge-
bouw aan het Ij, 15.00/19.30/11.00 
uur, muziekgebouw.nl.

24 december 
kerstavond in Durgerdam. Dorps-
kerk: ‘Vrede op aarde, meer dan een 
lied’. Ilco van der linde, mede-
uitvoerder van onder meer de 
bevrijdingsfestivals en Dance4live 
vertelt over de kerstgedachte. De 
turks-nederlandse zangeres karsu 
komt zingen. Durgerdammerdijk 76. 

26 december
kerst Inn. feestelijk programma met 
spellen, muziek, verhalen. Eltheto-
kerk, 17.00-20.00 uur, javastraat 
118 (opgeven voor 23 december: 
elthetokerstinn@gmail.com).

AllEGAAR

17 december
workshop transmissiemeditatie, een 
groepsmeditatie voor de nieuwe 
tijd. Infocentrum Share nederland, 
2e oosterparkstraat 322, 19.00-
20.30 uur, sharenl.org.

20 december
Het Danspaleis met een roze randje. 
Speciaal voor 65 plussers en deze 
keer met een roze randje. Van mee-
zingers tot tranentrekkers en van 
polonaise tot ouderwets rock-en-
rollen. lloydhotel, 15.00-17.00 uur, 
danspaleis.nl.

27 december
Electrocrosspark. Stoer familie-uitje, 

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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vuld met de nodige smartlappen. 
blijburg, pampuslaan 501, blijburg.nl.

thEAtER

19 december
Kusje erop?, niet Schieten (cabaret). 
omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

16 januari
Eraf met dat dak!, kees torn en 
onno Innemee (cabaret, try-out). 
omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

17 januari
Nooit te oud (to be happy!), marjan 
berk en bil van Dijk (entertain-
ment). omval, 14.00 uur, theater-
deomval.nl.

22 januari
Hardverwarmend, Dolf jansen (caba-
ret). omval, 20.30 uur, theaterdeom-
val.nl.

24 januari
poëziemiddag. omval, 14.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

27 januari
De moord op blonde Dolly, Sjaak bral 
(cabaret, try-out). omval, 20.30 uur, 
theaterdeomval.nl.

JEUGD

14 december-3 januari
Ijsbaantje voor kinderen, eventueel 
schaatsen te leen. Haddock, dagelijks 
vanaf 13.00 uur, haddockamsterdam.
nl. ook, in de kerstvakantie: kinder-
bios vanaf 14.00 uur.

21-30 december
Special x-mas kids lodge, voor 
kinderen vanaf 7 jaar. coolste fun-
sports zoals landzeilen, acro bungee 
springen en skatey rijden. wind ’n 
wheels en bij Storm, 11.00-17.00, 
Zuiderzeeweg 1, programma op 
windnwheels.nl / bijstorm.nl.

21 december
codecult, kerstkaarten maken. 
niet zomaar kerstkaarten, maar 
bewegende kerstkaarten die je zelf 
hebt geprogrammeerd. Science park 
402, 10.00-16.30 uur, codecult.nl/
projects.

3 januari
Pim en Pom - Anders dan anders, 
toren van geluid (3+). omval, 12.00 
uur, theaterdeomval.nl.

663.567 SnOrFIEtSEn
(zoals scooters) in Nederland op 1 december 2015, een 
ruime verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. 
Het aantal brommers was op 1 december 511.235. 

ACHTER de Brug

22 januari 
The Last Wolve. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

mUzIEK

20 december 
Salsa met leticia bal. blijburg, pam-
puslaan 501, blijburg.nl.

28-30 december
Voorrondes Q’s best. bandcompe-
titie voor bands die hier repeteren 
of gerepeteerd hebben. finale: 9 
januari. Q-factory, q-factory-amster-
dam.nl.

3 januari
olaf keus brengt een groep brazi-
liaanse gitaristen groep mee, the 
guitar Syndicate. blijburg, pampus-
laan 501, blijburg.nl.

7 januari
brodsky Quartet + loré lixenberg. 
bomen, muren, steden. muziekge-
bouw aan het Ij, 20.15 uur, muziek-
gebouw.nl.

9 januari
finale Q’s best. Q-factory, q-facto-
ry-amsterdam.nl.

14 januari
what a ball, Ives Ensemble. mu-
ziekgebouw aan het Ij, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

22 januari
Alien Ant farm, Amerikaanse nu-
metal band. Spelen hun debuutal-
bum Anthology uit 2001 integraal. 
Q-factory, 20.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.
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