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Berlijn op
Zeeburgereiland

Architect Van
Erven Dorens:

‘Hier is iets
grandioos
misgegaan!’

Dop- en kurkgeld
geïntroduceerd
in Stamhuis de Slibvijzel

De statushouders
komen niet.
Tenminste, nóg niet.
Wethouder gaat
grondiger onderzoek doen.
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Kan Oost nog hipper?
Een grotere C van concept vind je nergens
‘Opkomende buurt’ is
een understatement
voor de wijken in
oud-Oost. Het aantal nieuwe kroegen,
restaurants en hippe
winkels dat erbij komt
is inmiddels niet meer
bij te benen.

aan te slaan. Zo wordt de vroegere Wibra aan de Linnaeusstraat verbouwd tot yogastudio
en zit er in de Pretoriusstraat –
naast een winkel voor olijfolie,
een winkel voor glutenvrije
boodschappen en een winkel
voor ingemaakte groenten – nu
ook een shop die alleen maar
exclusieve limonade verkoopt.
Eat that, De Pijp. Een grotere C
van concept vind je nergens.

Door Rosanne Kropman

In en rond de Javastraat kon je
een jaar of twee terug nog een
kanonskogel afschieten na acht
uur ’s avonds. Alleen in de twee
bruine cafés aan de kop en aan
de staart van de straat viel er wat
te feesten, maar inmiddels kan je
er de hipste kroegentocht van de
stad houden.
Een kleine opsomming van
nieuwigheid van de afgelopen
tijd: Rum Barrel (Caraïbisch), Bar
Basquiat, de wijnbar van Wilde
Zwijnen, Gallizia (Italiaans).
Bar Botanique in de oude
Ponteneur en Bar James zijn de
twee nieuwste hippe kroegen.
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De Nieuwe
Meer

Intratuin
Amsterdam
7 dagen

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

winkels en delicatessenzaakjes
voor ijs, taart en brood is haast
niet bij te houden.

Ook elders in Oost lijkt het
verkooppraatje van makelaars
(‘Oost wordt de nieuwe Pijp’)
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Beide openden in juni. Dat zijn
dan alleen nog maar de bars.
De opkomst van hippe kleding-
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Oost verhipt in rap tempo. In de Javastraat opent het ene na het andere millenniumgeneratie-tentje.

Ook de huizenprijzen nemen
Pijpse vormen aan. Stonden veel woningen twee jaar
geleden nog onder water in
dit deel van de stad, inmiddels
rijzen de prijzen de pan uit.
Een bovenhuis op drie en vier
hoog (135 vierkante meter) in
de Dapperbuurt kost inmiddels
625.000 euro. Huurwoningen
van 120 vierkante meter doen
rond de tweeduizend euro per
maand op de vrije markt. En
dat in straten die nog niet zo
lang geleden bekendstonden
als randje getto. Alleen een bedrijf dat snel, maar tijdelijk een
expat moet huisvesten, zal dat
willen betalen. Toch…?

en lekker leven.
Bijlage in het hart van
deze krant

Oud worden
Ik herinner me dat we samen in
de schaduw van een boom zaten
te tekenen en te schilderen,
twintig kilometer van Rome, je
kon een spiegelei bakken op de
weg dus we bleven onder die
boom zitten en zodoende ben ik
nooit in Rome geweest, ik herinner me dat we door de regen
in een Spaans plaatsje liepen op
slippers, allebei in een pantalon
van zijn kleine moeder, onder
een grote Burberry-paraplu, ik

herinner me ook de dag dat hij
bijna stierf aan een hersenvliesontsteking, het moment dat
hij geplaagd door waterpokken
de ijskoude Amstel in wilde
springen, en ik zie nu steeds de
grote grove lijnen, hoe we samen
opgroeiden, de gekraakte boerderij verlieten, een eenkamerflatje in Culemborg betrokken,
hoe we verhuisden van een heel
fijn appartement in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar een
saaie maar ruime nieuwbouwwoning op IJburg, omdat vijf jaar

na het eerste meisje, het tweede
meisje op komst was en ruimte
en een tuintje om voorrang
vroegen. Zo gingen we van begin
twintigers, naar dertigers, tot
de veertiger en vijftiger die we
nu zijn. Hij de kalme, en ik de
onrustige van het stel. Een heel
gewoon verloop van de dingen,
als ik het zo overzie, in een leven
dat op geen enkele wijze uniek
te noemen is, behalve dan dat
het het onze was.
www.elkegeurts.nl.

