
Droomvlucht  
over het IJ.
“Een kabelbaan  
past gewoon bij  
Amsterdam.”

Tarik Oulida  
is jeugdtrainer bij  

Zeeburgia.
Lekker trainen, niet te 

veel lullen, en  
winnen.
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Ex-wethouder Pieter Hilhorst: 

“je moet alles proberen.  
ik stap ook wel eens een sisha 

lounge binnen.”

9

LASER ONTHAREN

Linnaeusstraat 52
1092 CM Amsterdam

HIGH SPEED

LightSheer  DUET
R TM

*Tegenover het politiebureau

T: 020-6933432 / www.larabeauty.nl

Boven lip van € 40,-

voor € 20,-
Oksels van € 60,-

voor € 30,-

Definitief ontharen met de 
allerlaatste lasertechnologie

Yazan Haj Omar uit Aleppo in de keuken van de opvang aan de Mauritskade. In het voormalige kantoorgebouw wonen 
gezinnen, maar ook vluchtelingen die in hun eentje naar Nederland gekomen zijn.  foto marti jn van den dobbelsteen

Vroeger werkte in deze ruimte 
ene meneer Van Dijk. Ernaast 
zat misschien wel zijn secreta-
resse; ‘office management’ staat 
er op het naambordje naast zijn 
kamer. Nu hebben de bureaus 
plaatsgemaakt voor houten 
bedden. Op de deur hangen de 
namen. Samer, Philip, Moham-
med en Adnan.

Ze zijn net ingetrokken in hun 
nieuwe tijdelijke woning, een 
oud kantoorpand van woning-
corporatie Ymere. Hun vorige 
verblijfplaats was Heumensoord, 
het tentenkamp nabij Nijmegen 

waar momenteel zo’n driedui-
zend vluchtelingen verblijven.

“Het was er net een gevangenis,” 
zegt Oussama (39), een Syrisch-
Palestijnse kunstenaar uit Da-

Dertig Syriërs verruilen 
deze maand vluchtelin-
genkamp Heumensoord 
voor kleinschalige op-
vang aan de Mauritskade. 
In afwachting van hun 
asielprocedure runnen ze 
hun eigen huishouden. De 
buurt lijkt zich makkelijk 
aan te passen, voor de 
overheid is het lastiger 
omschakelen.

Door Rosanne Kropman 

Unieke vluchtelingenopvang in Oost
‘Hoe eerder deze mensen actief worden in de samenleving, hoe beter’

mascus. Hij is een van de eersten 
die is ingetrokken in het pand 
van Ymere. Hij heeft in één van 
de kantoren boven in het pand 
een provisorisch atelier inge-
richt en schildert weer.

Ook Rim (37) is blij dat ze weg 
is uit Heumensoord. “Geen pri-
vacy en het was er koud,” zegt 
de advocate uit Homs terwijl ze 
haar was uit de machine haalt. 
Haar twee kinderen van 14 en 

16 liet ze bij haar moeder achter 
in Libanon. Per boot reisde ze 
van Turkije naar Griekenland 
en nam daar het vliegtuig naar 
Nederland. Ze hoopt dat ze 
haar kinderen ook naar Am-
sterdam kan halen, maar op dit 
moment is ze nog in afwachting 
van haar eerste gesprek bij de 
IND.

Zo is het voor alle bewoners. 
Ze lieten familie en vrienden 
achter in de oorlog, maakten 
de gevaarlijke overtocht over 
de Middellandse Zee, reisden 
Europa door en dobberen nu in 
het Nederlandse asielsysteem 
van aanmelden, formulieren 
invullen en wachten, vooral heel 
veel wachten.

Anders dan in grootschalige 
opvang zijn hier de bewoners 
verantwoordelijk voor hun 
eigen woonomgeving. Het be-
tekent zelf beslissingen nemen, 
uitvoeren, nadenken over hoe je 
je dag gaat invullen, in plaats van 
overgeleverd te zijn aan de Ne-
derlandse staat die bijvoorbeeld 
voor je besluit wat je eet.

De tienjarige
Op vrijdagavond deed ik mascara 
op haar trillende oogleedjes, 
lippenstift, verdween ze om half 
acht met een schaal worstjes in 
een vreemd huis om er pas om 
elf uur weer uit te komen.
Op zaterdag hing ze in pyjama, 
met spierwit snuitje, voor de 
computer en deed een online 
spel. ‘misschien is dat super-
aardige meisje dat jou steeds 
cadeautjes geeft, wel een vieze 

veertigjarige man,’ zei ik. ‘pas 
erop. Denk erom.’
Op zondagavond stond ik bij de 
halte op ons nieuwbouweiland 
te wachten. Het was donker. 
Het was koud. Het regende. in 
de verte doemden de twee felle 
koplampen van tram 26 op. uit 
de richting van het centraal sta-
tion. Het rood/zwart geblokte 
jasje stond voor de deur. De 
blonde paardenstaart. De hand 
met de tramkaart in de aanslag. 
De concentratie op haar gezicht. 

De deuren gingen open.
Ze lachte, gaf meteen haar por-
temonneetje. De tramkaart. De 
hele verantwoordelijkheid. Het 
was allemaal weer voor mij.

www.elkegeurts.nl
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Lees verder op pagina 5

NEE-NEE en toch iedere  
maand de Brug op de mat? 

mail ‘sticker’ en je adres  
naar info@debrugkrant.nl 

Wij plakken de JA de Brug  
sticker op je brievenbus.

JA
krant voor amsterdam oost
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VERKEERSSCHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

www.ed-ishak.nl

Bromfi ets
6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

25 x rijlessen en rij-
examen en theoriecursus 

en examen voor maar

€ 1150,-
20 Motor rijlessen 

+voertuigbeheersings examen 
+rijexamen 

(Betalen in termijnen mogelijk)

€ 1050,-
let op! complete pakket 

Bas Dekker (43) en Wim Wessels 
(74) zijn de mannen achter het 
idee. Ze benadrukken meteen: 
“Onze kabelbaan is geen con-
current van bruggen over het 
IJ, die kunnen er ook gewoon 
komen. Ondertussen kan een 
kabelbaan al veel sneller opera-
tioneel zijn. De trechter tussen 
het CS en Overhoeks, waar het 
nu op z’n drukst is, ontlast je 
meteen door nieuwe olifanten-
paden te creëren aan de oost- en 
westzijde van het IJ.”

Het was 2014 toen Dekker in een 
krant een roep las om bruggen, 
vanwege chaos bij de ponten. 
En zag meteen – geïnspireerd 
door de tijd dat hij in de Alpen 
woonde – een kabelbaan voor 
zich. “Ja, waarom niet? Het is 
duurzaam, draait volledig op 
groene stroom en de techniek 
bestaat al.” Hij pitchte het idee 
bij een Amsterdam Smart 
City-evenement en vertelde het 
verhaal sindsdien al vaak voor 
volle zalen. “Ik heb juist actief de 
dialoog gezocht. Tot nu toe is er 
geen wezenlijk nadeel opgebor-
reld.”

Wessels – oud-directeur Verkeer 
en Vervoer van de gemeente 
Amsterdam en Stadsregio – 
kreeg lucht van het idee en sloot 
zich bij Dekker aan. “Bart heeft 

Een kabelbaan als oplossing voor 
grote passagiersstromen 

Droomvlucht over het IJ

Stel je even voor. Aan de 
flanken van het IJ. Twee 
kabelbanen met strakke 
cabines door de lucht, 
over het water van de 
stad naar Noord en an-
dersom. “Een kabelbaan 
is een snel te realiseren 
oplossing voor grote 
stromen voetgangers en 
fietsers. Het is techniek 
en spektakel ineen.”

zijn netwerk in het bedrijfsle-
ven, ik in de politieke wereld. 
En we houden allebei van rode 
wijn.” Lachend: “In die zin zijn 
we een gouden koppel.”

Crowdfunden voor onderzoek
Ze kijken elkaar aan, deze man-
nen die elkaar gevonden heb-
ben. Ze dromen soms van hun 
plan. “Het is techniek én spekta-
kel, daar worden we enthousiast 
van. Maar het heeft ook echt 
inhoudelijke logica en lost een 
probleem op, daarom zetten we 
door.” 
Voor het mogelijke tracé Azart-
plein-Hamerstraatgebied – dat 

de stad aanwees als plek voor 
een eerste experiment – willen 
de twee nu een haalbaarheids-
onderzoek laten uitvoeren. Om 
dit te bekostigen is een crowd-
fundactie opgezet. “De pioniers 
die meedoen krijgen een ticket 
voor een tientje en hun naam 
wordt vereeuwigd op de kabel-
baan.”

“We gaan gebruikmaken van 
de vrije ruimte boven het IJ. Er 
is geen hinder voor de scheep-
vaart, er hoeft niet te worden 
gegraven, de stad hoeft er niet 
opnieuw voor op de schop. Met 
een paar masten en twee stati-

•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
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Wij bieden
• Elke werkdag geopend van 08.00 – 17.00 uur (ook in vakanties) en vroege ochtend- en avondspreekuur
• Online afspraken, Online herhaalrecepten aanvragen en E-consult 
• Zorgprogramma’s voor mensen met diabetes en COPD 
• Zwangerschapscursussen (Rondom de Geboorte)

GZC Pampuslaan 
Pampuslaan 30
1087 LA Amsterdam
T 020-398 73 30
www.gzc-pampuslaan.nl

GZC Oosthoek 
Kramatplantsoen 101 E
1095 LB Amsterdam
T 020 – 665 26 81
www.gzc-oosthoek.nl

GZC De Keyzer
Czaar Peterstraat 4
1095 LB Amsterdam
T 020-626 98 90 
www.gzc-dekeyzer.nl

GZC Haveneiland
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
T 020 – 416 53 30 
www.gzc-haveneiland.nl

GZC Steigereiland
Cornelis Zillesenlaan 2
1087 ZK Amsterdam
T 020 – 495 22 56 
www.gzc-steigereiland.nl

GZC Zeeburg
C. van Eesterenlaan 313
1019 KT Amsterdam
T 020-418 30 97
www.gzc-zeeburg.nl

GZC Watergraafsmeer
Van ’t Hoffl  aan 47
1097 EM Amsterdam
T 020–463 72 52 
www.gzc-watergraafsmeer.nl

| Huisartsenzorg en meer

In Amsterdam zijn 15 SAG Gezondheidscentra waarvan 7 gelegen in Amsterdam-Oost.  
Wij leveren hoge kwaliteit zorg aan 85.000 Amsterdammers. Naast huisartsen zijn er in hetzelfde 
pand ook andere  zorgverleners aanwezig zoals:

• Doktersassistenten

• Praktijkondersteuners

• Praktijkondersteuners GGZ 

• Fysiotherapeuten

• Apotheek

   • Bloedafname

   • Medische diagnostiek

   • Diëtisten

   • Logopedisten

   • Podotherapeuten

• Psychologen 

• Maatschappelijke werk

• Consultatiebureau

• Verloskundigen 

• Thuiszorg

Bent u op zoek naar een huisarts? 

