
Marcel van der Horst is  
al dertig jaar kapper in de  
Pasteurstraat. Wellicht niet  
lang meer. Rochdale wil woon-
blokken in het wijkje Jeruzalem 
slopen. In Leef!, pag. 7

Kortingsbonnen
Aantrekkelijke  

aanbiedingen om  
uit de knippen  

en stuk  
te slaan.
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Intratuin 
Amsterdam
7 dagen

OPEN
Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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IEDER
SEIZOEN
 naar Intratuin Amsterdam

Dutch Seating Company showroom: Cruquiuskade 85  |  www.dsco.nl
meubelen  |  accessoires  |  stoffen  |  Open: vr. t/m zo. vanaf 12:00 uur

New Vintage in Amsterdam!

2E PAASDAG OPEN!

Ingrid Droogsma (56, links) en zus Simone Droogsma (50) zijn al hun leven lang klant bij boer Geert. Hondjes Dunya en Daisy (3) houden het vanuit de  

kinderwagen in de gaten.

Een druilerige vrijdagmid-
dag in de krokusvakantie. De 
Dappermarkt, met name de 
uiteinden van de markt bij 
de Mauritskade en de Wijt-
tenbachstraat, maakt een wat 
treurige indruk: een kraam, 
een tijdje niks, en dan weer een 
kraam. Helemaal aan het einde 
is er zelfs plek voor een gepar-
keerde auto. Ligt het misschien 
aan het slechte weer? 

Een week later: stralende zon 
en volk op de markt. Toch zijn 
ook nu lang niet alle plekken 

bezet. “Een gatenkaas is het”, 
constateert kaasverkoper Klaas 
Grootveld. Hij kan het weten, 
hij staat al 44 jaar op de markt. 
“D’r kunnen nog wel honderd 

De Dappermarkt kwak-
kelt. Bij slecht weer staan 
er weinig kramen en het 
aanbod is niet divers ge-
noeg. Op de markt wijten 
ze deze manco’s aan het 
beleid van het stadsdeel 
en het marktbureau. 
Maar bij de gemeente 
vinden ze dat de marktlui 
het eerst onderling eens 
moeten zien te worden.

Door Pieter-Bas van Wiechen en 
Rosanne Kropman

De Dappermarkt is een gatenkaas
‘Problemen door slecht beheer en gebrek aan diversiteit’

kramen bij. Kijk maar, de afstand 
tussen de kramen is te groot.”

Wat is er aan de hand op de 
Dappermarkt, een van de groot-

ste markten van Amsterdam? 
Hoewel het stadsdeel en de 
markttoezichthouders menen 
dat de lege plekken een gevolg 
zijn van de wintermaanden en 

dat het in de zomer vanzelf goed 
komt, constateren de mensen 
op de markt iets anders.

Het is een combinatie van de 
naweeën van de economische 
crisis en van slecht overheids-
beleid, legt bakker Dimitri de 
Regt uit. Hij is een van de vaste 
kraamhouders op de markt en 
voorzitter van de Belangen-
vereniging Marktondernemers 
Dappermarkt. 
Hij wil niet zuur doen, zegt 
hij. “Het gaat net de goeie kant 
op.” Maar volgens hem ont-
breekt het bij het marktbureau, 
dat de markt in beheer heeft, 
aan commercieel inzicht. De 
ambtenaren staan te ver af van 
het marktwezen en er heerst 
‘integriteitsangst’. Hij doelt op 
het behoedzame marktbeheer 
van de gemeente, ingegeven 
door een aantal corruptiezaken 
in het verleden.

Een voorbeeld: er is geen markt-
meester meer. Die rol wordt 
nu vervuld door een team van 
markttoezichthouders in dienst 
van de stad. 

Lees verder op pagina 5

Viggo Waas ooit onderdeel  
van de nikkelen generatie bij Ajax,  

nu assistent-trainer bij WVHedW
“Ik mis in oost een beetje  

de lol van vroeger,  
de harde humor van Ajax.”

woonb i j l age 
va n  d e  b ru g

in  het  hart
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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 

WWW.ORKEST.NL

LUISTER GRATIS DE PLAYLIST OP
WWW.24CLASSICS.COM/ORKEST

MEER INFORMATIE
EN KAARTEN VIA
WWW.ORKEST.NL
OF DE CONCERTZAAL 

ROUKENS
PERCUSSION 
CONCERTO

VR 1 APRIL 
MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
ZA 9 APRIL, 20.15 U 
PHILHARMONIE HAARLEM

Gordan Nikolíc, viool/leiding
Erik Bosgraaf, blokfluit
Dominique Vleeshouwers, slagwerk

SHAKER 
LOOPS

Museumkaart/Vriendenpas gratis

TENTOONSTELLING 20-3 t/m 31-10 2016

Middeleeuwse droomkastelen
Van Muiderslot tot Bommelstein

Met Pasen geopend: 
bezoek de mandvlechter 
en de valkenier of knutsel 
je eigen paasmandje!Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam 

T 020- 416 4000  | info@napamsterdam.nl 
Maandag t/m zaterdag zijn wij vanaf 8:30 
uur open. Zondag vanaf 10 uur!

www.napamsterdam.nl 

NAP PRESENTEERT

7E EDITIE

AANVANG
20:30

IEDERE LAATSTE DINSDAG VAN DE 
MAAND PUBQUIZ MET QUIZMASTER

Pubquiz
7E EDITIE

   29 MAART

•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

Dit is RIKIT HAIR, gevestigd 
op Steigereiland IJburg. De 
geur van verse koffie en de 
met zorg uitgekozen muziek 
vallen bij binnenkomst met-
een op. Net zoals de ontspan-
nen sfeer en de professiona-
liteit waarmee hier gewerkt 
wordt. Dit is een plek waar de 
klant centraal staat en waar 
een ervaren team samen bezig 
is om het mooiste in hem of 
haar naar boven te halen.

Aandacht, vakmanschap en 
kwaliteit zijn belangrijke 
waarden binnen RIKIT HAIR. 
Deze waarden verbinden het 
team. Ieder met zijn eigen stijl 
en identiteit. Ook is het dui-
delijk dat mensen van buiten 

RIKIT HAIR - oprechte aandacht,  
vakmanschap en kwaliteit
Wie ben je? Wat doe 
je? Hoe wil je overko-
men op je omgeving? En 
welk kapsel zou daar het 
best bij passen? Samen 
op zoek naar het ideale 
eindresultaat dat naad-
loos aansluit bij de per-
soonlijkheid die het gaat 
dragen. 

IJburg én van ver buiten Am-
sterdam RIKIT HAIR weten 
te vinden. Altijd makkelijk 

bereikbaar zo langs de ring en 
er is parkeerruimte direct voor 
de deur.

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
op www.rikithair.nl of ga eens 
langs en ervaar het zelf.

RIKIT HAIR
Jan Olphert Vaillantlaan 57, 
020-6731328, www.rikithair.nl

Openingstijden
maandag  9.00 tot 19.00 uur
dinsdag   9.00 tot 21.00 uur
Woensdag  9.00 tot 18.00 uur
donderdag  9.00 tot 21.00 uur
Vrijdag   9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  9.00 tot 18.00 uur

 Advertorial

“We reizen met het festival een 
paar jaar door Amsterdam-Oost 
en nemen het publiek mee naar 
bijzondere plekken. Daar orga-
niseren we samen met professio-
nele kunstenaars en buurtbewo-
ners kunst- en cultuurprojecten 
die we presenteren tijdens 
het festivalweekend. Dat is in 
een notendop de Rode Loper 

Het Rode Loper Festival strijkt neer in Betondorp

‘ De buurt vormt een bron van inspiratie voor onze kunstenaars’
In Betondorp wordt op 23 en 24 april de zestiende editie van het Rode Loper 
Festival gehouden. Een pareltje aan de rand van Amsterdam dat veel mensen van 
naam wel kennen, maar waar ze nooit komen. Daar wil de Rode Loper verandering 
in brengen.

‘nieuwe stijl’ vertellen Mireille 
de Ruiter en Linda Vosjan, de 
enthousiaste festivalleiders sinds 
2014. 

IJburg was in 2015 de eerste stop 
van het vernieuwde festival. “Be-
tondorp ligt eigenlijk helemaal 
niet ver van IJburg, maar het is 
een totaal andere buurt. Fasci-
nerend. In het dorp heerst een 
serene rust en de architectuur 

is prachtig. Zowel de omgeving 
als de kleurrijke bewoners zijn 
een grote inspiratie voor onze 
kunstenaars.”

Er lopen op dit moment een 
paar internationaal vermaarde 
fotografen in Betondorp rond 
waarvan het werk straks in de 
buitenlucht op de Brink getoond 
gaat worden. Zij portretteren 
overburen die elkaar voor het 
eerst ontmoeten. Mireille: “We 
zijn heel trots dat fotografen en 
kunstenaars als Jan Theun van 
Rees, Yarre Stooker en Fiona 
Whelan met ons meedoen. Het 
leuke is dat de fotografen zelf 
ook blij waren om door ons 
gevraagd te worden. Betondorp 
blijkt voor hen iets magisch te 
hebben.”

Dat geldt ook voor theatermaker 
Csilla Lakatos, die een theater-
route door het dorp aan het 
maken is. Vosjan: “Aan de ene 
kant van Betondorp ligt begraaf-

Van de wijkredactie

Programma

Zaterdag 23 april 17.00-21.30 uur
opening op de brink met première betondorplied, muziek, hapjes 
en drankjes van de onkruidenier en de blije buren, theaterroutes en 
rondleidingen, fototentoonstelling op de brink.

Zondag 24 april 14.00-19.00 uur
Hartjesfestival aan het onderlangs met Rode loper huisdichter 
Simon, talentenjacht, tweedehands markt, workshops voor jong en 
oud, hartverwarmend eten en drinken uit betondorp, theaterroutes 
en rondleidingen, fototentoonstelling op de brink. 

Voor updates en tijden zie www.rodeloper.org.

plaats de Nieuwe Ooster en aan 
de andere kant de kinderspeel-
plaatsen van het Onderlangs. 
Dat inspireerde Csilla tot een 
route die gaat over de dood tot 
aan de geboorte. Middels een 
theaterwandeling door het dorp 
loopt het publiek letterlijk een 
omgekeerde levensweg af.” 
Daarnaast presenteert de Rode 
Loper de voorstelling Wie ben 
ik van Esmeralda Detmers, 
gemaakt met kwetsbare jonge-
ren, en het Betondorplied onder 
leiding van Jos Zandvliet.