• Tapis vloeren met originele sierbanden
• Planken vloeren, brede delen

Kom kijken, haal onze gratis folder of mail voor info

Middenweg 564 – 1097 VE Amsterdam

• Verouderde lamel en massieve vloeren

info@kernparketamsterdam.nl

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49

Kom kijken, haal onze folder of glossy magazine of bestel deze per e-mail.

•Keuze uit
bijna alle
Middenweg
512 –merken
1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl
•Tapis vloeren
met originele sierbanden
A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer
•Planken vloeren, brede delen
020 --693
www.ke rnparketamste rdam.nl
69318184949 www.kernparketamsterdam.nl
•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

Inspiratie en meer over
ons vind je op rikithair.nl

Openingstijden

Contact

Maandag

09.00 - 19.00

Jan Olphert Vaillantlaan 57

Dinsdag

09.00 - 21.00

1086 XZ Amsterdam

Woensdag

09.00 - 18.00

Donderdag

11.00 - 21.00

Vrijdag

10.00 - 18.00

Zaterdag

09.00 - 18.00

Zondag

Gesloten

kernparket st nov.indd 1

19-11-2014 1:00:58

Actie periode 1 Juni t/m 31 Juli 2016

020 673 1328
mail@rikithair.nl
Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091
HL AMSTERDAM
Sickmann
Amsterdam
Sickmann
Amsterdam
(Eerste
t.o. het Oosterparkstraat
OLVG
ziekenhuis )
Eerste
Oosterparkstraat 202202
1091HL
HLAMSTERDAM
AMSTERDAM
1091
t.o.het
hetOLVG
OLVG
ziekenhuis
)
((t.o.
ziekenhuis
)

rikithair.nl
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ED-ISHAK
25 x rijlessen en rijexamen en theoriecursus
en examen voor maar

€ 1150,-

let op! complete pakket
20 Motor rijlessen
inclusief rijexamen en
(Nergens goedkoper op IJburg)

€ 1050,Bromfiets

6x rijlessen en rijexamen

€ 299,-

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

020-6946172

www.ed-ishak.nl
Ruime keuze in
• Luxaﬂex
• Horizontale
jaloezieen
• Houten jaloezieen
• Rolgordijn
Ruime keuze in:
keuze in:
• Twist Ruime
Rolgordijnen
-•Linoleum
Duette
Shades
Ruime
keuze
in:
- Linoleum
- Laminaat
•
Roman
Shades
- Parket - Laminaat
--•Linoleum
Verticale
Jaloezieen
Pvc
stroken
- Parket
-- Laminaat
Vinyl
- Pvc stroken
Silhouette
Shades
--•Parket
Tapijt - Vinyl
--•Pvc
stroken
Facette
Shades
Gordijnen
- Tapijt
-- Vinyl
Vitrage
Dakraamproducten
- Gordijnen
--•Tapijt
Zonwering
--•Gordijnen
Horren
- Vitrage
Behang
--•Vitrage
- Zonwering
Horren
Zonwering

-- Zonwering
- Behang
Karpetten
Tel: 020-6653395
-- Behang
Traplopers
- Horren
Email:info@sickmann.nl
-- Horren
OnderhoudsSite:Tel:
www.sickmann.nl
- Karpetten
020-6653395
- Karpetten
Tel:
producten
Site:020-6653395
www.sickmannwebshop.nl
- Traplopers
Email:info@sickmann.nl
- Traplopers
Email:info@sickmann.nl
- Onderhoudswww.sickmann.nl
- OnderhoudsSite:Site:
www.sickmann.nl
producten
producten
www.sickmannwebshop.nl
Site:Site:
www.sickmannwebshop.nl

N.A.P. VANAF HEDEN
MET OVERDEKT
VERWARMD TERRAS!