SAG gezondheidscentra bij u in de buurt

Uitverkoop 
ZATERDAG 19 MAART & 
ZONDAG 20 MAART

Korting uit de winkel 
10% en buiten uit de 
tent tot wel 50%

Onderwater verven | Lakken  
Restant kleding en schoenen  
Scheepslampen | etc..

JACHTWERF PAMPUS BUITENKERKERWEG 7 | 1095 KL AMSTERDAM | T 020-4687278
E-MAIL INFO@JACHTWERF-PAMPUS.NL | WEBSITE WWW.JACHTWERF-PAMPUS.NL

Door Linda van den Dobbelsteen

ons kan je al los. Een kabelbaan 
is hoogwaardig vervoer bóven 
Amsterdam.”

“Onder je varen dan de cruise-
schepen.” Dekker ziet dat voor 
zich. Wessels: “We hebben ons 
hart hieraan verbonden. De 
kabelbaan is een logische oplos-
sing die past bij Amsterdam, een 
innovatieve, creatieve stad met 
branie.”

Er is nog een voordeel. “De 
kabelbaan hoeft niet te ein-
digen aan de waterkant, zoals 
bruggen en ponten, maar kan 
nog verder over land,” betoogt 

Bannerwise Starter 
van het Jaar
Begin deze maand werd de 
op IJburg gevestigde start-up 
Bannerwise door het publiek 
verkozen tot ING Starter van het 
jaar 2015. Bannerwise is een online 
tool waarmee ondernemers en 
marketeers zelf banners kunnen 
maken. Door de banners zelf aan 
te passen kan de gebruiker met 
minder investering meer bereik en 
meer omzet behalen. De software 
is gemakkelijk in het gebruik, 
dus kennis van programmeren is 
hierbij niet nodig. De Amsterdamse 
start-up heeft momenteel meer dan 1500 
gebruikers en heeft plannen om ook naar 
het buitenland uit te breiden. 

Dekker bevlogen. “Daarmee 
kun je de kabelbaan aansluiten 
op het bestaande OV-netwerk, 
bijvoorbeeld op metrostation 
Noorderpark.” 
Zijn blik glijdt naar buiten, de 
lucht in, waar het straks allemaal 
moet gebeuren. “Hoe mooi zou 
het zijn als je als passagier op-
nieuw kan binnenkomen in de 
Kompaszaal, ooit ook de statige 
aankomsthal van de K.N.S.M.?” 
Dan herhaalt de geschiedenis 
zich.

Je steunt Ei over het IJ via  
www.eiij.nl. Of check Facebook: 
‘eiaanhetij’.

Bas Dekker en Wim Wessels op het Azartplein. Als het aan hen ligt komt er een  een kabelbaan op deze plek, richting Noord. “Ja, waarom niet.” 
foto marti jn van den dobbelsteen

Wat vragen we van jou?
• Minimaal 5 keer in de week sporten
• Bereid zijn om je leefstijl te veranderen
• Jezelf fit & sterk maken
• Je voortgang delen via social media

Wij Bieden:
• 10 weken challenge van intensief sporten t.w.v. €450,-
• Fitheidstest • Voedingsplan • Personal training • Groepslessen

Ben jij de gemotiveerde persoon die we zoeken?  
En wil je dit pakket winnen? Mail dan je motivatie naar:

info@fitnesscenterijburg.nl o.v.v. Get Fit Challenge
Win deze Challenge!

De 2 meest gemotiveerde personen winnen gratis deelname. 
Daarnaast is er plek voor 3 extra deelnemers

geT FiT  
Challenge

Start 1 april

gezocht

dOORzeTTeR M/V (leden en niet leden)

w w w . f i t n e s s c e n t e r i j b u r g . n l

Camera’s op de 
Wenckebachweg

De H.J.E. Wenckebachweg. foto marti jn van den dobbelsteen

Er komt cameratoezicht op de 
H.J.E. Wenckebachweg. Het 
veiligheidsgevoel van bewoners 
en bezoekers is door diverse in-
cidenten dusdanig aangetast dat 
het stadsdeel hiertoe besloten 
heeft. Eerdere maatregelen om 
de situatie te verbeteren, waar-
onder extra inzet van politie en 
het verbeteren van de verlich-
ting, hebben niet het gewenste 
effect gehad.
De straat is wegens bouwac-
tiviteiten tijdelijk versmald, 

waardoor er in het gebied veel 
minder verkeer is. Door het weg-
vallen van de sociale controle 
door passanten werd de om-
geving door velen als onveilig 
ervaren. Overlast en incidenten 
zorgden ervoor dat steeds meer 
mensen het gebied meden, 
vooral in de nachtelijke uren. In 
januari vond een ernstig ze-
dendelict plaats in de straat. De 
camera’s blijven hangen totdat 
de herinrichting van de straat is 
afgerond. 
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De groep kent elkaar uit de 
Wethouder Verheijhal, die in 
het najaar kort dienst deed als 
noodopvanglocatie. Ook in Heu-
mensoord hielden de Syriërs 
contact. De groep is divers, het 
zijn mannen en vrouwen die 
alleen gekomen zijn, soms nog 
met familie in Syrië of in de 
regio, en twee gezinnen met 
kinderen.

Vervolg van pagina 1

‘ Wachten en niks doen maakt deze 
mensen kapot’

WILLIES WartaaL
De Franse Slacht

S oms vergeet ik wie ben en plan ik iets. 
willekeurige mensen vertellen me da-
gelijks wie ik ben, een schreeuw, een hé, 

een foto maar toch vergeet ik weleens dat ik 
niet van de voorbereiding ben. ik kom gewoon 
binnen en murder de hele poppenkast. Zo ben 
ik. plannen is je krampachtig aan het verleden 
vasthouden, las ik ooit in een rood boek. ik 
ben niet zo van dat ge-vroeger. ik ben een 
futuristische vent. ik wil leven in de Cloud. Elke 
dag high terwijl al m’n data mij op een dag in 
de reet komen bijten. Zo sudder ik. Elke keer 
wanneer ik iets plan komt er precies niets 
van terecht. Het tegenovergestelde vaak. Een 
beetje zoals met het stemmen. gigantische 
flops worden geboren om nooit meer te ster-
ven wanneer de jongen een planning maakt. je 

zou bijna medelijden met mij krijgen. Oortjes 
aan een leeg blik erwtensoep lassen en je 
buren mijn verhaal vertellen zodat je mij hun 
kleingeld kunt opsturen. maar dat hoeft niet. 
ik red mij wel. Als ik maar geen reddingsplan 
schrijf. gewoon een spectaculaire entree ma-
ken en murderen alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is omdat het nou eenmaal de 
gewoonste zaak van de wereld is. Een goede 
voorbereiding is bij mij vragen om rommel, 
onzin en ongeluk. knoop dat in je gehoorgang. 
ga ik ook doen. nee, dit is ook weer plannen. 
ik weet niet of ik dat ga doen, ik kijk wel. ik zie 
wel. Hangt van de situatie af. En van het weer. 
maar nooit van de planning natuurlijk want een 
goede planning is het halve werk en niemand 
wil half werk. Tenzij jullie half geld betalen.

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

!

“Op deze manier kunnen men-
sen veel eerder actief worden in 
de Nederlandse samenleving,” 
zegt Ramon Schleijpen, een van 
degenen die zich inzetten vanuit 
het platform Gastvrij Oost. “Met 
wachten en niks doen maak je 
mensen, zeker als ze net uit een 
oorlog komen, een beetje kapot. 
Terwijl ze juist zoveel kracht 
hebben laten zien. Daarbij 
creëer je een probleem voor de 
toekomst doordat integreren na 

zo’n lange wachttijd moeilijker 
is dan wanneer je meteen kan 
beginnen.”

Ook voor de buurt is het mak-
kelijker om in contact te komen 
met de vluchtelingen; groot-
schalige opvanglocaties zoals 
Heumensoord en Ter Apel 
zijn enclaves, maar een huis 
met dertig man is te overzien. 
Bovendien is het makkelijker 
om zorgen van omwonenden 

Oussama uit Damascus heeft een provisorisch atelier ingericht en schildert weer. foto marti jn van den dobbelsteen

Metis Montessori Lyceum. foto marti jn van den dobbelsteen

Nieuwbouw Metis 
Aan de rand van het Oosterpark verrijst binnenkort de nieuwe 
aanbouw van het Metis Montessori Lyceum. De gemeente heeft eind 
2015 een bouwvergunning afgegeven voor dit project. De middelbare 
school voor havo en vwo huist sinds 2013 in het historische gebouw 
aan de Mauritskade, maar groeit nog steeds en heeft daarom de 
uitbouw hard nodig. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw zal de 
oude kantine worden gesloopt. 
Het nieuwe, donker gekleurde blok wordt vier lagen hoog en krijgt op 
de begane grond een transparante ruimte, waarin de Technasiumlabs 
worden ondergebracht. 
Bij de bouwplannen wordt rekening gehouden met het park en de ge-
bruikers daarvan. De nieuwbouw wordt in het schooljaar 2017–2018 
in gebruik genomen. 