De veeteeltstraat, Betondorp. Foto Yarre Strooker

Op zondag 24 april werkt de 
Rode Loper samen met de eerste 
editie van het Betondorpse Hart-
jesfestival, dat een terugkerend 
evenement aan het Onderlangs 
moet worden. Buurtbewoners 
organiseren die dag een voet-
baltoernooi, een talentenjacht, 
workshops en een tweedehands 
markt met eten en drinken. 
Samen met de programmering 
van de Rode Loper is er op 23 en 
24 april letterlijk voor ieder wat 
wils. Een mooie gelegenheid om 
Betondorp beter te leren kennen.
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wILLIes wARTAAL
Tough Love

H oeveel tijd zal ik in mijn leven nog 
vergooien terwijl ik bij de kapper zit 
te wachten? Ik zou nog een instru-

ment kunnen leren bespelen of natuurlijk 
een exotische taal leren. een of andere 
Afrikaanse taal van een stam in Zimbabwe 
die uit zeventien mensen bestaat. gewoon 
om op feestjes over iets anders dan de 
Jeugd Van tegenwoordig te praten. Interes-
sant overkomen. maar dat kan ook met een 
leesbril en een coltrui. of helemaal niks zeg-
gen, dat is pas interessant. de mysterieuze 
sukkel uithangen. daar houden mensen van 
want dan kunnen ze hun saaie verbeelding 
op je loslaten. Stoffige fantasieën. De mens 
is dol op standaard sprookjes, vraag maar 

aan meneer Hollywood. die laat panels 
van consumenten bepalen hoe die film met 
dat miljardenbudget moet eindigen. Is er 
eigenlijk al een dag voor de consument? 
ohja kerst enzo. Vandaag ben ik lekker zuur. 
op deze dagen voel ik mijzelf doorgaans het 
beste. Van. Iedereen. 
Heerlijk. Ik hoop met heel mijn hart dat als 
reïncarnatie bestaat, ik dan als de badguy 
terugkom. Want nu ben ik veel te lief. Ik 
heb eigenlijk niet zo veel aan medeleven en 
vriendelijkheid. er zijn maar weinig mensen 
die daar goed geld mee weten te verdie-
nen. Is de dalai lama rijk? Shit ik ben aan 
de beurt. fijne dag nog en wees gul met je 
prachtige glimlach.

De nieuwe glowgolfruimte, 
mét blacklights.

Sinds kort kunnen bezoekers 
van dit grote attractiecentrum 
aan de De Ruijterkade niet alleen 
bowlen en lasergamen, maar ook 
glowgolfen. De baan heeft twaalf 
holes en is uitgevoerd in het 
thema Michiel de Ruyter en pira-
ten. “Het decor, beschilderingen 

Nu ook glow in the  
dark midgetgolfen bij  
Lovers Powerzone

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

Elk weekend: 
springkussen voor de kinderen

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

Zaterdag 26 maart:
Ga met de Paashaas op de foto!

11.30 - 15.30 uur

2e paasdag open van 12-18 uur
De paashaas op bezoek bij Maxis!    12.30 - 16.30 uur

Ga met de Paashaas op de foto!

2
De paashaas op bezoek bij Maxis!    

Ga met de Paashaas op de foto!

 paasdag open van 12-18 uur

Woensdag 30 maart:

gratis 
schminken

13 - 16 uur

Ze rouleren: een paar dagen 
Noord, dan weer Centrum, ge-
volgd door de Dapper. Signale-
ren zij iets – rommel, een te ver 
uitstekende kraam, kooplieden 
die de boel bedonderen – dan 
wordt dat doorgegeven aan het 
marktbureau van de gemeente. 
Die sturen eerst een brief, en 
als het dan nog niet opgelost 
is, iemand van Handhaving. De 
Regt: “Als marktmeester moet je 
letterlijk de markt meester zijn 
en mensen kunnen aanspreken 
op hun gedrag”. Dat gebeurt 
dus nu via een omweg langs de 
gemeente.

Als er niet wordt ingegrepen, 
is er over drie of vier jaar geen 
markt meer over, denkt Fred 
Koster van Boer Geert. Met 
een kaaskraam en -winkel staat 
hij al vijftig jaar op de markt. 
“Het komt nu voor dat we af 

Vervolg van pagina 1

‘wie vertrouwt er nou een marktkoopman?’

en toe met zeven kramen de 
hele markt vormen. Dan is de 
juffrouw die met de tram komt 
natuurlijk teleurgesteld. Da’s de 
doodsteek, want de volgende 
keer komt ze niet meer.” 
Op zijn telefoon heeft hij een 
lijstje staan met producten die 
hij graag op de markt zou heb-
ben. Hij somt op: hengelsport-
benodigdheden, sportkleding, 
fournituren, fietsonderdelen, 
dierenvoer. “En zo kan ik nog 
wel even doorgaan.” Volgens 
Koster zou dat de markt er weer 
bovenop kunnen helpen. 

Ook Koster wijt de problemen 
aan het beheer vanuit de ge-
meente: er is geen beleid om de 
markt divers te houden. “Voor 
verse waar heb je een loods, een 
weegschaal en een vrachtauto 
nodig; het is makkelijker om 
een bak panty’s achter in je auto 
te gooien.” 
Het is te moeilijk om je kraam 

over te dragen, zodat investe-
ren onaantrekkelijk is en met 
het huidige beleid is er te veel 
ruimte voor mooi weer-markt-
lui. 

Om de invloed van het stads-
deel te verkleinen en het reilen 
en zeilen van de markt meer in 
handen van de ondernemers te 
leggen, wil bakker De Regt dat 
de markt weer in beheer van de 
kraamhouders komt.

Het stadsdeel is op de hoogte 
van deze plannen. Een aantal 
marktlieden hield een presen-
tatie, maar een concreet voor-
stel dienden ze nog niet in. Het 
stadsdeel is vanzelfsprekend 
vóór een betere en aantrekke-
lijkere markt. De vraag is alleen 
of privatisering de enige weg is. 
“Soms krijgen wij het gevoel dat 
de verzelfstandiging een doel 
op zich is”, laat het stadsdeel 
via een woordvoerder weten. 

De Dappermarkt kwakkelt. Bij slecht weer staan er weinig kramen en het aanbod is niet divers genoeg.  
Op de markt wijten ze deze manco’s aan het beleid van het stadsdeel en het marktbureau.

“Marktkooplui vinden het nu 
al lastig elkaar aan te spreken 
als mensen te weinig dagen 
op de markt staan. Wordt dat 
beter bij een privatisering? Wij 
wachten de plannen af, maar 
gaan er alleen iets mee doen als 
een meerderheid van de markt 
dat wil.”

Op de markt is lang niet ieder-
een blij met de plannen. “Op de 
geprivatiseerde markt zie je dat 
diegenen die het meest betalen 
ook een voorkeurbehandeling 
krijgen”, zegt kaasverkoper 
Grootveld. “De straat is niet van 
ons, die zullen we dus moeten 
huren van de gemeente. Wat 
kost dat? En wie gaan er voor 
die private markt werken, en 
voor welk salaris? Ik betaal 
nu honderdvijfentachtig euro 
voor het schoonmaken en het 
ophalen van het afval. Bij een 
geprivatiseerde markt zouden 
we dat zelf gaan regelen. Maar 
wat als de markt dan niet vol 
staat? Dan gaat de prijs waar-
schijnlijk omhoog.”

Tijdens ons gesprek helpt 
Grootveld een klant of zeven 
aan wie hij niet hoeft te vragen 
wat ze willen. Hij pakt meteen 
de juiste kaas, laat de klant bij 
wijze van formaliteit proeven 
en praat verder. “Waar ik het 
bangst voor ben is dat we onze 
anciënniteit verliezen. Als het 
mislukt gaat de markt weer 
terug naar de gemeente en zijn 
we alles kwijt wat we hebben 
opgebouwd. Liever zou ik zien 
dat ze de markt zouden saneren 
zoals dat buiten de grote steden 
gebeurt. Dan krijgen we echte 
diversiteit en niet tientallen 
stallen met telefoonhoesjes.” 
Dan begint de kaasboer te 
lachen. “Ik moet nog zien of het 
echt gaat gebeuren. En boven-
dien, privatiseren? Nee dank je, 
want wie vertrouwt er nou een 
marktkoopman?”

en de blacklights zorgen voor 
een magisch effect. Kinderen 
zijn daar vaak verrukt over, als 
ineens hun veters oplichten.”

Bezoekers kunnen na afloop 
neerstrijken in het restaurant, 
dat negentig zitplaatsen heeft. 
“Op elke tafel staat een barbecue 
met echte houtskooltjes. Vlees, 
vis, salades en sauzen haal je bij 
het buffet. Hier is iedereen is zijn 
eigen chef.”

Lovers Powerzone ligt naast de 
kantoorgebouwen langs de De 
Ruyterkade. Midden in de stad, 
aan het water, op 200 meter van 
het Centraal Station. www.lover-
spowerzone.nl 

Czaar Peterstraat 
is de leukste
De Czaar Peterstraat is 
verkozen tot de leukste 
winkelstraat van Nederland 
van 2015. Volgens de organi-
satie combineert deze straat 
“Amsterdamse gezelligheid 
met lokaal karakter”. Er 
stemden 776 mensen op 
de Czaar Peterstraat. Am-
sterdam scoorde sowieso 
goed in deze landelijke 
verkiezing, want de Haar-
lemmerdijk en -straat is (na 
de Spiegelstraat in Bussum) 
goed voor een derde plaats.

De verkiezing is een ini-
tiatief van NLStreets, dat 
verschraling van het winke-
laanbod wil tegengaan door 
lokale winkeliers te onder-
steunen.

Creative campus 
op Kop Java-eiland
Op de Kop van Java-eiland 
heerst van half maart tot 
eind juni – de periode waar-
in Nederland EU-voorzitter 
is – volop bedrijvigheid op 
de creative campus die daar 
is ingericht. Ontwerpers, 
kunstenaars, wetenschap-
pers en studenten buigen 
zich twaalf weken lang over 
de grote maatschappelijke 
vraagstukken van deze tijd. 
Zij zoeken innovatieve 
oplossingen op het gebied 
van onder meer klimaat, 
infrastructuur en gezond-
heid in de stad.
Van half april tot en met 
eind juni vindt er paral-
lel een tien weken durend 
internationaal lezingen-, 
workshop- en publiekspro-
gramma plaats, afwisselend 
op de campus en in Pakhuis 
de Zwijger. Zie voor meer 
info: dezwijger.nl.