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54
OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek
wat Tandartspraktijk IJburg u te bieden heeft

Foto’s Joke van den Heuvel

AMSTERDAM
DANCE
CENTRE

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

DEAL!
en augustus voor

€ 89.-

Hoofdvestiging
Locatie IJburg
Amsterdam Dance Centrum
Krijn Taconiskade 444
Marnixstraat 342-E
1087 HW Amsterdam
1016 XT Amsterdam
+31(0)20-416 46 36
Maak onbeperkt gebruik van al onze faciliteiten.
+31(0)20-61 61 885
Jeugd 12 tot 18 jaar voor Locatie
€ 49,Zeeburg
Info@amsterdamdancecentre.nl
KNSM LAAN 11
Wil
jij
liever
gratis
sporten
in
juli
en
augustus?
www.amsterdamdancecentre.nl
(Sportschool Fit aan ‘t ij)
Schrijf je dan nu in! Voor meer informatie helpen onze receptie medewerkers u graag verder.
Volg ons op Facebook

Er zijn – heel voorzichtig – een paar positieve berichten over de
‘Nuonweg’ te melden.
Verkeerstechnisch onderzoek wijst uit dat de
Overdiemerweg, zoals de
verbinding officieel heet,
in principe weer kan
worden opengesteld, zodat IJburgers weer langs
de kortste weg naar het
winkelcentrum Maxis
kunnen rijden. Als de
Amsterdamse raad zich
kan vinden in een investering van €3,4 miljoen is
openstelling ook financieel haalbaar. De Nuon
(de eigenaar van de weg)
heeft zijn medewerking
toegezegd en de directie
van de Maxis wil zelfs
aan de realisatie van de
openstelling meebetalen.
Van de wijkredactie

Tot zover het goede nieuws.
Want helaas is de gemeente
Diemen nog niet zo ver om een
oordeel te geven. Voordat dit onderwerp bestuurlijk kan worden

6
WEKEN
VOOR
€25

www.napamsterdam.nl

Geen bezwaar ondernemers
Diemen

Nuonweg, doeltreffende doorgang naar Maxis en Muiden al járen inzet van politiek spel.

geagendeerd, moet Amsterdam
nog een aantal dingen uitzoeken. De gemeente Diemen heeft
onder meer aangegeven dat
een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is voor
de openstelling en Diemen wil
gevrijwaard zijn van alle eventuele planschadeclaims.
Ook is er meer onderzoek nodig.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de
verkeersafwikkeling op de kruispunten, de verkeersveiligheid en
de geluidsbelasting?
Het zal dus nog even duren
voordat het college een besluit
neemt over de vraag of de Nuonweg daadwerkelijk open kan. De
gemeenteraad zal hierover in het

eerste kwartaal van 2017 worden
geïnformeerd. Als de raad dan
ook haar goedkeuring geeft aan
een voorbereidingskrediet, dan
kunnen vervolgens ontwerp,
kostenraming, beheerplan en
de afspraken met de betrokken
gemeenten verder worden uitgewerkt.
Pas daarna kan de gemeente

Er worden voorlopig geen statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – op IJburg gehuisvest.
Het plan is voorlopig ingetrokken, na (kennelijk gegronde) protesten van bewoners. Vorige maand werd
nog aangekondigd dat er voor alleenstaande mannelijke statushouders en studenten 320 containerwoningen
neergezet zouden worden op de nog onbebouwde kavel 13A.

Karate iets
voor jou?
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!

Diemen over de openstelling van
de Nuonweg een principebesluit
nemen en – als dat besluit positief
uitvalt – de daadwerkelijke voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden in gang zetten.

Moet IJburg dus nog lang op
de openstelling wachten? In de
Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid heerst
optimisme, al wil de SP wel goed
blijven kijken naar de bekostiging. ‘Nu snel aan de slag’ is het
meest gehoorde geluid, waarbij
ook van de gemeente Diemen
de nodige medewerking wordt
verwacht.
D66: “Met dit onderzoek in de
hand vertrouwen wij erop dat
de gemeente Diemen en met
name PvdA-wethouder Scholten de jarenlange tegenwerking
op dit dossier nu staakt, en met
Amsterdam samen optrekt om
snel aan de slag te kunnen gaan.”
Ook de VVD verwacht van de
gemeente Diemen “een constructieve opstelling. Niet alleen
omdat de gevreesde overlast zal
uitblijven, maar evenzeer omdat
is gebleken dat ook de ondernemers in Diemen met de heropening van de Nuonweg geen
moeite hebben.”

Toch geen statushouders naar IJburg

Bewoners hebben nauwelijks
gelegenheid gehad om bezwaar
te maken, zeggen de fracties
PvdA, VVD en CDA nu.