Elke zondag open  •       • www.maxis.nl  •  Gratis parkeren  

Elk weekend: 
springkussen voor de kinderen

Goedkoop
tanken

Elke 
don + vrij

koopavond
open tot 21.00 uur

Benzine Euro:  - 0,16 
Diesel: - 0,14

Kijk op www.maxis.nl 
voor onze activiteiten en aanbiedingen!

Elke
zondag 

open
12 - 17 uur

Supermarkten tot 18.00 uur

Gratis
parkeren

meer dan 1500
parkeerplaatsen

te bespreken en mensen bij 
het project te betrekken, merkt 
Schleijpen. 
Inmiddels zijn er twee buurtbij-
eenkomsten gehouden waarbij 
bewoners hun vragen en zorgen 
konden uiten. Zorgen waren er 
wel, maar die werden weggeno-
men door mensen uit te nodigen 
in het huis. “Het helpt als je 
mensen direct aan elkaar voor 
kan stellen,” zegt Schleijpen. 
“Mensen wilden vooral graag 
weten wat ze konden doen en 
wanneer ze konden beginnen.”

Van de overheid vergt deze 
kleinschalige manier van 
opvang de nodige flexibiliteit. 
Nog nergens in Nederland is dit 
eerder gedaan. “Allerlei dingen 
moeten anders dan het systeem 
gewend is. Dan heb je men-
sen in dat systeem nodig die 
je daarbij willen helpen,” zegt 
Schleijpen.

Met het stadsdeel, met de 
gemeente en ook met Ymere 
is er een goede samenwerking. 
Moeilijker is de omschakeling 
bij het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA), vanuit de 
landelijke overheid belast met 
de opvang van vluchtelingen. 
Ook daar gaan de dertig Syriërs 
buiten de gebaande paden van 
‘de procedure’. Dat levert het 
initiatief een direct financie-
ringsprobleem op. De dertig 
bewoners kunnen het geld dat 
voor hen beschikbaar is nog niet 
als een rugzakje meenemen, 
waardoor zij aangewezen zijn 
op crowdfunding.

Bijdragen
in de facebookgroep van Hoost mauritskade wordt bijgehouden welke spullen er al zijn en wat er nog nodig is, 
al is de groep qua materiaal al aardig voorzien. geld is nog wel hard nodig. wilt u bijdragen? Er is inmiddels een 
inzamelingsactie gestart op www.voorjebuurt.nl. meer informatie is te vinden op gastvrijoost.amsterdam.

Snel strak  
in het vel met  
EasySlim.nu 
Het klinkt bijna te mooi om 
waar te zijn. Maar elektro-
denpads kunnen celluli-
tis, slappe huid, striae en 
overtollig vet en vocht doen 
verdwijnen. Er wordt dan 
gewerkt met een geavan-
ceerd apparaat dat door de 
combinatie van ultrasone 
geluidsgolven en elektrolyse 
plaatselijk per behandeling 
tussen de 4 en 28 centimeter 
afslankt, huid en bindweef-
sel versterkt en spieren 
opbouwt. De behandelingen 
vinden plaats bij EasySlim.
nu. EasySlim.nu is een 
initiatief van Karin Hut. Het 
apparaat, een Zwitserse uit-
vinding, zegt het enige ap-
paraat voor figuurcorrectie 
te zijn met een wetenschap-
pelijk bewezen werking. 
“De kracht ervan is dat het 
vetcellen afbreekt en tege-
lijkertijd spieren opbouwt,” 
licht Karin toe. “Dat gebeurt 
met lichaamseigen tril-
lingen op hoge frequentie. 
De behandeling staat gelijk 
aan een lange, intensieve 
workout. Het effect van de 
behandeling werkt erna nog 
even door.”
De lage behandelkosten 
werken mee aan het succes. 
En gaat er bij de proefbe-
handeling niet meer dan 4 
cm af, dan hoef je niet te be-
talen. Info: www.EasySlim.
Nu, 06-21168480.

 Advertorial
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xx  foto marti jn van den dobbelsteen

Zeeburgia staat bekend om zijn 
uitstekende jeugdopleiding 
en bracht vele profvoetballers 
voort (zoals Ryan Donk, Adam 
Maher en de broertjes Nar-
singh).

Oulida, gehuld in clubtrai-

tarik Oulida wil via Zeeburgia als trainer naar Japan

‘Dit is een van de beste amateurclubs’

tijdelijke projecten brengen  
Centrumeiland tot leven

Als tiener was hij een ruwe diamant in het ongenaakbare Ajax van Louis van Gaal. Op zijn eenentwintigste  
vertrok de gewezen pleintjesvoetballer naar Sevilla. Hij speelde jarenlang in Japan, eventjes in Frankrijk en hing 
zijn kicksen aan de wilgen na een seizoen bij ADO Den Haag. Tegenwoordig is Tarik Oulida jeugdtrainer bij de  
B2 van Zeeburgia en brengt hij leergierige pubers voetbalwijsheden bij. 

ningspak, vertelt in de bestuurs-
kamer over zijn eerste trainer-
servaringen. Dikwijls wandelt 
een collega-trainer voorbij voor 
een vlugge begroeting. Buiten, 
naast het hoofdveld, wordt druk 
gewerkt aan een nieuw clubge-
bouw. Hoognodig volgens Tarik: 
“Als het regent, komt hierbin-
nen het water omhoog.”

Waarom Zeeburgia?
“Dit is een van de beste ama-
teurclubs, qua jeugdopleiding. 
Het gaat om lekker trainen, 
niet te veel lullen, en winnen. 
Ook bij de trainers zit die win-
naarsmentaliteit erin. Dit is 
een mooie opstap voor me. Ik 
woon vlakbij in Diemen en volg 
de opleiding Trainer-Coach 

SpOrt

Door Gijs Lauret Betaald Voetbal. Vorig jaar was 
ik assistent bij de A1. Een eigen 
team is nu beter voor mijn 
ontwikkeling. Ik vond het wel 
spannend hoor. Kreeg ik ineens 
een kluisnummer, sleutels en 
een ballenhok. Mijn assistent 
loopt al twintig jaar mee, dat 
scheelt. En met mijn verleden 
kan ik veel dingen voordoen, 

ook een voordeel. Als trainer 
moet ik nog groeien. Als voet-
baller heb ik veel meegemaakt, 
maar die jongens weten dat 
meestal niet eens. Hun ouders 
kennen me vaak wel.”

Wat zijn je ambities?
“Uiteindelijk wil ik toch ergens 
trainer worden. Japan lijkt me 
bijvoorbeeld heel interessant. 
Ik heb veel opgestoken van João 
Carlos, een Braziliaan. Hij was 
mijn trainer bij Nagoya Gram-
pus Eight. In Japan wordt vaak 
gevoetbald met jonge talenten. 
Die zijn hartstikke fanatiek en 
gedreven, gedisciplineerd. Ik 
zou ze graag leren meer vrijuit te 
voetballen.”

Wat wil je jouw spelers  
bijbrengen?
“Ik hamer erop dat ze komen 
trainen, liefst drie keer per week. 
Gedrevenheid en beleving, daar 
draait het om. En op tijd ko-
men, daar moet ik strak op zijn. 
Soms sta ik doordeweeks met 
negen en zijn ze zaterdag ineens 
met zeventien, want dan is de 
wedstrijd. Trainen is ook een 
teambelang. Als jij niet fit bent, 
moeten je medespelers meer 
lopen. Ik probeer ze te prikkelen 
met afwisselende oefenvormen, 
altijd met competitie-element. 
Ik doe graag tactische trainin-
gen, niet zomaar trainen om het 
trainen.”

Hoe ver kunnen deze jongens 
komen?
“Ik weet niet of betaald voetbal 
erin zit. Het talent is er, maar ze 
zijn vijftien en het is afwachten 
of het eruit komt. Er breekt een 
periode aan van vriendinnetjes, 
stappen… De vraag is hoe ze 
daarmee omgaan.”

Tarik staat op. De training begint 
zo.

Tarik Oulida traint de B2 van Zeeburgia. “Ik hamer erop dat ze komen trainen, liefst drie keer per week.” foto marti jn van den dobbelsteen

kaart gemeente amsterdam

Hardloopavond4daagse. foto marti jn van den dobbelsteen

De Hardloopavond4daagse is een 
IJburgse traditie aan het worden. 
De derde editie is van 23 tot en 
met 26 mei, en biedt voor het eerst 
de 4 x 5 km aan. De organisatie 
hoopt dat de loop hiermee voor 
een groter publiek aantrekkelijk 
wordt. De lopers zullen dit jaar 
te gast zijn bij hockeyclub AHC 
IJburg in het Diemerpark. Zowel 
de 4 x 10 als de 4 x 5 km starten op 
hetzelfde tijdstip: 20.00 uur. 
Je kunt je inschrijven op  
hardloopavond4daagse.nl. 
Ter voorbereiding worden er vier 
clinics gegeven door Simone Gui-
kema, in samenwerking met Mo-

Vier avonden hardlopen
tion3. De clinics starten ’s avonds 
in de winkel op de IJburglaan 473. 
De eerste is op 10 maart. Kijk voor 

meer informatie op de websites 
van Motion3 en de Hardloop-
avond4daagse. 