  

 Muzikale voorstelling over honderd jaar droge voeten
Zeebrieszs is een voorstelling over de kracht van het water, onze beste vriend én grootste vijand. met 
veel muziek, een quiz, humor en prachtige beelden van drs. P wordt gevierd dat we honderd jaar droge 
voeten hebben. Saillant detail: Hansje brinker bestaat echt, hij heette Arie evegroen. deze dappere schip-
per voer in 1953 zijn boot in de lekkende IJsseldijk en behoedde zo Rotterdam voor een ramp. Wat ook 
ter sprake komt: is Waterland wel waterproof? en hoe kijkt de rest van de wereld naar ons gepolder?
Zeebrieszs is te zien op 7, 8 en 9 april in theater op het dak, Johan van Hasseltweg 39d, Amsterdam-
noord. kaartjes via www.kobrass.com / www.vanpuffelen.biz.

 Samen zingen – Liedje en Latte
IJburgers kunnen de komende weken elke woensdagochtend bij de binnenwaai komen zingen onder lei-
ding van Hanne van de Vrie. Op 30 maart wordt iedereen, na afloop van de repetitie, uitgenodigd zijn dro-
men en wensen met betrekking tot de buurt te delen. liedjesschrijver Jeroen Schipper vertaalt de inbreng 
naar een lied van de Wijk, dat hij op 20 april, tijdens de laatste bijeenkomst, ten gehore zal brengen.
Woensdag van 8.45 tot 9.45 uur in de binnenwaai, ed Pelsterpark 2. data: 23, 30 maart (alleen deze keer 
in de flexbieb, talbotstraat 46), 6, 13 en 20 april. deelnemen kan eenmalig of meerdere keren, er wordt 
een bijdrage gevraagd van €3 per keer, maar meer of minder mag ook. mail met marije@mpduo.nl voor 
meer info. 

 DJ Marcello draait in Bij Storm op 22 april
Was je erbij toen, tijdens the Chemistry in escape op het Rembrandtplein? dJ marcello wel, hij draaide er 
de pannen van het dak. op 22 april is de revival, in café-restaurant bij Storm op Zeeburgereiland, tijdens 
de fameuze Vrijmibo, op het terrein van de landzeilers. en dus niemand minder dan dJ marcello die het 
onstuimig komt maken. Er is ruimte genoeg om flink te dansen. Café-restaurant Bij Storm, 20.00 uur, Zui-
derzeeweg 1, bijstorm.nl. facebook: ‘Vrijmibo Storm’.

 Jazzavonden in Q-Factory
In Q-factory worden weer jazzavonden geprogrammeerd, blue note Club nights, vernoemd naar het 
legendarische jazzlabel blue note. de eerstvolgende avond is op 29 maart. dan speelt bruut, een neder-
landse band. Je hoort er het surrealisme van Quentin Tarantino-films, tweedehands platen, oude westerns, 
de sfeer van lavalampen, gefotoshopte boogaloo en de jaren zestig onscherp als op Youtube in. op 29 
maart in de kleine zaal,q-factory-amsterdam.nl.

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en bescheiden bedrijvigheid

Cyber Pi
Vanaf deze maand krijgen elf talentvolle groep 8-leerlingen uit de In-
dische Buurt de kans om zich op woensdagmiddag na school te storten 
in de wereld van robots en computers. Ze leren programmeren op een 
bijzondere computer, de Raspberry Pi, die speciaal voor het onderwijs 
ontworpen is. De Cyber Pi-lessen zijn ontstaan uit een samenwerking 
tussen Stichting Cybersoek, internetprovider XS4ALL en de UvA. De 
lessen vinden plaats in de Cybersoek op het Timorplein.
In de Indische Buurt wonen veel gezinnen met sociale problemen en 
daardoor krijgen (bovengemiddeld) intelligente kinderen daar niet 
altijd de aandacht die ze verdienen. Verveling op school ligt dan op 
de loer. Het Cyber Pi-programma helpt deze kinderen hun talenten 
te ontdekken en enthousiast te maken voor een technische opleiding. 
De voorloper van het project, Cyber Lab, is vorige maand afgerond. De 
schoolprestaties en het schooladvies van de deelnemende kinderen 
waren zichtbaar verbeterd.

Kindermiddag in Muziekgebouw aan ’t IJ
Zondag 17 april is er een speciale kindermiddag in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ, met drie muziektheatervoorstellingen. Lichterlaaie (6+) gaat 
over alledaagse helden, smeulende dromen en de moed die nodig is 
om de regels te negeren als de nood aan de man is. Hemelsblauw (2–4) 
is een theatraal concert met muziek van onder meer Bach, Beethoven 
en Brahms. Karsu zingt tijdens een kinderconcert (8+) in het Bimhuis 
over haar leven. Deze Nederlands-Turkse zangeres treedt al vanaf haar 
veertiende op en is over de hele wereld bekend. Na elk concert zijn er 
muzikale activiteiten in het gebouw. Vanaf 13.30 uur, zie www.muziek-
gebouw.nl/jeugd. 
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Bij binnenkomst in de kantine 
duikt Patty zonder schroom ach-
ter de bar en neemt de telefoon 
op. Ik zie een vrouw die haar 
plekje binnen Fortius gevonden 
heeft. Zij is echter pas sinds 
september actief betrokken, 
namelijk als coördinator van een 
G-team (gehandicaptenvoetbal). 
In de bestuurskamer spreek ik 
Patty over haar nieuwe functie.

Hoe ben je vertrouwenscontact-
persoon geworden?
“Het bestuur heeft me gevraagd 
omdat ik in mijn werk als team-
leider in de gehandicaptenzorg 
vertrouwenspersoon ben voor 
mijn organisatie. Het eerste 
initiatief voor het aanstellen van 
vertrouwenscontactpersonen 
kwam van NOC*NSF. De KNVB 
heeft vervolgens contact gezocht 
met alle amateurvoetbalclubs. 
Ik heb als een van de eersten de 
bijbehorende cursus gevolgd. 

Patty Roozeboom, vertrouwenscontactpersoon bij AsV-Fortius

‘ Ik hoop dat ik 
overbodig word’
De vertrouwenscontactpersoon is in het Amsterdamse amateurvoetbal vrijwel on-
bekend. Deze functionaris is beschikbaar voor alle verenigingsleden die zich op enig 
moment onheus behandeld voelen. Per januari heeft ASV-Fortius, de voetbalver-
eniging op Sportpark Middenmeer, Patty Roozeboom als vertrouwenscontactper-
soon aangesteld.

Ik ben per mail, telefoon of 
postvakje te bereiken. Soms ben 
ik enkele uren per week ermee 
bezig, momenteel is het rustig.”

Wat maakt een vertrouwenscon-
tactpersoon zoal mee?
“Laatst gaven twee ouders aan 
zich onprettig bejegend te 
voelen door een jeugdtrainer. 
Ik ben gaan zitten met ouders 
en trainer om tot een oplos-
sing te komen. Wat vaak helpt 
is het gemeenschappelijke doel 
benadrukken: dat de jeugd 
met plezier kan voetballen. Zo 
kwamen we er goed uit. Het is 
een bewuste keuze de functie op 
te bouwen via het jeugdvoetbal. 
Later willen we dit uitbreiden 
richting senioren. Behalve be-
middelende gesprekken geef ik 
gevraagd en ongevraagd advies 
aan het bestuur. Zo hebben we 
gemeenschappelijke gedrags-
regels opgesteld. En ik heb 
aangegeven dat bestuursleden 
vaker aanwezig moeten zijn bij 

trainingen. Om te weten wat er 
leeft kun je niet volstaan door 
enkel in het weekend te komen.”

Waarom niet op je trainer of 
ploeggenoot afstappen als je je 
onheus bejegend voelt?
“Soms kan ik mensen inderdaad 
terugverwijzen. Maar helpt dit 
niet, dan is het belangrijk dat er 
een aanspreekpunt is. Iemand 
die met mensen overweg kan, 
invoelend is en bovendien geen 
bestuurslid; en dus onafhanke-
lijk.”

Wat is het verschil tussen een 
vertrouwenscontactpersoon en 
een vertrouwenspersoon?
“Een vertrouwenscontactper-
soon vangt op en verwijst zo 
nodig door. Doorverwijzen kan 
bijvoorbeeld naar een vertrou-
wenspersoon van de KNVB. 
Als dingen niet meer aan tafel 
te bespreken zijn dan verwijs ik 
door. Stel dat er overduidelijk 
problemen thuis zijn, dingen die 

sPoRT

Door Gijs Lauret

we niet bij Fortius kunnen op-
lossen. Of bij seksuele intimida-
tie; dan hebben de betrokkenen 
juridische bijstand nodig die ik 
niet bied.”

Wat hoop je te bereiken?
“Ik hoop in eerste instantie dat 

mensen mij weten te vinden en 
vervolgens dat we elkaar aanspre-
ken op gedrag, op een positieve 
manier. Ik hoop dat afspraken 
worden uitgevoerd en dat ik over-
bodig word. En anders doe ik dit 
vrolijk tot de dood ons scheidt!” 
Grapje. Patty lacht hardop.

Patty Roozeboom, terwijl op de achtergrond de C1 van Fortius klop 
krijgt. “Om te weten wat er speelt moet je vaak op de club zijn.” 

energiezuinige sporthal  
op Zeeburgereiland
Architectenbureau RAU heeft in februari met de gemeente Am-
sterdam een contract getekend voor de bouw van een sporthal 
in de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Er wordt ingezet 
op een slim en bouwtechnisch goed ontwerp, zodat het gebouw 
zo weinig mogelijk energie zal gebruiken. De sporthal komt bij-
voorbeeld goed op de zon te staan, zodat gebruikt gemaakt kan 
worden van zonnewarmte en -energie. Verder wordt er gekozen 
voor ‘eerlijke’, duurzame materialen die onderhoudsarm, goed 
te reinigen en zoveel mogelijk stoot- en krasvast zijn.
Leerlingen van het IJburg College 2 en het Stelle College zullen 
de sporthal overdag gebruiken. Daarnaast komt de hal – een 
grote, in drieën deelbare met een losse gymzaal – beschikbaar 
voor sportverenigingen.