Voetbaldagen bij WV-HEDW  
en aFC IJburg 
Tijdens de krokusvakantie kan er op verschillende plekken in 
Oost weer gevoetbald worden. Bij AFC IJburg is er een TOP 
Voetbal 3-daagse van maandag 29 februari t/m woensdag 2 
maart en bij WV-HEDW in Watergraafsmeer is er het Campo 
Copa Libertadores op maandag 29 februari en dinsdag 1 maart. 
De Voetbaldagen zijn bedoeld voor jongens en meisjes van 5 tot 
en met 14 jaar. Je hoeft geen lid te zijn bij één van beide clubs 
om mee te kunnen doen. Je kunt voor één dag inschrijven maar 
ook voor meerdere dagen. De trainingen beginnen iedere dag 
om 9.30 uur. Om 16.00 uur is het afgelopen. Naast heel veel 
voetbal staan er natuurlijk ook allerlei andere leuke spelvor-
men op het programma. Info en inschrijven via www.elfvoet-
balkampen.nl.

 Advertorial

Door Carla M. Peddemors

De vertraagde aanleg van IJburg 
fase 1 leerde het al: braakliggen-
de grond daagt mensen uit tot 
activiteit. Hutten bouwen, wilde 
tuinen aanleggen, sporten en 
feesten. Deze drang wordt straks 
in goede banen geleid dankzij 
de mogelijkheden die het plan 
biedt voor het opzetten van 
tijdelijke projecten. Zolang de 
bouw duurt – de komende vijf 
tot acht jaren – zal braakliggen-
de grond hiervoor beschikbaar 
zijn, om te beginnen op de nu al 
openbare strook aan de noord-
westelijke zijde, de zogeheten 
Sportstrook.

Een volle kapelzaal bij Blijburg 
aan Zee luisterde vorige week 
donderdag naar de presentatie 
door leden van het Kernteam 
Centrumeiland van de afdeling 
Gebiedsontwikkeling Amster-
dam. Duidelijk werd dat ook de 
tijdelijke projecten moeten pas-
sen binnen de thema’s die voor 
Centrumeiland zijn gekozen: 
duurzaam, zelfbouw, waterbe-
stendig/rainproof, gericht op de 
bewegende mens.

Iedereen die een idee heeft, kan 
dit de komende jaren per e-mail 

indienen, onder vermelding van 
‘tijdelijke initiatieven’ via ont-
wikkelingijburg@amsterdam.nl. 
Om dit alles in goede banen te 
leiden wordt een Team Tijdelijk-
heid gevormd door ambtenaren 
van stadsdeel Oost en Kernteam 
Centrumeiland. Dit team zal de 
projecten onder meer beoor-
delen op hun bijdrage aan de 
ruimtelijke kwaliteit en hun 
relatie met de buurt. Afhanke-
lijk van de aard van het initiatief 
zal er in bepaalde gevallen een 
vergunning moeten worden 
aangevraagd. En omdat het 
vooralsnog om buitengebied 
gaat, vraagt dit bij sommige 
projecten extra aandacht. Denk 
hierbij aan initiatieven op het 
gebied van (tijdelijk) wonen en 
waterrecreatie.

Tijdens de bijeenkomst werden 
al ideeën gepresenteerd. Zo 
wil Albertine Baauw met haar 
project ‘Vrijland’ aan kinderen 
een creatieve en stimulerende 
omgeving bieden. En Jan-
neke Verweij stelt voor om op 
Centrumeiland rustgevend en 
inspirerend groen te realiseren, 
bijvoorbeeld in de vorm van een 
pluktuin. Frank van Zwieten van 
Surfcenter IJburg verplaatst zijn 
centrum van de Bert Haanstra-

kade naar de buitenzijde van 
de Sportstrook. Hier wordt een 
strandje voor deze watersport 
ingericht en er komt een steiger 
voor de aanleg van kielboten. 

Gastvrouw Stanja van Mierlo van 
Blijburg aan Zee vertelde niet al-
leen vol enthousiasme over haar 
gebouw (dat hier de komende 
twaalf jaar mag blijven staan en 
dat naar de modernste inzichten 
duurzaam en energieneutraal is 
ingericht), maar ook en vooral 
over haar plannen om van Blij-
burg en daarmee van Centrum-
eiland the place to be te maken. 
Met festivals en evenementen 
(zoals het voornemen om op 9 
april het Grote Zaaiweekend te 
organiseren), en met de oprich-
ting van een stichting om dit alle-
maal mogelijk te maken. 

De consultatierondes voor het 
Concept Stedenbouwkundig 
Plan Centrumeiland zijn nu 
afgerond. De gemeente Amster-
dam neemt de input mee in de 
diverse stukken die vervolgens 
door Burgemeester en Wethou-
ders worden bekrachtigd. Naar 
verwachting zal het definitieve 
plan nog voor de zomer ter 
goedkeuring worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

Een van de leuke dingen uit het Concept Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland is 
het voornemen om – in afwachting van bebouwing – ruimte te geven aan tijdelijke 
projecten. 

Nieuwe eilanden

Ontwikkeling IJburg 2 gaat verder

Grond voortaan  
bij loting toegekend

Nu dit eiland bijna bouwklaar is, 
blijkt alweer een volgende stap 
in het verschiet te liggen. Als het 
aan wethouder Eric van der Burg 
(Ruimtelijke Ordening) ligt, kan 
er al vanaf 2020 op het nog aan 
te leggen Middeneiland en een 
deel van Strandeiland gebouwd 

De aanleg van IJburg 2 heeft door de economische crisis 
de nodige vertraging opgelopen. Een jaar of vijf geleden 
werd besloten de draad voorzichtig weer op te pakken 
met de aanleg van Centrumeiland. 

worden. Dit is te lezen in Koers 
2025, een stadsbrede inventari-
satie van woningbouwlocaties, 
waarmee het college van B&W 
de druk op de woningmarkt wil 
verlichten. Amsterdam krijgt 
er de laatste jaren zo’n 11.000 
inwoners per jaar bij. Die groei 

wil het stadsbestuur niet frustre-
ren. Door nieuwbouw en door 
transformatie van leegstaand 
vastgoed wil het college daarom 
tot 2025 de bouw van 50.000 wo-
ningen binnen de stadsgrenzen 
mogelijk maken. Welke plekken 
hiervoor in aanmerking komen 
staat beschreven in Koers 2025. 
Op 22 februari presenteerde de 
wethouder deze notitie tijdens 
een bijeenkomst in Pakhuis de 
Zwijger aan het publiek.

Koers 2025 komt waarschijnlijk 
nog voor de zomer van 2016 in 
de raad. Ondertussen wordt al 
begonnen met het voorbereiden 
van studies en strategiebesluiten. 

Overigens staan er naast IJburg 
ook andere locaties in stadsdeel 
Oost op het programma, zoals 
Amstelstation-Amstelzijde, 
Amstelkwartier Fase 3, het terrein 
Bijlmerbajes en nog niet be-
bouwde grond langs de Weesper-
trekvaart. Het hele plan – dat nog 
niet definitief is vastgesteld – is 
te vinden op de website van Am-
sterdam onder ‘koers 2025’.

De bebouwing op Centrumeiland zal voor 70% aan zelfbou-
wers worden gegund. Zowel individuele zelfbouwers als men-
sen die zich hebben verenigd in bouwgroepen kunnen vanaf 
volgend jaar meedingen naar een stukje grond. Daarbij zal voor 
de individuele zelfbouwers een lotingsysteem worden gehan-
teerd. maandenlang kamperen voor de deur van de zelfbouw-
markt hoeft dan niet meer.

in 2011 organiseerde de gemeente Amsterdam voor het eerst 
een zelfbouwmarkt, waar men zich voor een stukje grond kon 
inschrijven. Daarbij werd de methode ‘wie het eerst komt, het 
eerst maalt’ toegepast. maar door de groeiende belangstelling 
namen de wachtrijen toe. mensen gingen al in augustus letterlijk 
voor de deur liggen als er in oktober iets werd uitgegeven. De 
gemeente heeft de uitgifte van zelfbouwkavels geëvalueerd en 
onder belangstellenden en ervaringsdeskundigen een enquête 
gehouden. gevolg daarvan is dat voor individuele belangstel-
lenden voortaan bij alle projecten een lotingsysteem zal worden 
toegepast. De uitgifte van grond aan bouwgroepen verloopt 
onveranderd via een selectieprocedure.

    

LEGENDA

Lopende projecten

Projecten buiten de gemeente Amsterdam

Versnellingslocatie 2014 Tranche 1 (investeringsbesluit)

Versnellingslocatie 2014 Tranche 2 (strategiebesluit)

Voorstel Nieuwe projecten 2016  Tranche 3

Gebiedsuitwerking 2016 
gericht op Nieuwe Projecten 2017-2018

Strategische ruimte voor de stad
ten behoeve van gebiedsontwikkeling na 2020

 

   

Ruimte voor de Stad
Koers 2025

Versie 
17 December 2015 RVE Ruimte&Duurzaamheid

(RvdS nov. 2015)

(RvdS nov. 2015)

IJoever

Overamstel-ArenA

Schinkelkwartier

Haven-Stad

ZuidOost

Zeeburg

Ring-West

IJburg

Ring-Zuid

Amstelkwartier

Nieuw-West

Sloterdijk
Hemknoop

Oostelijke Binnenstad

Gooiseweg

IJ-oevers oost-west

De Nieuwe Meer

Nieuw systeem uitgifte 

zelfbouwkavels

Een schets van de ruimte op Centrumeiland die beschikbaar is en komt 
voor tijdelijke projecten. In groen de Sportstrook, in donkergeel de 
ruimte die als eerste beschikbaar komt. Het rode gedeelte is voorlopig 
nog niet bouwrijp. kaart gemeente amsterdam
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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.

Pieter Hilhorst (1966) is politicoloog. Hij was van 
2012 tot 2014 wethouder van Financiën, Onderwijs 
en Jeugdzorg en lijsttrekker van de PvdA bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 2014. Na het grote 
zetelverlies van zijn partij bij die verkiezingen trad hij 
af als wethouder en plaatselijk partijleider. Over zijn 
periode in de politiek schreef hij het boek De Belofte. 
Over macht, idealisme en politiek. Hilhorst woont aan 
het Oosterpark.

‘ Ik wil niet dat de stad 
een reservaat wordt voor 
mensen met geld’

Door Marcel van Roosmalen

Pieter Hilhorst 

 jasin de

Pieter Hilhorst voor café Marmaris op het Beukenplein. “De buurt is veel te hip aan het worden.” 
foto marti jn van den dobbelsteen

Waarom zitten we hier?
“Om jouw vooroordelen te be-
vestigen. Je hebt hier in Oost de 
drie Wijzen van het Oosten die 
overal hippe cafés van maken. Ik 
vind het belangrijk dat dit soort 
plekken ook blijven bestaan, 
maar ik spreek hier vooral af om-
dat het hier altijd heel rustig is.”

Hoe lang woon je al aan  
het Oosterpark? 
“Ik ben hiernaartoe verhuisd 
toen mijn dochter twee jaar was, 
negentien jaar geleden. We heb-
ben dat huis gekocht met een 
ander stel.”

Wat vind je leuk aan de buurt?
“Het is levendig en ik vind het 
Oosterpark een prachtig park. 
De buurt is wel veranderd. Toen 
wij er kwamen wonen was het 
echt achenebbisj. Het is nu 
veel te hip aan het worden, we 
moeten ervoor zorgen dat plek-
ken als café Marmaris blijven 
bestaan.”

Hoe dan?
“Er komen nu bijna geen sociale 
huurwoningen vrij en áls ze vrij-
komen worden ze voor veel geld 
verkocht. Ik vind dat jammer.”

Hoe is het over tien jaar op het 
Beukenplein?
“Als we niet uitkijken is het hier 
straks De Pijp. Ik vind het frap-
pant dat er bij mij door de brie-
venbus briefjes worden gegooid 
waarvan de strekking is ‘Wil je Air 
B&B?’ De populariteit van de stad 
dreigt wat ik aantrekkelijk vind 
aan de stad onderuit te halen.”

Waar ga je uit? Niet weer  
Marmaris zeggen. 
“Bar Milo aan de Linnaeusstraat. 
Even verderop bij Spargo kijk ik 
vaak Ajax. Ik kom ook bij Max-
well aan het Beukenplein, wat 
ik daar mooi vind is dat ze bij de 
toiletten een kraantje hebben 
voor mannen en vrouwen zodat 
je, terwijl je niet weet wie het is, 
elkaars handen aan kunt raken.”

In café Marmaris komen alleen 
maar mannen.
“Ja, maar hier kun je wel heerlijk 
rustig praten.”

Je stuurde je kinderen bewust 
naar een zwarte basisschool, 
hebben ze die ook afgemaakt?
“Ik heb mijn zoon eraf moeten 
halen omdat het niet meer pret-
tig was. Om groot te blijven moet 
zo’n school kinderen opnemen 
die elders van school gestuurd 
worden. Daardoor werden de 
veiligheid en het klimaat aange-
tast. Dat was een heel pijnlijke 
beslissing. Een nederlaag.”

Waarom moesten ze er van jou 
eigenlijk naar toe?
“Je kunt nog zo vaak zeggen dat 
iedereen gelijk is, maar als de 
kinderen uit de buurt niet goed 
genoeg zijn om met jouw kind 
op school te zitten, dan laat je je 
kinderen eigenlijk zien dat we 
niet gelijk zijn.”

Je hoort verhalen dat er bij 
kinderen op de boterhamworst 
wordt gespuugd. Waarom zou je 
je kind dat aandoen?
“Daar moet hard tegen worden 
opgetreden. Ik vind dat je met 
je keuzes ook wat laat zien. Ik 

woon in deze buurt, ik ben ge-
worteld in deze buurt, ik wilde 
mijn kinderen dus op een school 
in mijn buurt.”

Welke school was het eigenlijk?
“Die naam moet je in het artikel 
niet noemen, daarvoor is het 
allemaal te pijnlijk geweest. 
Die buurtschool verandert nu 
overigens ook weer doordat de 
samenstelling van de buurt ver-
andert. Voor je het weet slaat het 
door en wordt het een helemaal 
witte school.”

Hoe gaat het met je kinderen?
“Daar is het heel erg goed mee 
afgelopen. Mijn dochter stu-
deert in Londen en mijn zoon 
zit op een gymnasium in de 
buurt, dus.”

Wat kan er verbeteren aan de 
buurt?
“Ik wil niet dat de stad een reser-
vaat wordt voor mensen met geld.”

Je bent bang dat de stad haar 
rafelranden verliest?
“Ik ben heel blij dat het oude 
Volkskrantgebouw aan de 
Wibautstraat nu een plek is waar 
je 24 uur terecht kan. Ik hou van 
dansen, dat kan daar ook om 
drie uur ’s nachts. Rafelranden 
zijn belangrijk, daarom vind ik 
café Marmaris ook zo leuk. Je 
moet alles proberen. Ik stap ook 
wel eens binnen bij een shisha 
lounge.”

Daar spreek je ook af?
“Ik steek mijn neus graag om de 
hoek. Soms herkennen ze me en 
dan zijn ze verbaasd.”

Je gaat er niet een hele avond 
zitten?
“Dat hangt van de plek af. Ik 
heb laatst nog heerlijk gegeten 
bij een hele leuke tapasbar Pica 
Pica. Weet je waar je ook lekker 
kunt eten? Bij ThaiCoon, aan het 
Beukenplein.”

Ben je een leuke buurman?
“Je past op elkaars huis en op 
elkaars katten. Toen ik nog in 
de Tweede Oosterparkstraat 
woonde had je daar ook een 
sterke voortuintjescultuur. Dat 
mis ik wel eens.”

Bij jou om de hoek werd Theo 
van Gogh vermoord.
“Ik was er na een tip van een 
buurman als eerste bij. Ik heb 
zelf de Volkskrant gebeld dat ik 
een stuk ging maken. In eerste 
instantie dacht ik dat het om 
een criminele afrekening ging 
omdat hij voor het Chinese 
restaurant lag waar de film 
Lek is opgenomen. Ik ben drie 
dagen door de buurt gelopen 
en heb voor de zaterdagkrant 
een stuk geschreven met als 
titel ‘De stad brandde niet’. Er 
waren veel discussies op straat, 
maar de door sommigen aange-
kondigde burgeroorlog kwam 
er niet.”

Jij? 
Jij? Jij? 

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam T 020- 416 4000
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Astrid Bakker van het Flevo-
huis maakt het meteen maar 
even concreet. “We werken in 
de groepswoningen bijvoor-
beeld niet meer volgens een 
vaste dagindeling – iedereen 
tegelijk wakker, aangekleed en 
aan de koffie. In plaats daarvan 
kijken we per bewoner waar hij 
zich fijn bij voelt. Zo ontstaat 
ruimte om spontaan een spel-
letje te doen, of met iemand een 
stukje te wandelen.” 

Hermien Kosian coacht alle 
medewerkers in de nieuwe 
manier van denken en wer-
ken. “Het belang van de cliënt 
en zijn familie staat voorop. 

We leggen niet meer alles van 
tevoren vast, maar kijken per 
afdeling hoe iedereen – cliën-
ten, familie en personeel – kan 
meedoen. De ouderenzorg was 
verstrikt geraakt in een web van 
regels en protocollen. Nu is er 
weer ruimte voor eigen inbreng 
en creativiteit. Er wordt veel 
meer gevraagd: hoe vindt u het 

Mede dankzij het over-
heidsprogramma ‘Waar-
digheid en trots, liefde-
volle zorg voor ouderen’ 
staan bij ZGAO niet 
meer strakke protocol-
len, maar cliënten en 
hun welzijn centraal. 
Medewerkers vinden die 
extra ruimte om goed 
te doen fijn. Het geeft 
een nieuw soort ener-
gie. “Deze manier van 
werken brengt heel veel 
positiefs teweeg.”

‘Bij ZGaO heerst positieve energie’
Liefdevolle ouderenzorg door creativiteit

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

Door Linda van den Dobbelsteen

hier? In plaats van: zo doen we 
het.”

Alles is op een bepaalde manier 
wat losser geworden. En omdat 
iedereen in de organisatie weet 
wat de bedoeling is, kan dat 
ook. Strenge regels zijn er nog 
steeds natuurlijk, veiligheid 
gaat voor alles. Maar binnen 

deel 22

die regels is ruimte voor eigen 
inbreng. 

In de revalidatieklinieken, waar 
Tineke Korrel teamleider is, 
krijgt elke cliënt een persoonlijk 
boekje met het behandelplan, 
wie de hulpverleners zijn et 
cetera. “Binnen dat plan kan de 
cliënt eigen keuzes maken. Als je 

geen ochtendmens bent, plan-
nen we de fysiotherapeut wat 
later in. Die ruimte is er. Cliën-
ten en hun familie voelen zich 
zo serieus genomen.”

De familie moet zich ook thuis 
voelen, niet slechts op bezoek 
zijn. Ze kunnen thee zetten, 
blijven eten, iets ondernemen. 
Laatst bood een vrijwilliger aan 
om pannenkoeken te bakken. 
Kosian: “Dat is toch harstikke 
leuk? Vroeger kwamen er dan 
bezwaren: wat kost dat, past het 
wel in het dieet? Nu heeft ieder-
een gewoon een leuke middag.”

Bakker knikt. Ze denkt aan het 
echtpaar dat al heel lang ge-
trouwd is en samen in het Flevo-
huis woont. “In plaats van ieder 
een eigen kamer, delen ze sámen 
een slaapkamer en een woonka-
mer. Het was even puzzelen met 
regels en vergoedingen maar het 
is gelukt. Gelukkig.”