Brouwerij in monument nabij oostpoort
In het voormalige dierenasiel op de hoek van de Polderweg en 
de Oranje-Vrijstaatkade wil zich Van Vollenhoven’s Bierbrou-
werij & Proeflokaal vestigen. In de 19de eeuw was deze grote 
brouwerij gevestigd aan de Hoogte Kadijk als Van Vollenho-
ven’s Bierbrouwerij en Azijnmakerij ‘De Gekroonde Valk’. In 
2006 bracht een aantal fans het vermaarde Van Vollenhoven’s 
Stout weer op de markt, gebrouwen volgens de originele recep-
tuur. Dezelfde initiatiefnemers willen nu de brouwerij herope-
nen in een te restaureren monument. Om hun dromen waar te 
kunnen maken zijn ze een crowdfundactie gestart. Zie vanvol-
lenhovenbieren.amsterdam.nl.

w i n k e l c e n t r u m

www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam

• Op 5 minuten afstand van 
Zeeburgereiland • Garage met 1,5 uur 
gratis parkeren • Alle boodschappen 

onder 1 kap 

www.winkelcentrumbrazilie.nl www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam

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 2015Verhuisactie

 GeldiG tot en met 15 April

Nu € 39,-

V e r l i e s  j e  G e e n  4 c m ,  b e tA A l  j e  n i k s !

easyslim.nu amsterdam

0621168480

Zondag 10 april wordt voor de 
elfde keer de Nescioloop georga-
niseerd door Atletiekvereniging 
AV’23. Deze loop in Amsterdam-
Oost omvat een wegwedstrijd 
over 15 kilometer, trimlopen 
over 8 of 15 kilometer en een 
jeugdloop van 1.923 meter. 
De start is op de atletiekbaan 
aan de Radioweg. Daarna gaat 
de route via Sciencepark en de 
historische Ringdijk naar de 
Nesciobrug, het Diemerpark en 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook 
dit jaar is de Nescioloop weer 

Nescioloop 
op 10 april

onderdeel van het Rondje Mo-
kum, een loopcircuit van zeven 
wedstrijd- en recreatielopen. 
Voorinschrijven voor de Nescio-
loop kan tot en met maandag 4 

april. Na-inschrijving is mogelijk 
op zaterdag 9 en 10 april. Voor 
details en inschrijven zie www.
nescioloop.nl. 

Urban sports week Amsterdam
Sportmarketingbureau TIG Sports organiseert eind april in samenwerking met de gemeente Amster-
dam de Urban Sports Week Amsterdam (USWA). Van 28 april tot en met 2 mei zijn er demonstraties 
en clinics op het gebied van typische urban sports als skateboarden, freerunnen, basketbal, BMX en 
inline-skaten. 
Officiële titelevenementen als het Nederlands kampioenschap Boulder, Freerunning en Panna zijn 
in het oog springende elementen van USWA. Op veel Amsterdamse middelbare scholen wordt in de 
aanloop naar het evenement aandacht besteed aan het actief beoefenen van urban sports. Kijk voor info 
over de locaties en het diverse programma van dit evenement op urbansportsweekamsterdam.com. 
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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.

Viggo Waas (Amsterdam, 18 april 1962) is  
cabaretier, acteur, televisieprogrammamaker,  
schrijver en zanger. Hij speelde in zijn jeugd bij Ajax, 
brak nooit door, maar heeft wel een meesterlijke  
imitatie van Johan Cruijff in huis. Viggo woont met 
zijn vriendin en dochter (10) in de Voltastraat.  
Hij toert met zijn voorstelling Cruijff & Pipo door  
het land.

‘ er gebeurt de laatste  
tijd iets geks in oost’

Door Marcel van Roosmalen

Viggo Waas 

 jasin de

Viggo Waas op het trainingsveld. “Ik mis wel een beetje de lol van vroeger, de harde humor van Ajax. Daarom 
ben ik sinds kort assistent-trainer van WVHEDW, vlakbij waar De Meer lag.”

Oost is jouw buurt.
“Ja, ik woon sinds negen jaar in 
de Voltastraat, een klein straatje 
tussen het Voltaplein en het 
Archimedesplantsoen. Daar-
voor woonde ik op het Christi-
aan Huygensplein, eerst boven 
de Bruna en daarna – de Bruna 
verhuisde wegens inbraken 
naar de overkant – boven de 
Gall & Gall. Wonen boven een 
Gall & Gall is op zich een prima 
positie, maar ook gevaarlijk. 
Verder speelde ik mijn hele 
jeugd – van mijn achtste tot 
mijn 24ste – bij Ajax. Ik was het 
grote net-niet talent, daar waren 
er meer van. Ik zat net onder de 
generatie Van Basten, niemand 
brak door. Boven ons was het 
allemaal geweldig. Ze noemden 
ons de nikkelen generatie.”

Noem de bekendste speler.
“Jantje Wegman, ken je die? 
Rechtsback van PEC Zwolle. 
Tonnie Blanker.”

Kom je nog wel eens bij Ajax?
“Ik werk acht uur bij Ajax, ik 
verzorg er samen met Peter 
Heerschop een voorbeschou-
wing op de wedstrijd. In die 
ruimte, ik ga niet zeggen welke 
ruimte het is, maar in die ruimte 
is het heel gezellig.”

Goede tip, dank je wel. 
“Je kunt er nog kroketten krij-
gen, er wordt nog ouderwets 
geouwehoerd.”

Een beetje zoals in jouw jeugd, 

toen ze in optocht over de Mid-
denweg naar De Meer gingen.
“In mijn herinnering was elke 
wedstrijd geweldig, je dacht 
alleen maar: ‘Met hoeveel gaan 
we winnen?’ Een beetje zoals 
ik nu naar FC Barcelona kijk. 
Johnny van ’t Schip werd altijd 
uitgescholden door een kerel 
met een toeter. ‘O nee hè, geef 
maar af die bal. Geef maar af’. 
Hij werd helemaal gek, Johnny. 
Tscheu La Ling was de king, vak 
L, de back van de tegenpartij 
werd al gek van het publiek. 
‘Hee-hee-hee.’ We speelden het 
mooiste voetbal van wereld – 
Cruijff/Swart/Keizer – maar het 
zat nooit vol. Heel gezellig.”

Even over de buurt van nu.
“Ik ben fan van Linnaeus 
Boekhandel, gewoon een leuke 
boekhandel. Tja, de Voltastraat. 
In het begin vond ik het heel 
saai, maar er gebeurt de laatste 
tijd iets geks in Oost; het leeft 
op. Je hebt nu Bar Wisse, je hebt 
De Biertuin, East of Eden komt 
eraan… Maar je hebt ook dat 
rare Ruk & Pluk en Bukowski. 
Het is upgrading. Eigenlijk 
woon ik tussen allemaal de-
zelfde mensen, het is een hele 
homogene groep. Een blanke 
suburb met allemaal schrijvers, 
acteurs en columnisten. Je 
kunt alle tv-programma’s ook 
in de Watergraafsmeer op gaan 
nemen, dan hoeft niemand de 
deur meer uit.”

Vind je het jammer dat de buurt 
veranderd is?
“Ik mis wel een beetje de lol van 

vroeger, de harde humor van 
Ajax. Daarom ben ik sinds kort 
assistent-trainer van WVHEDW, 
dat zit vlakbij waar De Meer lag.
WVHEDW betekent Wilhel-
mina Vooruit Hortus Eendracht 
Doet Winnen. Voor de rest, de 
buurt… In de Bakkerstraat zit 
een goede slager. Pieksman is 
een goede wijnhandel op de 
Bredeweg. Daily Delis, ken je 
dat? Dat is een fantastische win-
kel. Ik kom er altijd als ik speci-
ale biertjes nodig heb. Maar er 
is maar een winkelier echt ge-
weldig en dat is de kaasboer aan 
het Christiaan Huygensplein.”

Kaas en Zo?
“Die man is geweldig. Die is 
zo niet aangepast. Eigenlijk is 
hij een poëet. Hij schrijft ook 
gedichtenbundels, daar heb ik 
er een van. Hij zei laatst tegen 
mij: ‘Als ik je moet helpen met 
schrijven, dan moet je het zeg-

gen.’ Diep in zijn hart meent hij 
dat.”

Hij straalt in alles uit dat hij 
tegen zijn zin in de kaas zit.
“Omdat hij eigenlijk een 
schrijver is. Stel je voor dat jij 
vanaf nu in een kaaswinkel 
moet staan. Dat onaangepaste 
vind ik zo goed. Hij kan ook 
heel verkeerde dingen tegen 
klanten zeggen, daar moet ik 
erg om lachen. Hij mag blijven, 
die Intertoys ertegenover zou 
ik wel graag weg hebben. Ik heb 
een hekel aan kinderspeelgoed, 
een verschrikkelijke winkel. 
Snackbar ’t Hoekje vind ik ook 
geweldig, mijn vader heeft daar 
boven gewoond. Ze gaven hem 
gratis friet.”

Kan er nog iets beter aan de 
buurt?
“Ik denk zeer egocentrisch. 
Ik woon gewoon in een leuk 

huis in een leuke buurt met 
leuke mensen, maar als dat huis 
ergens anders had gestaan en ik 
kon mijn vrienden meenemen 
had ik het misschien ook wel 
leuk gevonden.”

Ben jij een leuke buurman?
“Ik ben niet zo’n leuke buur-
man. Ik ben vaak weg en kom 
laat thuis. Er werden best vaak 
pleinfeesten gehouden, op een 
gegeven moment was ik daar 
wel klaar mee.”

Je houdt niet van barbecueën?
“Nee, je staat daar een beetje de 
leuke buurman te acteren en in 
je achterhoofd ben je je daarvan 
constant bewust. Ik heb zelf wel 
een hele leuke buurman. Dat is 
een van de laatste huurders, de 
rest zijn allemaal kopers. Echt 
nog zo’n oude Amsterdammer, 
hij lacht zich helemaal ziek om-
dat hij zo’n laag huurtje heeft.”

Jouwbon.nl
Het beste van OOst

Aantrekkelijke voordeelcoupons voor 
één ieder! Knip, print of maak een foto 

van de bon en lever het in.
Adverteren? Bel 06-54 94 67 66

Like us on Facebook/jouwbon 020 693 53 68

10%
op alle

reparaties

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Asgul
Kledingreparaties & Stomerij

Javastraat 97
Amsterdam

KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ

Reparaties, ook leer
Gordijnen
Verstellen
Ritsen plaatsen etc.

Delhi Express
Andreas Bonnstraat 26

Amsterdam
020 364 25 85

www.indiancurry.nl

Indiase 
gerechten 
op traditionele 
wijze bereid.
Catering 
ook mogelijk!

10% Korting op alle bestellingen

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Opticiën STORK
Middenweg 55

Amsterdam
020 665 20 13

www.opticienstork.nl

Brillen & Zonnebrillen
van topmerken!

15% 
korting op zonnebrillen 
collecties

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Herenmodel €185,- €125,-
Damesmodel €180.- €120,-

Zolang de voorraad strekt

Jubileum aanbieding!
Edelstaal en saffierglas

Stork Juweliers
1ste van Swindenstraat 49

Amsterdam
020 66 503 00

www.storkjuweliers.nl

De Snelbinder
Molukkenstraat 13 hs

Amsterdam
020 693 03 57

www.desnelbinder.nl

Nieuwe & gebruikte fietsen
Onderhoud Reparaties

50% Korting Servicebeurt (€ 25,-)

15% Kortingop nieuwe fietsen

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Mezzo IJssalon en lunchroom
Dapperplein 36

1093 GS Amsterdam
06-46107584

www.mezzoijssalon.nl

1 x bolletje ijs 
1 euro(niet geldig in combinatie met andere acties)

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Ambachtelijk, 
zelf gemaakt ijs!

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

10%
korting op alle Riverdale Woonaccessoires

Maxi Meubel
Dapperstraat 271

1093 BS  Amsterdam Oost
020 694 12 07

www.maxi-meubel.nl

Polderweg 96
Amsterdam

020 737 00 58
www.lachkar.nl

15%
korting

op huurtarief

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016 www.autorijschoolsprado.nl
Bijlmerdreef 184-B

Proefles van60 min. gratis.Daarna rijles 
voor €36,-

i.p.v. €42,50

Autorijschool Sprado
Amsterdam

06 40 99 99 19
Vandaag gebeld, 

morgen rijden.

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

10%
korting
op alles in 
voorraad

Tapijthuis René
1ste van Swindenstraat 507-509

Amsterdam
020 694 00 80

www.tapijthuisrene.nl

Speciaalzaak
Tapijt & Vinyl

TAPIJTHUIS RENÉ

Modern Dental Care
Domselaerstraat 86

Amsterdam
020 694 19 34

www.moderndentalcare.nl

Voor de 
  laatste 
     technieken 
       & moderne 
        tandheelkunde

1ste Gebits-
controle + 2 kleine foto’s 

GRATIS

Geldig: 1-4 t/m 30-4-2016

Schut van de Ven Notariskantoor
Piet Heinkade 229 |  1019 HM Amsterdam

www.schutvandeven.nl |  info@schutvandeven.nl |  T 020 880 43 00

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
terras te laten maken!
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De spullen – snuisterijen, ser-
vies en meubeltjes, boeken, an-
tiek of zelfs een golfset – worden 
het hele jaar door verzameld 
door bewoners, hun kinderen, 
medewerkers en buurtbewo-
ners. Soms komt daar zelfs 
nog de boedel van een failliete 
meubelzaak bij. Joyce Klerkx 
(vrijwilligerscoördinator) en 
vrijwilliger Lies Buitendorp zijn 
al weken bezig met de voorbe-
reiding.

“Het leuke van de markt is,” 

zegt Buitendorp, “dat er men-
sen van buiten naar binnen 
komen. Bewoners, vrijwilligers, 
medewerkers en buurtgenoten 
ontmoeten elkaar. Daar wordt 

Er komt een grote rom-
melmarkt. Dinsdag 5 
april is er van 10.00 tot 
15.00 uur in de recrea-
tiezaal van Flevopoort 
een gezellige uitstalling 
van goede spullen. Met 
de opbrengst worden 
activiteiten voor bewo-
ners van het Flevohuis 
georganiseerd. De hele 
buurt is welkom. “We 
kijken er allemaal naar 
uit.”

‘De opbrengst gaat naar activiteiten voor bewoners’
Grote rommelmarkt in Flevopoort op 5 april

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

Door Linda van den Dobbelsteen

iedereen blij van.” Klerkx: “Het 
is toch ook helemaal van deze 
tijd, hergebruik. Het komt echt 
niet in mijn hoofd op om goede 
spullen zomaar weg te gooien. 

deel 23

En reken maar dat de opbrengst 
goed besteed wordt.”

Want met het geld worden 
extra activiteiten van bewoners 
bekostigd. Het grootste deel gaat 
naar de jaarlijkse boerderijda-
gen. Drie keer per jaar verandert 
de besloten tuin van het Flevo-
huis in een heuse beestenboel. 
Klerkx’ ogen glimmen als ze het 
vertelt. “Dan lopen er dieren, 

van konijnen en geitjes tot kip-
pen en een heuse lama. Dat is zo 
leuk, daar genieten de bewo-
ners erg van. Dieren brengen 
gezelligheid.” Dan, lachend: “Er 
gebeurt ook altijd wel wat geks. 
Soms loopt er ineens een dier 
naar binnen, bijvoorbeeld. Het 
is hilarisch op zijn tijd.”

Ook de bewoners leven erg naar 
de markt toe. Ze komen gere-
geld spulletjes afgeven. Buiten-
dorp, die al jaren als vrijwilliger 
actief is: “Ook hun kinderen 
weten me te vinden. Sommige 
ouderen uit de buurt geven het 
al van tevoren aan: ‘Als ik dood 
ben, breng dan mijn spullen 
maar naar het Flevohuis’. De 
kinderen vinden dat fijn. Want 
het is toch pijnlijk om wat in je 
ouderlijk huis staat zomaar weg 
te gooien.”

Klerkx durft het bijna niet hard-
op te zeggen, maar het leukst is 
het om naderhand het geld te 
tellen. “We geven de spullen met 
liefde een nieuwe bestemming. 
En elke cent die het oplevert, 
komt ten goede aan de bewo-
ners. Dat is de echte kick.”

Grote rommelmarkt in  
Flevopoort, dinsdag 5 april, 
10.00–15.00 uur, Kramatplantsoen 
101-D. Iedereen is welkom, er is ook 
koffie en wat lekkers. www.zgao.nl.

 Advertorial

Vrijwilligerscoördinator Joyce Klerkx en vrijwilliger Lies Buitendorp zijn al druk bezig met het voorbereiden van 
de rommelmarkt op 5 april. “De hele buurt is welkom.”

  

 Eco designbedden
bedaffair introduceert eco designbedden van tojo. tojo, een jonge 
meubelfabrikant uit duitsland, heeft de focus op functionaliteit, 
ecologie en design. de fabrikant heeft afstand gedaan van schroe-
ven, meubelbeslag, beits en lak. een eco designbed bestaat voor 
100% uit onbehandeld beukenhout multiplex. de afwerking is zeer 
hoogwaardig en de prijskwaliteitverhouding gunstig. Al het over-
bodige is weggelaten. de bedden zijn behalve prachtig om te zien 
en goed voor het milieu ook heerlijk om op te slapen. 

 Strak in je vel met EasySlim 
de elektrodenpads van easySlim kunnen cellulitis, slappe huid, 
striae en overtollig vet en vocht doen verdwijnen. er wordt 
gewerkt met een geavanceerd apparaat dat door de combinatie 
van ultrasone geluidsgolven en elektrolyse plaatselijk per behan-
deling tussen de 4 en 28 centimeter afslankt, huid en bindweefsel 
versterkt en spieren opbouwt. de behandeling staat gelijk aan een 
lange, intensieve workout. Wegens succes verhuist easySlim naar 
de Pampuslaan 31. en is er een speciale verhuisactie tot en met 15 
april. gaat er bij de proefbehandeling niet meer dan 4 cm af, dan 
hoef je niet te betalen. Zie www.easySlim.nu of bel 06-21168480. 

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

Landmarkt viert eerste lustrum  
én krijgt een bezorgdienst
In april 2011 opende Landmarkt 
aan de Schellingwouderdijk 
haar deuren. Vijf jaar later 
zorgen hun vakmensen samen 
met inmiddels honderd kleine 
telers, boeren en ambachtelijke 
leveranciers nog steeds voor het 
lekkerste vers in de buurt. Ini-
tiatiefnemer Thijs van Banning 
straalt: “We zijn er trots op dat 
we ons eerste lustrum hebben 
gehaald. Na vijf jaar kunnen we 
veel bewoners uit Oost en de 
eilanden tot onze vaste klan-

tenkring rekenen. De komende 
jaren blijven we ons vol passie 
en enthousiasme inzetten voor 
leuk en lekker eten.”
Landmarkt is zeven dagen per 
week open en start binnenkort 
met het bezorgen aan klanten 
in Groot Amsterdam, via de 
nieuwe webshop.
Vanwege het jubileum houdt 
Landmarkt een mooie actie, tot 
en met 10 april 2016. Wie vanaf 
€5 besteedt in de winkel krijgt 
twee roomboter croissants mee. 

Knip wel even de bon uit op de 
pagina hiernaast. Zie ook land-
markt.nl.

Landmarkt.

De Nieuwe Ooster.

Wie helpt?
elke eerste dinsdag van de maand vindt in de recreatiezaal van flevopoort ook een kleine rommelmarkt plaats. 
klerkx: “Ik zoek nog een vrijwilliger die het leuk vindt om eens per maand te komen helpen. Het liefst iemand die 
niet terugdeinst van wat sjouw- en tilwerk en die een beetje kan klussen. Ik daag graag de mannen uit. kom gerust 
op 5 april eens langs om te zien hoe het hier is.” of mail naar j.klerkx@zgao.nl.

 Advertorial

 Advertorial

 Advertorial
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Kom de 
week afsluiten en 

het weekend 
inluiden!

€ 19,50 
p.p.