Als je de ruimte krijgt om te 
doen waar je goed in bent, wordt 
alles leuker. Kosian: “Iemand 
van buiten zei laatst: ‘Wat een 
aardige receptionisten heeft 
ZGAO’. Zo zie je maar. In de 
hele organisatie is de energie-
golf merkbaar.” 
www.zgao.nl

 Advertorial

Astrid Bakker, Tineke Korrel en Hermien Kosian in gesprek. “In plaats van met je hoofd, mag je weer meer  
vanuit je hart werken.” foto  marti jn van den dobbelsteen

Wil jij ook graag strak & 
slank zijn?

Maak dan nu een afspraak voor 
een proefbehandeling en intake.

Normale prijs € 59,- 

NU € 45,-
Megastudio Almere: 

06-46098961 
www.easyslim.nu

Tip: 
Lees de positieve recensies op de Facebookpagina van easyslim.nu

Ook geldig in onze vestigingen in Amsterdam, Hilversum, Lemmer

Actievoorwaarden:
- Noem deze actie bij het maken van de afpraak

- Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

HERFSTACTIE
GELDIG TOT EN MET 15 OKTOBER 2015
Winteractie
GeldiG tot en met 13 maart 2016

easyslim.nu amsterdam

0621168480

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

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
terras te laten maken!

  

 Uitverkoop watersportwinkel jachtwerf Pampus
jachtwerf pampus is een stalling voor boten in het water en op de 
wal. je kunt er ook terecht voor reparaties en persoonlijk advies. 
Het bedrijf – een begrip in de buurt – leunt op vijftig jaar ervaring. 
Er is ook een watersportwinkel en die houdt uitverkoop. Op za-
terdag 19 en zondag 20 maart krijg je 10% korting op spullen uit 
de winkel en tot wel 50% korting op alles van buiten uit de tent. 
jachtwerf pampus, buitenkerkerweg 7, jachtwerf-pampus.nl.

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

Cygnus Gymnasium bereikt finale artcadia
Leerlingen uit de tweede klas 
van het Cygnus Gymnasium 
aan de Vrolikstraat hebben de 
finale bereikt van de kunst- en 
techniekwedstrijd Artcadia, 
Imagine your future. Er deden 
in totaal 110 middelbare scholen 
uit Nederland en België mee aan 
de wedstrijd, waarin leerlingen 
in kleine groepjes creatieve 
oplossingen bedachten voor 
de verzonnen toekomststad 
Artcadia. De werkstukken zijn 
beoordeeld door een deskun-
dige jury, die bepaalde welke 
twaalf groepen hun project 
verder mogen uitwerken. 
De inzending van de Cygnianen 
heet ProjectX. Zij bedachten een 
plan waarbij in 2080 de gehele 
wereldbevolking in tien grote, 
duurzame en autovrije steden is 
samengebracht. 

Het winnende team mag met 
tien leerlingen en twee docen-
ten bijzondere en technisch 
interessante locaties bezoeken 

in Berlijn. De feestelijke finale 
is op 13 april in het Evoluon 
in Eindhoven. Zie ook www.
artcadia.nl.

rommelmarkt in Flevopoort
Op dinsdag 5 april is er van 10.00–15.00 uur een grote rommelmarkt in de hal van Flevopoort 
(Kramatplantsoen 101-D). Je vindt er servies, meubeltjes, antiek, boeken, snuisterijen en zelfs een 
golfset. De opbrengst wordt in zijn geheel besteed aan extra activiteiten voor de bewoners van het 
Flevohuis, zoals de jaarlijkse boerderijdagen. Een medewerkster: “Dan lopen er dieren, van ko-
nijnen en geitjes tot kippen en een heuse lama. Dat is zo leuk, daar genieten de bewoners erg van. 
Dieren brengen gezelligheid.”

Cygnus Gymnasium. foto marti jn van den dobbelsteen

natuursteenwijzer
mattenbiesstraat 42 | 1087 cc amsterdam
t 020 77 51 667  m 06 21 898 046 
e info@natuursteenwijzer.nl  i www.natuursteenwijzer.nl
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19 februari
Snuffelen

Vandaag had ik snuffelstagiaires. 
Twee meiden uit groep acht 
van de basisschool. Ze zijn 
geïnteresseerd in journalistiek 
en ja, dan kom je buurten bij de 
buurtkrant. 

Verbaasd zijn ze niet, als ze een 
woonhuis binnen stappen. ‘ik had 
een hele grote ruimte verwacht. 
maar dit is ook wel handig.’ ik 
vertel hun over Stamhuis de 
Slibvijzel, dat het daar straks 
allemaal moet gebeuren. Dat er 
dan een ‘echte’ redactie komt. 
Dat we verbouwen, maar nog 
niet klaar zijn. 

we nestelen ons aan de keuken-
tafel. Ze stellen vragen. journal-
istwaardige vragen. En ik geef 

opdrachtjes. niet te moeilijk? ‘je 
moet het gewoon proberen. Het 
is best leuk hoor.’

Ze werken geconcentreerd. 
koppen snellen, onderwerpen 
bedenken, je kunt het allemaal 
gerust aan elfjarigen overlaten.

ik snuffel ook aan hen. wat 
willen zij in de krant lezen? Aan 
ideeën geen gebrek. ‘Een puzzel 
voor kinderen.’ En sport, meer 
sport. ‘welke teams doen het 
goed, wie wint de beker, wie ken 
ik en komt in de krant?’

Dan gaan ze weer, de juf wacht. 
‘ik wil nu zeker weten journalist 
worden.’

in Stamhuis de Slibvijzel staan 
tegen die tijd de deuren wagen-
wijd voor zulke meiden open.

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

LEIpE
SLIB

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

Vandaag schrijf ik een positief 
stuk over de Wibautstraat. Als 
architectuurrecensent van 
de Brug ben ik sowieso op de 
positieve toer. Niet dat er geen 
gebouwen af te kraken zijn, die 
zijn er genoeg. Ik kies ervoor, 
zeker in deze sombere win-
termaanden, de lezer met een 
positief gevoel over zijn stad 
achter te laten. 
Op een maandagmorgen ben 
ik voor de verandering uit mijn 
auto gestapt in de Wibautstraat 
om de sfeer op te nemen. Sinds 
mijn zoon overweegt om het 
Cygnus Gymnasium op num-
mer 1 van zijn scholenlijst te 
zetten ben ik voor het eerst 
begaan met de straat. Het imago 
is niet goed. Veelzeggend is de 
film Cycling Cities van architect 
en filmmaker Jord den Hol-
lander. In de film laat hij be-
woners van Boedapest, Milaan 
en Sao Paulo een foto van de 
Wibautstraat zien en vraagt de 
weg. Zonder aarzelen sturen de 
bewoners hem naar hun eigen 
Wibautstraat. De overeenkomst 
tussen de straten zit hem in de 
internationale architectuurstijl 
die rond 1970 vanzelfsprekend 
ingezet werd bij de aanleg van 
een stadsstraat van dit kaliber. 

7,5
De architectuur en steden-
bouw kan ik in het kort als volgt 
beschrijven: grote onpersoon-
lijke gebouwen staan ver uit 
elkaar langs een brede autoweg. 
Vergeleken met Amsterdam-
Centrum en de oude wijken 
eromheen is de Wibautstraat 
kaal en leeg. Maar er is een in-
teressante ontwikkeling gaande. 
Met de komst van de UvA en 
de HvA is er meer publiek op 
straat dan vroeger. Los daarvan 
is er een trend van succesvolle 
restaurants, hotels en clubs 
buiten het centrum. Restaurant 
Dauphine, het Volkshotel en 
Club Trouw zijn daar een voor-
beeld van. De randen van de stad 
hebben aan aantrekkingskracht 
gewonnen.
Sinds kort is The Student Hotel 
gevestigd in de voormalige 
Parooltoren en het naastgelegen 
Trouwgebouw. Ruim 500 kam-
ers te huur tegen een tarief dat 
voor een uitwisselingsstudent 
nog net op te brengen is ge-
durende een semester. De over-
gebleven kamers zijn voor toer-
isten die zich thuis voelen in de 
studentensfeer. Een gouden deal 
voor de initiatiefnemers van de 
transformatie van dit kantoorge-
bouw, dat op de nominatie stond 

om gesloopt te worden. Gelukkig 
is dat niet gebeurd, juist door 
het behouden en verbeteren van 
deze gebouwen krijgt de straat 
een ziel. De toren is alleen van-
binnen verbouwd, de laagbouw 
heeft er twee verdiepingen bij 

the student hotel

gekregen. De gevels van deze 
nieuwe verdiepingen zijn van 
cortenstaal en steken mooi af 
tegen de laagbouw. Het verticale 
ritme van de roestkleurige gevel 
en de verfijnde articulering van 
de betonnen horizontale gevel-

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. 

‘Door deze gebouwen krijgt de straat een ziel’

banden brengen de schaal van 
het gebouw terug naar de schaal 
van de straat en de achterliggen-
de woonwijk. De architect (Penta 
Architecten uit Harlingen) heeft 
hier goed werk verricht. Ik geef 
een 7,5. 

Alles kan gedeeld worden: 
tweedehands spullen, diensten 
en talent. Tijdens de Amster-
dam BLEND Weggeefmarkt 
kunnen bezoekers doneren en 
gratis uitzoeken. De markt vindt 
plaats op zaterdag 12 maart van 
12.00–18.00 uur bij Stayokay op 
het Timorplein. 

Wat je niet meer nodig hebt of 

een ander gunt kun je afleveren, 
mits onbeschadigd, bruikbaar 
en schoon. Verpakte dranken 
en etenswaren (onaangebroken 
en binnen de houdbaarheidsda-
tum) mogen aangeboden wor-
den. Alles wat overblijft wordt 
gedoneerd aan lokale goede 
doelen als het Leger des Heils. 