GRATIS
ENTREE

Ontvangst met glas prosecco

Heerlijke Pomodorisoep   
Rustiek wit en bruin brood, Paasbrood 

Diverse vis en vleessoorten Pindakaas, hagelslag en jam
Belegen kaas en brie

Vers fruit  

Huisgemaakte eiersalade 

Gekookte eieren Gebakken eitje naar keuze met spek,  tomaat, ui, champignon en/of kaas

Paasbrunch 

Lezingen in De Nieuwe ooster

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
Ben van Meerendonkstraat 53 | 1087 LB Amsterdam-IJburg 
020-4955669 | info@tptransparant.nl 

www.tptransparant.nl

95
B I J  INDEPENDER.NL

KLANTCIJFER

Graag verwelkomen we je in 
onze Tandartspraktijk op IJburg!

De grote voordelen van onze praktijk 
• Kleinschalig, dus altijd een vaste behandelaar
• Avond behandelingen mogelijk
• Speciale kinderspreekuren

Kwaliteit, Persoonlijke aandacht en Servicegerichte zorg, 
dat is waar het bij Tandartspraktijk Transparant om draait!

Volg ons op:

Landmarkt Versmarkt 
Schellingwouderdijk 339
1023 NK Amsterdam

Landmarkt Stadsmarkt
Van Woustraat 103
1074 AG Amsterdam

Bij besteding vanaf € 5,- in onze winkel.  
Lever je bon in t/m 10-4-2016.

Bezoek Landmarkt 
& ontvang twee roomboter 
croissants

 GRATIS

De Flevozaal | Oranje Vrijstaatplein 2

Aansluitend voor de liefhebbers een  
liedjes workshop van liedjes uit de 
musical (bekende nl liedjes) met de  
cast van De Hollandse Nieuwe en 
Greetje de Oude op accordeon. 

Vanaf 15.30 uur zullen deze liedjes  
ten tonele worden gebracht als

Dappermarkt de musical, concertversie.

3 april | 14.30 uur

17 april | 14.30 uur

Dappermarkt de Musical

Liedjes workshop

3&17 apriL gratis

Zondag 17 april worden in de 
kleine aula van Amsterdams 

mooiste bomenpark twee 
lezingen gehouden over park-
ontwerpen. Om 14.00 uur vertelt 
Lucia Albers over de ontwikke-
ling van begraafplaatsen door de 
tijd. Toen binnen de steden niet 
meer begraven mocht worden, 
werden er begraafplaatsen 
aangelegd. Dat was het werk 
van (landschaps)architecten, die 
vaak bijzonder mooie begraaf-
plaatsen ontwierpen, aanvan-

kelijk als een wandelpark. Om 
15.00 uur vertelt Ada Wille over 
bomen op begraafsplaatsen. De 
Nieuwe Ooster is een zogeheten 
arboretum, een grote verzame-
ling aangeplante bomen. Er 
groeien maar liefst 667 soorten 
van over de hele wereld. De 
Nieuwe Ooster, Kruislaan 126. 
Opgeven via info@denieuwe-
oosterbomenpark.nl of via 06-
44324426, entree €5.

w i n k e l c e n t r u m

www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam

• Op 5 minuten afstand van 
Zeeburgereiland • Garage met 1,5 uur 
gratis parkeren • Alle boodschappen 

onder 1 kap 

www.winkelcentrumbrazilie.nl www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam
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25 februari
Diefstal!

We zijn beroofd, verdorie. Ze 
kwamen onder het hek door 
en namen dingen van staal mee. 
behalve honderden euro’s naar 
de haaien, is er rompslomp. en 
vertraging. en het gevoel. 

Want je ziet op het bouwterrein-
achtige Zeeburgereiland heus wel 
’s vage busjes rijden. Stapvoets 
komen ze voorbij, types loeren er 
vanachter de ramen gluiperig naar 
wat er tussen je hekken staat. Je 
weet ook wel dat het gebeurt, 
diefstal van bouwplaatsen. maar 
als ze in de nacht dan echt een 
keer iets bij je komen halen, komt 
het toch onverwacht. 

Het zijn maar stalen dingen. maar 
wel ónze stalen dingen. Van óns 
zanderige koninkrijkje. 

daar moeten jullie wegblijven, 
lamzakken uit het dievendonker.

29 februari
Op tv

AT5 kwam langs om te fil-
men. dan is zo’n diefstal ineens 
nog ergens goed voor. de man 
leidde het soepie rond en liet ze 
uitgebreid zien hoe een en ander 
gebeurd zou kúnnen zijn. ‘kijk, dit 
zijn stalen hoekprofielen,’ lichtte 
zijn stem er zelfs bij op. ‘deze 
hebben ze laten liggen.’ Aha, oké. 
Hopen dan maar dat er geen 
andere slechteriken naar de tv 
kijken vanavond. een leuk item 
werd het wel.

8 maart
Tempo
Het gaat hard nu. er is een mal 
voor het keukenblad. de trappen 
worden in beton gegoten. We 

hebben stroom! lekkages worden 
met strakke hand en zalvende 
woorden (‘Het komt goed, het 
komt echt goed.’) vakkundig ver-
holpen. We hebben een nieuwe 
held uit Zwaag die meedenkt en 
rustig blijft en doet wat hij moet 
doen. en over vier weken hebben 
we zelfs een dak.

10 maart
Sporen
Als ware opzichters staan we nu 
dus elke morgen om 7.30 uur 
klaar bij het hek. Voor de werk-
mannen. die komen dan, vóór de 
file, om meteen te beginnen of 
eerst shag te roken. maar vanoch-
tend nog in alle stilte was een paal 
al uit het gat getrokken. Sporen 
van hondenpoten trokken zich 
voor ons uit. Sommige baasjes 
zien hun beest kennelijk voor een 
werkman aan. Het is wachten op 
een heterdaadje.

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

Als architectuurrecensent van 
de Brug zat ik al een tijd te azen 
op de woonblokken in aanbouw 
langs de weg naar de Schell-
ingwouderbrug. Tijdens mijn 
wekelijkse ritje naar Landmarkt 
was mij opgevallen dat er iets 
moois aan het ontstaan was. 
Robuuste blokken, opgetrokken 
in een goed gekozen grijs-bruin 
gemêleerde baksteen. Grote 
dichte vlakken metselwerk 
geven de indruk van massa, een 
van mijn geliefde thema’s. De 
blokken staan licht gedraaid ten 
opzichte van elkaar zodat de 
bouwmassa de kromming van de 
Zuiderzeeweg volgt. Oude struc-
turen worden hier zichtbaar. 
Floor (mijn echtgenote) had gek 
genoeg een tegenovergestelde 
ervaring. Teruggekomen van 
Landmarkt zei ze: ‘Ik weet niet 
wat ze nu weer aan het bouwen 
zijn… Maar het ziet er dreigend 
uit.’ 
Ik realiseer mij dat ze er soms 
anders over denkt op dit gebied. 
Ik ben dan ook beroeps-ge-
deformeerd en misschien ook 
berustender geworden als het 
gaat om wat je mag verwachten 
van woningbouwarchitectuur. 

7,5

Woningbouw in Nederland 
betekent baksteen, baksteen en 
nog eens baksteen. Gelukkig 
maar. 
Met baksteen kunnen op een 
betaalbare manier prachtige, 
robuuste en onderhouds-

vrije gevels gemaakt worden. 
Als je denkt aan de metselaar 
die iedere steen apart moet 
neerleggen, vraag je je af hoe 
het mogelijk is dat een gemet-
selde gevel goedkoper is dan de 
meeste andere gevels. Maar toch 

woonblokken zeeburgereiland

is het zo. Dankzij de baksteen-
traditie in Nederland kan er 
efficiënt gemetseld worden en 
zijn de marges laag. 
Die baksteentraditie kreeg 
overigens eind jaren negentig 
een boost onder invloed van 

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. 

‘ woningbouw in Nederland betekent baksteen,  
baksteen en nog eens baksteen. Gelukkig maar.’

het Piraeusgebouw op KNSM-
eiland van de Duitse architecten 
Kollhoff en Rapp. Vanaf toen 
was het niet alleen baksteen, 
maar vooral dónkere baksteen in 
grote sculpturale vlakken. Onze 
baksteentraditie hebben we te 
danken aan een gebrek aan natu-
ursteen en de beschikbaarheid 
van rivierklei om stenen van te 
bakken. In Frankrijk bijvoor-
beeld zie je weinig baksteen. De 
Franse architect met een won-
ingbouwopdracht denkt niet aan 
baksteen, hij denkt aan beton 
en gaat daar een banlieue mee 
bouwen. 
Mede dankzij onze baksteen-
traditie is het in de moderne 
Nederlandse buitenwijken – als 
je Zeeburgereiland nog een 
buitenwijk mag noemen – goed 
uit te houden. Het stedenbou-
wkundige plan, met zijn dicht 
op elkaar gezette gebouwen, 
draagt bij aan het stedelijke 
gevoel. Dit nieuwe stuk stad 
geef ik een 7,5. Het stedenbou-
wkundige raamwerk voor dit 
gedeelte van Zeeburgereiland 
en het betreffende woonblok 
zijn ontworpen door Thijs As-
selbergs Architectuurcentrale.

Op donderdagvond 7 april 
speelt de Jazz Focus Big Band in 
Café Ed aan de haven van IJburg. 
Getalenteerde jonge musici van 
Muziekschool Amsterdam doen 
buiten de school graag podium-
ervaring op. De bigbands van de 
jazzafdeling, onder leiding van 
internationaal jazzmusicus Peter 
Guidi, behoren tot de top van 
Nederland. Veel van deze jazz-
talenten stromen door naar het 
Conservatorium en een aantal 
van hen staat inmiddels ook op 

internationale podia. Zo speelde 
de Jazz Focus Big Band de af-
gelopen jaren op het North Sea 
Festival, het Grachtenfestival, in 
het Bimhuis en de Melkweg.
Tijdens Jazz aan de Haven 
brengt de 16-koppige bigband 
een ode aan bekende ‘Heroes of 
Jazz’ met hun bewerkingen van 
sfeervolle ballads en enerveren-
de funk tot alles daar tussenin. 
Jazz aan de Haven, 7 april, 20.00 
uur, Krijn Taconiskade 372, 
IJburg. Zie: cafe-ed.nl.

Jazz aan de Haven

North Sea Jazz Festival 2014. 
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Het is één van de door de ge-
meente gefaciliteerde ‘tijdelijke 
projecten’, waarmee dit nieuwe 
eiland in afwachting van be-
bouwing alvast tot leven wordt 
gebracht.

De beeldbepalende stapel 
containers langs de Bert 
Haanstrakade (gebruikt voor 
de stalling van surfplanken) zal 
op de nieuwe locatie onderdeel 
vormen van een heus clubhuis, 
waarvoor materiaal van het 
voormalige onderkomen van 
de tennisvereniging IJburg kon 
worden overgenomen. Frank 
van Zwieten, initiatiefnemer 
van het Surfcenter (en inmid-
dels samen met Onno van 
Rieven verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken), 
hoopt dat de opening van de 

surfend IJburg verhuist naar Centrumeiland 
Surfcenter IJburg en de surfende leden van  
Watersportvereniging IJburg krijgen een nieuwe  
plek. Het surfseizoen start weliswaar nog op het sinds 
2008 vertrouwde strandje aan de Bert Haanstrakade, 
ondertussen wordt gewerkt aan de inrichting van  
een nieuwe locatie langs de Sportstrook van  
Centrumeiland. 

nieuwe locatie in juni kan 
plaatsvinden. 

“Na jaren lobbyen lijkt het nu 
echt te gaan gebeuren. Dat we 
kunnen verhuizen en einde-
lijk de pioniersfase kunnen 
verlaten. Dat we boven op de 
opslagcontainers een clubhuis 
kunnen neerzetten met kleed-
kamers, douches en sanitair. En 
dat we een warme en droge bin-
nenruimte krijgen, waardoor de 
mogelijkheden enorm worden 
vergroot. Zo kunnen we bij-
voorbeeld meer met kinderen 
en scholen gaan doen en komt 
er ruimte voor nog veel meer 
andere activiteiten.”

De plannen zijn nagenoeg 
rond. Alles is afgestemd met de 
gemeente en met WV IJburg, 
waarvan de surfstalling ook 
mee verhuist. Als wij Van 

Zwieten spreken is de vergun-
ning voor de opslag al binnen. 
Het vergunningstraject voor 
het clubhuis loopt nog. “Omdat 
het clubhuis op een staalcon-
structie boven de opslagcon-
tainers komt te staan”, zo zegt 
hij, “moesten er ingewikkelde 
en tijdrovende berekeningen 
worden gedaan. Maar ook die 
aanvraag is inmiddels de deur 
uit.”

Duurzaamheid
Een van de voorwaarden die 
de gemeente stelt voor de door 
(toekomstige) bewoners te 
bedenken tijdelijke projecten 
op Centrumeiland is dat zij 
aansluiten bij de thema’s die 
kenmerkend zijn voor het to-
taalontwerp voor dit eiland. Bij 
thema’s als ‘energiebesparend’, 
‘duurzaamheid’ en ‘de bewe-
gende mens’. Ook de nieuwe 
surflocatie zal aan die voor-
waarden moeten voldoen.
Wat betreft beweging zitten de 
surfers goed. En ten aanzien 
van de andere thema’s: Van 

Door Carla M. Peddemors

Zwieten is met verschillenden 
partijen (“ook sponsors!”) in 
overleg over mogelijkheden 
om met het clubhuis gebruik te 
maken van duurzame toepas-
singen, zoals warmteterug-
winning van de douches en 
alternatieve systemen voor 
het afvalwater. Van Zwieten: 
“Op de oude plek draaien we 
al sinds 2008 voor 95 procent 
op zonne-energie, dus daar 
gaan we op de nieuwe locatie 
natuurlijk mee door.” 

Start seizoen op oude locatie
Naar verwachting zal de 
gemeente komende maand 
beginnen met de aanleg van het 
surfstrand aan wat sinds kort 
‘de IJburgbaai’ wordt genoemd. 
Van Zwieten: “Dat strand is 
natuurlijk een noodzakelijke 
voorwaarde voor de verhui-
zing. Om die reden hebben we 
het nu logistiek zo georgani-
seerd dat we de nieuwe locatie 
volledig kunnen opbouwen, 
terwijl we ondertussen op de 
oude locatie het seizoen kun-

nen starten.” Vervolgens zal de 
verhuizing naar de nieuwe plek 
zo snel mogelijk moeten wor-
den uitgevoerd, om het surfen 
door te kunnen laten gaan. “We 
verwachten die verhuizing met 
de inzet van een grote groep 
vrijwilligers in korte tijd te kun-
nen realiseren. Hopelijk is het 
in juni al zover.”

En hoe zit het met de tijdelijk-
heid? Van Zwieten is er tamelijk 
optimistisch over: “We zitten 
hier goed voor de komende vijf 
jaar. En wat er daarna gebeurt? 
Watersport en IJburg zijn 
nauw met elkaar verbonden. 
De eerste bewoners van IJburg 
stonden al op de surfplank – zij 
waren de grondleggers van de 
huidige Watersportvereniging 
IJburg – en kijk hoe druk het 
nu is, op ons surfstrand en ook 
in de haven. Ook bij de verdere 
ontwikkeling van IJburg zal 
watersport niet weg te denken 
zijn. Dus ook voor ons zal er 
altijd wel een plek zijn.”

 

Frank van Zwieten met z’n voeten in het IJmeer. 

Het ontwerp van het clubhuis voor Surfcenter IJburg, met onderin 
de bestaande opslagcontainers. Daar bovenop komt het voormalige 
tijdelijke onderkomen van de tennisclub op IJburg, dat het Surfcen-
ter vorig jaar – toen de tennisvereniging zijn definitieve clubhuis had 
neergezet – kon overnemen. artiSt impreSSion

Functies in het gebouw

Voorstelling Dappermarkt
Kom op zondag 3 april in het 
Flevohuis kijken naar de voor-
stelling Dappermarkt, de musi-
cal met bekende Nederlandse 
en Amsterdamse liedjes. 
Civic, het Flevohuis, theater-
groep De Hollandse Nieuwe en 
de Dappermarkt werken samen 
om met bewoners, dagbehan-
deling, bewoners van aan-
leunwoningen, omwonenden, 
vrijwilligers en personeel de 
Dappermarkt-musical op te voe-
ren en hen te laten deelnemen 
aan een zangworkshop.
Tijdens de workshop worden 
de liedjes uit de musical inge-
studeerd onder begeleiding van 
een zangcoach en een accorde-

onist. Twee weken later, op 17 
april, zal er weer een repetitie 
zijn en daarna wordt er voor 
iedereen die maar kijken wil, 
dus inclusief de deelnemers van 
de workshop, een liedjesconcert 
gegeven. Toegang en deelname 
zijn gratis. Zondag 3 april om 
14.30 uur, Flevozaal, Kramat-
plantsoen 101.

schmink

m’n baldate had de jodenster van 
zijn grootvader in zijn binnenzak. 
Het thema van de boekenweek 
was duitsland. naarmate de 
avond vorderde, vroegen meer 
en meer mensen zachtjes aan 
me: ‘Heb je veel gedronken 
misschien?’ In het begin zocht 
ik daar niet zoveel achter, het 
leek me als smalltalk over het 
weer, – ‘Heb je veel gedronken 
misschien?’ ‘Valt wel mee, jij?’, 

‘Valt ook mee,’ ‘Ik zou wel iets 
meer bodem..,’ ‘Ik heb braad-
worsten gezien,’ ‘o ja?’ – maar 
gaandeweg begon het toch op 
te vallen. Zoveel had ik namelijk 
niet gedronken. Ik had me laten 
opmaken, omdat ik dat zelf niet 
kan, m’n geweldige jukbeenderen 
kwamen nu nog mooier uit, en 
m’n ogen dan, ineens had ik me 
toch een stel prachtige kijkers, 
het was niet te geloven, maar 
zoiets, júist zoiets als make-up, 
kon zich vermoedelijk ook hele-
maal tegen je gaan keren.

op het Ajax-terras zei een 
Vlaamse schrijver: ‘Jij hebt je 
geschminkt.’
‘dat zeggen jullie zo, hè?’ zei ik. 
‘Schmink.’
‘Ja,’ zei hij, ‘Schminken is bij jullie 
iets voor clowns of niet?’
‘Voor clowns ja,’ zei ik.
‘moet jij geen braadworst?’
‘Hoezo?’
‘Zal ik je anders even naar de 
braadworsten brengen?’

www.elkegeurts.nl.

eLKe
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Puzzel jij mee voor de lunch van Bij Storm, 
op een magnifieke plek?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen 
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 
april 2016 naar info@debrugkrant.nl. oplossing 
en winnaar worden in de volgende krant bekend 
gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 75-2016 
is: computeranimatie. Uit 532 inzenders is mevr. 
Marcelis als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft 
inmiddels bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden 
door café-restaurant Bij Storm, 
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

Zo hé!
Win een lunch voor het hele gezin in Bij Storm op Zeeburgereiland

PUZZeL PRIJsVRAAG
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1 april
Avontuur met erik bosgraaf, neder-
lands kamerorkest. muziekgebouw 
aan het IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.
nl.

4 april
The Rest Is Noise, Anna meredith. 
muziekgebouw aan het IJ, 20.30 uur, 
muziekgebouw.nl.

7 april
Jazz in de haven. Jazz focus big band 
brengt een ode aan bekende ‘Heroes 
of Jazz’, met hun bewerkingen van 
sfeervolle balads tot enerverende 
funk. Café ed, 20.00 uur, krijn taco-
niskade 372. 

16 april
the dunwells + bronze Radio 
Return. Q-factory, q-factory-amster-
dam.nl.

17 april 
Nesko slaat toe!, nederlands Studen-
ten kamerorkest. muziekgebouw aan 
het IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

TheaTer

26 maart
Niets (familievoorstelling, 4+). Vrij-
burcht, 15.00 uur, theatervrijburcht.
nl.

24 april
Country linedancemiddag. grandcafé 
frankendael, middenweg 116, 13.00-
18.00 uur, linedancing.amsterdam.nl.

Jeugd

27 maart
de paashaas heeft paaseieren ver-
stopt. neem je mooiste mandje mee 
en vindt ze. Prijzen voor de meeste 
en voor het mooiste mandje. bij 
Storm, 12.00 uur, Zuiderzeeweg 1, 
bijstorm.nl. op 28 maart kun je er 
paaseieren schilderen. 

28 maart
eieren zoeken en spelletjes doen, 
Pasen op de boerderij. boerderij op 
IJburg, 14.00 uur, boerderijopijburg.
nl.