Spullen afleveren kan op vrijdag 

Weggeefmarkt op zaterdag 12 maart 

Timorplein.  foto marti jn van den dobbelsteen

Akke, Ruud, Hugo, René en 
Parel hebben onlangs de sleutel 
van het pand gekregen van 
verhuurder De Key en mogen 
het gebouw aan het R.J.H. For-
tuynplein de komende vijf jaar 
gaan exploiteren. René en Parel, 
bewoners van de oude veerboot 
De Vlieland aan de Borneokade, 
worden de uitbaters. Samen met 
een professionele kok verzorgen 
zij straks dagelijkse maaltijden. 
Parel: “We willen lekkere, ge-
zonde en betaalbare maaltijden 
serveren. We hebben daar al 
ruim tien jaar ervaring mee. Elke 
woensdagavond kunnen gasten 
op onze boot voor een klein be-
drag een biologisch driegangen-
menu bestellen. Zo gaan we het 

Krassende schaatsen op het ijs, 
wegschietende luchtbellen er-
onder, het zijn geluiden die on-
miskenbaar horen bij natuurijs. 
Toch zal de rustieke sfeer bij 
stevige vorst één dag plaatsma-
ken voor bonkende bassen en 
een feestende menigte. Partyor-
ganisator Loveland heeft een 
vergunning voor een festival.

“Het is de bedoeling dat het een 
kleinschalig gratis evenement 
wordt voor hooguit achthon-
derd man,” vertelt Tim Rothfusz 
van Loveland. “Geen grote 
podia maar een kleine dj-boot 
en een paar standjes met drank, 
gezellig in de natuurijssfeer. In 
2012 hebben we het voor het 
eerst gedaan en dat was een 
groot succes.”

De Oceaan Eindelijk nieuwe bestemming 
voor historisch pand

Bonkende bassen op natuurijs,  
Loveland in het Flevopark

Wat begon als een buurt-
happening tegen jaren-
lange leegstand van een 
historisch pand, krijgt 
een onverwachte wen-
ding. Vanaf april 2016 
opent De Oceaan, het 
oude havenkantoor op 
Borneo-eiland, eindelijk 
zijn deuren weer. Vijf 
eilandbewoners geven 
het gebouw terug aan de 
buurt.  

Als het op de valreep nog stevig gaat vriezen dan 
klinkt in Oost wellicht ook It giet oan! In dit geval niet 
voor een heroïsche schaatswedstrijd, maar voor Lo-
veland on Ice, een houseparty op de grote vijver van 
het Flevopark. De vergunning is verleend.

ook doen in De Oceaan, maar 
dan op grotere schaal.”

Daarnaast wordt de Oceaan, ooit 
atelierruimte van oud-provolid 
Robert Jasper Grootveld, een 
ontmoetingsplek voor de buurt. 
“Dat lukt uiteraard alleen met 
betrokkenheid van de buurtbe-
woners. We nodigen hen dan 

Goos van der Sijde van de 
Vrienden van het Flevopark is 
minder blij met Loveland on 
Ice: “Onze ervaring in 2012 was 
negatief. We werden opge-
schrikt door een invasie van 
mensen, enorme luidsprekers 
en dreunende muziek die in 
de wijde omtrek te horen was. 
Het gemoedelijke gevoel van 
de buurt op het ijs was meteen 
weg,” zegt Van der Sijde. “Wij 
zien het liever niet gebeuren, 
natuurijs is al zo schaars. En wie 
zegt dat het in tijden van sociale 
media bij die paar honderd 
bezoekers blijft?”

“Wij hebben veel ervaring met 
het managen van publieks-
groepen dus we kunnen er 
echt voor zorgen dat het geen 
mega-event wordt,” verzekert 

ook van harte uit om met ons 
mee te denken.”

Tientjesleden
Tijdens de crowdfundingmiddag 
werd al ruimschoots aan die op-
roep gehoor gegeven. René: “Be-
woners kwamen met veel goede 
ideeën, zoals een Open Podium, 
filmavonden, een buurtopera, 

Rothfusz. “En in overleg met 
het stadsdeel hebben we het 
maximaal aantal decibellen op 

Door Michel van Dijk

Door Pieter-Bas van Wiechen

jazzmiddagen, maar ook brid-
gen, dartcompetities en gewoon 
op een groot scherm lekker een 
potje voetbal kijken. Dat kan 
straks allemaal.”

De exploitatie kost wél geld, er 
moet een commerciële huur-
prijs worden betaald en het 
gebouw is helemaal gestript. 

vijfentachtig gezet, dat is lager 
dan in 2012.” Of dat genoeg is 
voor de Vrienden van het Fle-

De vijf initiatiefnemers zijn 
daarom op zoek naar tientjesle-
den, buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden die maande-
lijks tien euro doneren. Parel: 
“De eerste zestig tientjesleden 
hebben zich reeds gemeld. We 
hopen op tenminste tweehon-
derd leden, daarmee kunnen 
we een deel van de vaste lasten 
betalen.”

Tientjesleden worden een beetje 
mede-eigenaar van De Oce-
aan en krijgen bij ieder bezoek 
een gratis drankje. René: “Als 
je vier keer in de maand iets 
komt drinken, heb je het er al 
uit. Al hopen we natuurlijk dat 
je het dan zó gezellig vindt dat 
je vanzelf een tweede en derde 
consumptie neemt.”

De vijf initiatiefnemers zijn 
tevreden over De Key. Parel: 
“Zij denken inmiddels met ons 
mee om dit een succes te laten 
worden. We hoeven de eerste 
tijd bijvoorbeeld geen volledige 
huur te betalen. Dat geeft ons 
wat meer tijd om van De Oceaan 
een bruisende ontmoetingsplek 
voor en door de buurt te ma-
ken.”

Tientjesleden en andere donateurs 
kunnen zich aanmelden op Voorje-
buurt.nl/oceaan

Initiatiefnemers Akke, Ruud, Hugo, René en Parel gaan het oude havenkantoor De Oceaan exploiteren als  
restaurant en ontmoetingsplek. foto marti jn van den dobbelsteen

Als het gaat vriezen, komt Loveland on Ice naar het Flevopark. foto marti jn van den dobbelsteen

vopark is de vraag, ze hebben 
bezwaar aangetekend. Begin 
maart is de hoorzitting. 

11 maart tussen 18.30–21.00 uur 
en tijdens de markt op 12 maart 
van 12.00–18.00 uur, Timorplein 
21. Wie wel spullen heeft maar 
geen vervoer, kan een mail stu-
ren naar ophaaldienst@amste-
damblendmarket.nl. 
 
Voor info en alle activiteiten zie 
Facebook ‘amsterdamblendmar-
ket’. 
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Als onwetend rivierenbuurtknulletje verkaste ik in 2004 naar Oost. 
Samenwonen met vriendinlief in een romantisch souterrain aan de 
weesperzijde. Stiekem onderhuren op een rijkeluitjeslocatie, voor 
160 euro inclusief. belachelijk natuurlijk; laat ik daarom iets over de 
middeleeuwse woonomstandigheden vertellen.

Onze woonkelder was vanzelfsprekend donker. De eeuwenoude 
katoenen elektriciteitskabels waren slecht zichtbaar; menig risico-
analyticus zou dit een levensgevaarlijke situatie noemen. we had-
den een zonloos minituintje dat door een zekere bijgoochem was 
volgesodemieterd met beton. Zodoende was iedere motregenbui 
retespannend: zou de antieke vloer weer blank staan? De duurzame 
vochtigheid maakte ons stulpje tot woonparadijs voor allerhande 
schimmelorganismen en moddervette huisspinnen. De toenmalige 
winters waren streng, binnenshuis althans. Twee loeiende gaskachels 
ten spijt. Douchen was een intense belevenis. Om warm douchewa-
ter te verwekken moest je minutenlang een hete wastafelkraan laten 
lopen. Vervolgens stond je naast de tuindeur te blauwbekken onder 
een wanhopig pisstraaltje.

De hoofdhuurder woonde boven ons. Zij was een bijna tachtigjarige 
Amsterdamse die rond 1930 met haar ouders naar de weesperzijde 
verhuisde. Heerlijk mens. Ze wenste ons voortdurend een prettig 
weekend. Lief en een tikkeltje apart. Op haar verdieping deelden we 
het toilet. Als je haar daar tegenkwam, meldde ze dikwijls dat ze een 
‘noodlanding’ ging maken. Dit was een oprechte waarschuwing, want 
bij zo’n noodlanding kwamen buitengewone geurdampen vrij.

Onze buurvrouw was niet zo van het aanpakken. ‘Dat zien we na 
de kerst wel,’ reageerde zij steevast als er iets gebeuren moest. Zo 
ook toen we in pakweg februari een klein maar zeker gaslekje in 
onze pittoreske keuken ontdekten. na hevig aandringen belde zij de 
asociale huisbaas, die reparatie pas nodig vond toen hij besefte dat 
de ganse toko in de hens kon vliegen. Tot die tijd sliepen we, ook bij 
barbaarse vrieskou, met het raam open.

Tijden veranderen. Onze prachtige buurvrouw is al jaren dood, het 
lieflijke souterrain blinkend gerenoveerd. Het wordt bewoond door 
welvarende hipsters. Soms, als mijn fascinerende leventje tegenzit, 
verlang ik terug naar toen. naar vervlogen onbezorgdheid.

Noodlanding op de 
Weesperzijde
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Puzzel jij mee voor deze bazenprijs?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 
maart 2016 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 74-2016 

is: stabilisatorstang. Uit 532 inzenders is dhr. Noomen 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels 
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden  
door DOK48 eten en drinken aan  
de haven IJburg, Krijn Taconiskade  
328-330, www.dok48.nl. 

Knots! Keuzemenu voor twee personen bij DOK48.
Dineren in een fijn restaurant met uitzicht op een haven. 

pUZZEL prIJSVraaG
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24 maart
Q-Café Live: Tim knol. Q-factory, 
q-factory-amsterdam.nl.

AllegAAr

27 februari
rommelmarkt, 12.00-15.00 uur, 
Elthetokerk, javastraat 118.