30 maart
Flexbieb Boek & film: Dolfje Weerwolf-
je. Flexbieb, 15.00 uur, flexbieb.nl.

6 april
Alle Hens aan dek! (4-8), met schmin-
ken, limo, koffie en koek. Poppenthe-
ater koos kneus, 14.00 uur, koos-
kneus.nl (elke wo. diverse voorst. 
diverse tijden).

17 april
kindermiddag, diverse voorstellingen. 
Lichterlaaie (6+), Hemelsblauw (2-4), 
Karsu (8+). muziekgebouw aan het IJ, 
vanaf 13.30 uur, muziekgebouw.nl.

Waar is mijn die-da-doedelzak? (2-4), 
met schminken, limo, koffie en koek. 
Poppentheater koos kneus, 10.30 
uur, kooskneus.nl (elke zo. diverse 
voorst. diverse tijden).

Club

26 maart
mad ed’s 60’s 70’s (80’s) dance Party. 
Q-factory, q-factory-amsterdam.nl.

FesTival en 
markT

27 maart
Pure Paas markt. Ambachtelijk eten 
en drinken en een bijzonder as-
sortiment non-food. meer dan 100 
geweldige deelnemers. met eieren 
zoeken voor kinderen. Park franken-
dael, 11.00-18.00 uur, puremarkt.nl.

2 april
Vintage markt. kramen met bij-
zondere meubels, lampen, kleding, 
servies, platen en andere vondsten. 
Javaplein, 12.00-17.00 uur. 

5 april
grote rommelmarkt in flevopoort, 
10.00-15.00 uur. 

23 en 24 april
Rode loper festival, betondorp. 
kunst, routes, ontmoetingen, expo-
sities, voorstellingen. met op zondag 
de eerste editie van het betondorp-
se Hartjesfestival aan het onder-
langs. Sport, markt, eten en drinken. 
betondorp, rodeloper.org.

26 en 27 april
koningsnacht en koningsdag out-
door festival. gratis, hou de site 
in de gaten. Q-factory, q-factory-
amsterdam.nl.

allegaar

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

31 maart
flexnight live: over het referendum 
en het associatieverdrag eu-oekra-
ine. met journaliste fleur de Weerd. 
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

3 april
Rokjesdagloop, door Science Park 
en het flevopark. 5 of 10 kilometer. 
rokjesdagloop.nl.

4 april
Introlessen kanopolo, een spectacu-
laire teamsport op het water. Rietei-
land oost, 17.00 uur, kanoopijburg.nl.

10 april
nescioloop, vanaf AV’23 over de 
brug en door het diemerpark. 7,5 of 
15 kilometer. nescioloop.nl.

16 april
open beeldhouwatelier en expositie. 
beelden van steen door mirjam de 
nijs. Zuider IJdijk 36f, 13.00-17.00 
uur.

17 april
lezingmiddag in bomenpark van de 
nieuwe ooster. over de ontwikke-
ling van begraafplaatsen en natuur. 
de nieuwe ooster, 14.00 en 15.00 
uur, www.denieuweoosterbomen-
park.nl.

AGENDA

Meld zelf je evenement  

aan voor de online agenda:  

www.debrugkrant.nl/agenda.

m A A R t  2 0 1 6  -  A P R I l  2 0 1 6

1 april
Poptrash. Het Alternative dansfeest 
van Amsterdam is terug! Q-factory, 
q-factory-amsterdam.nl.

2 april
Rock ‘n Roll, maar echt. big time 
bossmen and dead bone Ramblers. 
the Cruise Inn, Zuiderzeeweg 29.

22 april
dJ marcello bij de Vrijmibo Storm. 
Revivallen op het terrein van de 
landzeilers, mét ruimte om flink te 
dansen. oeh, onstuimig. Café-restau-
rant bij Storm, 20.00 uur, Zuider-
zeeweg 1, bijstorm.nl. facebook: 
‘Vrijmibo Storm’.

dJ mad ed’s Alternative 60s 70s & 
80s. Q-factory, q-factory-amster-
dam.nl.

23 april
Rock ‘n Roll. baby face nelson and 
dead bronco. the Cruise Inn, Zui-
derzeeweg 29.

muziek

24 maart
Q-Café live: tim knol. Q-factory, 
q-factory-amsterdam.nl.

29 maart
blue note Club nights: bruut. denk 
bij deze nederlandse jazz aan het 
surrealisme van Quentin tarantino-
films, aan de sfeer van lavalampen 
en de jaren zestig onscherp als op 
Youtube. Q-factory, q-factory-
amsterdam.nl.

300 schepen varen er per dag over het  
Amsterdam-Rijnkanaal. Het is één van 
de drukste kanalen van Europa.

ACHTER de Brug
13 april

Yora drukt haar snor (cabaret). de 
omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

24 april
Drang, komedie met een zwart 
randje. Vrijburcht, 14.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

Films

31 maart
The Revenant. de omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl.

1 april
Youth (drama). Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

9 april
Amsterdam Wildlife (docu en lezing), 
film door Martin Melchers en Merel 
Westrik. Vrijburcht, 20.00 uur, thea-
tervrijburcht.nl.

15 april
Publieke werken (drama/gs). Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

21 april
The Big Short. de omval, 20.00 uur, 
theaterdeomval.nl.
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op onze multiculti beukenweg is een nieuwbakken versmarkt geboren. 
de vertrouwde turkse gezichten van nejat en ersoy zijn foetsie, maar 
gelukkig voelt het turkse gelaat van Aslan ook al gauw vertrouwd. 
bovendien kan ik ook met hem over de onstuimige turkse voetbalclub 
galatasaray praten. en dus over Wesley Sneijdertje.
de toko heeft een indrukwekkende make-over gekregen en is omge-
doopt tot Aslan Versmarkt. Zowel binnenkant als buitenkant is flink 
gepimpt. Zo staat de nieuwe naam in kekke verlichting op de gevel. 
Achterin is een groente- en fruitruimte verrezen, afgezonderd door 
dikke plastic gordijnslierten. die malle slierten zijn een regelrecht feest 
voor mijn blije peuterdochter. Ze rent kraaiend heen en weer.

Aslan verklaart het vertrek van de avontuurlijke ondernemers nejat 
en ersoy: ‘die jongens hadden geen tijd meer voor de winkel man. Ze 
doen horecabevoorrading in heel Amsterdam. Het is niet genoeg om 
soms eens langs te komen en bij te vullen. Je moet er altijd zijn.’ ging 
de overname met veel bloedvergieten gepaard? ‘nee man, we zijn hele 
goeie vrienden, ik heb vroeger nog met ze geknikkerd.’ Aslan heeft er 
zin in: ‘daar in die hoek komt een kleine slagerij. kip, vlees, alles!’ gaat 
hij ook brood bakken? ‘nee, onze buurman maakt brood. en dat doet-
ie heel goed.’

moeizaam prutsend krijg ik alle wortels, granny smiths en avocado’s in 
mijn versleten rugzak gepropt. Aslan houdt hem vast, ik rits hem vlug 
dicht om een groene appelregen te voorkomen. ‘binnenkort hebben 
we eigen tasjes,’ zegt hij met gepaste trots. ‘Van stof. Plastic mag niet 
meer hè. Alleen nog voor kleine producten, zoals sperzieboontjes. 
Daarvoor hebben we ontheffing gekregen.’ Inderdaad zie ik mezelf 
geen kilo sperzieboontjes in een gigantische stoffen tas mieteren. dat 
voelt toch raar. ‘Je moest zeker twintig formulieren invullen voor die 
ontheffing?’ vraag ik. ‘Nee! We kregen het gewoon!’ zegt hij lachend. Hij 
lijkt oprecht verbaasd over dit gebrek aan Hollandse regelzucht.

Gepimpte versmarkt

GIJs  
LAUReT

JEUGD
Hemelsblauw (2-4 jr) Zweef mee door de hoge 
blauwe lucht op hemelse muziek van o.a. Bach. 
Theatraal concert voor peuters door Pantalone.

Lichterlaaie (6+) Vier brandweermannen en 
één brandweervrouw hunkeren naar helden-
daden. Vrolijk muziektheater van koperkwintet 
KWIVR over moed en smeulende dromen.

Karsu (10+) In het Bimhuis zingt de Nederlands-
Turkse zangeres en pianiste Karsu mooie 
jazz- en popliedjes. 

ZO 8 MEI / 15.00 UUR
OPEN JE OREN! (8+)
DJ Isis
In dit concert vertelt de wereldberoemde DJ 
Isis over dj-en en het produceren van muziek. 
En ze laat haar muziek horen zodat je lekker 
kunt dansen! Presentatie Dieuwertje Blok.

ZONDAG / 15.00 UUR 
KLANKSPEELTUIN (7+)  
Speel met muziek 
Bijna elke zondagmiddag kun je meedoen aan 
de workshop ‘Speel met muziek’ op bijzondere 
klankinstallaties. Voor kinderen vanaf 7 jaar. 
Ook op afspraak voor verjaardagsfeestjes. 

WWW.MUZIEKGEBOUW.NL/JEUGD       T 020 788 2000

ZO 17 APR / V.A. 13.30 UUR / i.s.m. BIMHUIS
KINDERMIDDAG
De leukste middag voor kinderen met concerten voor verschillende 
leeftijden. Erna muzikale activiteiten in het hele gebouw!

8+

2-4
jr

6+

10+

7+

T @debrugkrant
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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

Paas Brunch  
1e en 2e Paasdag. met Paashaas 

en eieren zoeken 

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

Inschrijving voor  
kwartaalcursussen en 
one to one is open. 

www.italiaitalia.nl

Italiaans leren in A’dam!

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

(H)eerlijk eten en drinken  
Jachthaven IJburg

(H)eerlijk eten en drinken(H)eerlijk eten en drinken

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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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

Panamalaan 112 | 1019 AZ Amsterdam 
T 020 5289030 | info@amsteladvocaten.nl

‘Uw advocaat om de hoek’

Specialisaties
• Echtscheidingen
• Arbeidsconfl icten
• Vastgoed

www.amste ladvocaten .nl

IJ-SWIM 2016
Dit jaar ook 
voor Kids en 
Jongeren!

2016

ZONDAG 4 SEPTEMBER

WWW.IJSWIM.NL

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

tekst en redactie
06-215 388 80

LMB