29 februari
maandelijks gesprek met leden van 
de bestuurscommissie Oost. Thema: 
wijk zonder scheidslijnen. flexbieb, 
20.30 uur, flexbieb.nl.

2 maart
Cursus mediteren (gratis) in  
Amsteldorp, door de stichting Sahaja 
Yoga nederland. manenburgstraat 
22hs, vanaf 2 maart, 20.00 uur,  
sahajayoga.nl.

4 maart
film Vleesverlangen van marijn frank 
in combi met diner door restaurant 
merkelbach. frank probeert van 
haar verslaving aan vlees af te komen 
door stage te lopen bij een koei-
enslachterij. Aanmelden  
info@huizefrankendael.nl.

Club

27 februari
We all love ’80, ’90, ’00. Panama, 
Oostelijke Handelskade, 23.00 
uur, panama.nl.

19 maart
Alive and Kicking, bruisend dansfeest 
– allerlei muziekstijlen – met band 
en Dj. Voor boven en onder de 40. 
badhuistheater, 20.15 uur,  
boerhaveplein 28, badhuistheater.nl.

TheATer

28 februari
muzikale voorstelling Broertje Dood 
op een bijzondere plek: in  
museum Tot Zover op het terrein 
van begraafplaats De nieuwe  
Ooster. oostblok.nl.

10 maart
Campfire: jack kerouac. Open 
podium voor acteurs, dichters en 
folkmuzikanten. badhuistheater, 
20.15 uur, boerhaveplein 28,  
badhuistheater.nl.

17 maart
Shakespeare karaoke: The Tempest. 
Een beproefde formule van Shake-
spearekenner william Sutton.  
badhuistheater, 20.15 uur,  
boerhaveplein 28, badhuistheater.nl.

Muziek

28 februari
The Doppelgangaz + woodie Smalls. 
Q-factory, kleine zaal,  
q-factory-amsterdam.nl.

russische, franse en Duitse roman-
tiek, The Atlantic Trio. Schuilkerk De 
Hoop, 15.00 uur, Harteveldseweg, 
schuilkerkdehoop.nl.

Jeugd

28 februari–5 maart
Koekjes bakken, filmmiddag (4+), 
vliegers bouwen en testen (7+), 
stoere sportdag, knutselmiddag (4+). 
Dingen in de vakantie bij Storm, 
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

t/m 6 maart
Schatgraverij in de verkleedkisten. 
wie als jonkvrouw of ridder komt 
krijgt gratis toegang tot het kasteel. 
Over herders en schapen en wonen 
in de middeleeuwen. muiderslot.nl.

13 maart
Wat is het geheim van de harp?,  
remy van kesteren (8+).  
muziekgebouw aan het ij, 15.00 uur, 
muziekgebouw.nl.

roodkapje, Het kleine Theater (2+). 
blijburg, 11.00 en 13.00 uur, blijburg.
nl.

uilenworkshop voor kinderen,  
in samenwerking met valkenier  
birdlive. Van dichtbij leren over  
roofvogels en uiltjes. Aanmelden  
via info@bijstorm.nl. bij Storm,  
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

20 maart
Lotte van het uitvindersdorp (3+) / 
Antboy en de wraak van de Rode Furie 
(7+). Vrijburcht, 13.30/15.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

FilMs

4 maart
Mustang. Vrijburcht, 20.30 uur,  
theatervrijburcht.nl.

10 maart
flexbieb boek & film:  
No country for old men. flexbieb, 
20.00 uur, flexbieb.nl.

11 maart
Diary of a Teenage Girl. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

18 maart
Irrational man. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.
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5 maart
wanted: Talent Show. Q-factory,  
q-factory-amsterdam.nl.

6 maart
bobs jamsessie, voor muzikanten 
en publiek. Café Ed, 15.00 uur, krijn 
Taconiskade, cafe-ed.nl.

9 maart
Lenneke ruiten + Thom janssen. 
muziekgebouw aan het ij, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

10 maart
Dany Lademacher’s wild romance, 
Out Of Heaven release. Q-factory, 
q-factory-amsterdam.nl.

11 maart
Beamish and the Classics, Amsterdam 
Sinfonietta. muziekgebouw aan het ij, 
20.15 uur, muziekgebouw.nl.

12 maart
Pink Floyd Project. Q-factory,  
q-factory-amsterdam.nl.

20, 21, 25 maart
Blankout, De nationale Opera  
i.s.m. het muziekgebouw.  
muziekgebouw aan het ij, 20.00 uur, 
muziekgebouw.nl.

165 In Amsterdam waren er op 1 januari 
2015 nog 178 schoenwinkels, een jaar 
later zijn dat er 165.

AcHTer de Brug
11 maart

flexy boekenbal, thema Duitsland. 
met diverse gastoptredens. flexbieb, 
20.30 uur, flexbieb.nl.

12 maart
Amsterdam blend weggeefmarkt, 
doneren en gratis uitzoeken.  
Stayokay, Timorplein, 12.00-18.00 uur, 
facebook ‘amsterdamblendmarktet’.

Lezing ‘De leringen van de Oude 
wijsheid’, door prof.dr. Andreas de 
bruin. Share info Centrum, Tweede 
Oosterparkstraat 322, 11.00-12.30 
uur, sharenl.org.

18 maart 
flexnight Live: maria Austria. Door 
Adriaan Elligens, directeur maria 
Austria instituut. flexbieb, 20.30 uur, 
flexbieb.nl.

19 maart
Café Vrijbucht heeft een nieuwe 
sfeer, een nieuwe kaart. jan Olphert 
Vaillantlaan 159, cafevrijbucht.nl.

Open Toren Dag. 19 historische en 
hedendaagse torens in Amsterdam 
openen hun deuren tussen 10.00 
uur en 16.00 uur. Er zijn ook andere 
activiteiten: opentorendag.nl.

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

5 april
grote rommelmarkt in flevopoort, 
10.00-15.00 uur. 
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Lieke van Lexmond opent rokjesdagloop

Rokjesdagloop 2013. foto marti jn van den dobbelsteen

Op zondag 3 april wordt voor de vijfde keer de Rokjesdag-
loop gehouden, het hardloopevenement voor vrouwen dat is 
bedoeld als ode aan de lente. Het startschot voor deze nieuw-
ste editie wordt gegeven door Lieke van Lexmond, een van de 
hoofdrolspelers in de nieuwe romantische komedie Rokjes-
dag van regisseur Johan Nijenhuis. 
Hardlopers kunnen zich inschrijven voor een afstand van 5 of 
10 kilometer. Dit jaar is het programma voor het eerst uitge-
breid met de Walk4MS, een wandeltocht over een afstand van 
5, 10 of 15 kilometer. Daarnaast is er een kidsrun van 1 en 2 
kilometer. Een rokje is niet verplicht, maar natuurlijk wel zo 
leuk! Kijk voor meer informatie over deelname, donaties aan 
de Stichting MS Research en inschrijven op de site: rokjesdag-
loop.nl.



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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl
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

‘Als u meer dan  
goede zorg verwacht!’

www . h e t d i e r e npun t . n l w w w. b i j s t o r m . 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

Biolicious IJburg | Biolicious Oostpoort

www.biolicious.nl

e t e n , d r i n k e n
&  g e z e l l i g h e i d
c a f e v r i j b u r c h t . n l

Italiaans leren in A’dam!

www.italiaitalia.nl
TEL 06 338 57 359 

Inschrijving voor kwartaal-
cursussen en one to one is open. 
Vanaf B2 gratis Italiaans met film.

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

Café ED 
(H)eerlijk eten 
en drinken

Waardebon € 5,- op eten. 
Niet in combinatie met andere acties.

bezoeker open avond:
‘Jullie zijn echt mijn TOP school.  
Ik ben alleen maar gekomen om 
reclame te maken, de laatste van 
mijn 4 kinderen wil maar naar één 
school en dat is het IJburg College’

www.ijburgcollege.nl

bijles • huiswerkbegeleiding
citotraining •faalangsttraining
06 31 91 57 21 | info@bijlesclub.nl

w w w. b i j l e s c l u b . n l

€35 per les!

Als mantelzorger  
ondersteuning  
nodig? 

Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach! 
www.dynamo-amsterdam.nl  
of mail naar Martijn
MNije@dynamo-amsterdam.nl

Ben van Meerendonkstraat 53
1087 LB Amsterdam-IJburg

020-4955669 / info@tptransparant.nl 

www.tptransparant.nl w w w. a f c i j b u r g . c o m

scheidsrechters 
gezocht

	  
Samsøe & Samsøe – mbyM – 

Second Female - Unisa 

/sevenlands020 - IJburglaan 1359 – Amsterdam  

ijburglaan 1491 | 020 - 416 16 49
www.restaurantmerza.nl

Reserveer Nu!
Voor de lekkerste 
gerechten uit de 
Turkse keuken komt 
u bij ons. 

Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77

Nieuwe collectie kinderschoenen

www.r isschoenen.nl
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     Middenweg 3-5, Amsterdam 
020-4681433 
      Pretoriusstraat 88H, Amsterdam, 
020-3311700 
      www.fietsenmeer.nl 
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Eiburgh Snacks | Zuiderzeeweg 2
www.e iburghsnacks .n l

Daar geloven wij niet in. Wij  
willen gewoon dat onze klanten 

nog even aan ons denken

R e c l a m e ?

Natuurlijk  | voor lichaam en geest
        www.beautysalonijburg.nl

Beautysalon IJburg

Trendy kleding en hippe accessoires 
06-33086837

 

facebook.com/trendsbyeef

Trendy kleding en hippe accessoires 

facebook.com/trendsbyeef

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Geen erotiek!

d e  v r i e n d e n  va n  d e  b r u g
Inkoop oud goud, zilver en  
edelmetalen munten. Reperaties, 
horloges, klokken en sieraden in 
eigen atelier.     

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

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

www.debrugkrant.nl/vrienden
marti jn@debrugkrant.nl