Summer
Aanmelden op
Sport in juli
www.amsterdamdancecentre.nl

Lichtpuntjes in stroperig proces

Omwonenden stelden een petitie op en stuurden vragen naar
betrokken bestuurders bij de
gemeente. De buurt is te fragiel,
zo stelden ze, vanwege de vele
jeugdigen die er wonen en hangen, en voor wie er nauwelijks
voorzieningen zijn.
IJburg herbergt op dit moment
de grootste puberpopulatie van
Europa.

• Orthodontische behandelingen
• Mondhygiene;
• Ruime ervaring met Lumineers / Facings / en andere
estetische behandelingen • Ruime ervaring in behandeling van
angstige patienten • Kindvriendelijke behandelingen • Bleken
van tanden • Implantologie

Nieuwe
hoofd
Locatie!

Gaat de Nuonweg weer open?

020 - 618 2342

In de opgestelde petitie stelden
buurtbewoners: “Het is ondoordacht om deze grote groep
– voornamelijk jonge mannen
van 17 tot 28 jaar – te plaatsen in
de woonwijk rond de Daguerrestraat. Het sociale evenwicht
in de buurt is fragiel en er is een
tekort aan voorzieningen voor
jongeren en kinderen.”
Zij benadrukten dat zij voor
opvang van studenten, jongeren
en statushouders op IJburg zijn.
Maar het moet wel kleinschaliger.

Ook het plan voor complexen

Kavel 13A is momenteel in
gebruik als speelveld en wordt
intensief gebruikt door buurtkinderen, leerlingen van bassischolen en kinderen van een
nabijgelegen autismecentrum.
Om het speelveld liggen sociale
woningen, koophuizen, een
psychiatrische instelling en een
gebouw waar mensen met een
ernstige beperking wonen.
De gemeente werd in de petitie

de brug | www.debrugkrant.nl

opgeroepen haar besluit te herzien en met de omwonenden op
zoek te gaan naar alternatieven.
Wethouder van Wonen Laurens
Ivens is voornemens dat te doen.

| 30

juni

2016 |

jaargang

9 |

nummer

aan de Van Lohuizenlaan tegenover The Harbour Club (160
woningen) en aan de Kruislaan
op een veld van voetbalclub
Zeeburgia (256 woningen) wordt
nu opnieuw onder de loep
genomen.

Vlooienmarkt
in de Jaap Eden
Hal
Op zondag 24 juli vindt
er een grote vlooienmarkt plaats in de
Jaap Eden Hal. Er zijn
kramen vol met zolderen garageopruimingen,
nostalgische spulletjes,
meubeltjes, lampen,
tweedehands kleding,
boeken, prenten, platen, speelgoed en nog
veel meer. Wil je zelf
spullen verkopen? Je
kunt een kraam huren
van ongeveer 4x1
meter.
Zondag 24 juli, 10.0017.00 uur, Radioweg
64, gratis parkeren. Zie
animo-vlooienmarkten.nl of mail info@
animo-vlooienmarkten.nl.

Kavel 13A.
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Mitra Mike Janssen

DEZE ZOMER GEOPEND

is gevestigd op de Beukenweg 12
Amsterdam, Tel. 020-6651297
Van 13 juni t/m 21 oktober vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Beukenweg. Mijn winkel is in deze
periode gewoon bereikbaar voor u als klant! Voor meer
informatie kijkt u op de site van de gemeente Amsterdam.
Houd u er wel rekening mee dat het in deze periode een
éénrichtingsweg is, dit betekent dat als u met de auto komt
u via de Oosterparkstraat de Beukenweg op moet
of via de Wibautstraat. Voor diverse actie’s verwijs ik u
naar Mitra.nl, elke 2 weken wisselen we van actie.

DINSDAG T/M ZONDAG
vanaf 10.00 uur

ELKE
ZONDAG
LEUKE
ACTIVITEITEN!
VOOR JONG EN OUD
+
LIVE MUZIEK

LUNCH • BORREL • DINER

(keuken open tot 21.30 uur)

RESTAURANT BIJ STORM • Zuiderzeeweg 1 • Amsterdam • bijstorm.nl • 088 - 20 55 200

1 GRATIS ZOMERCOCKTAIL
Bij inlevering van deze voucher
Deze voucher geldig t/m 1 oktober 2016

Verder is mijn speciaalbier assortiment nog meer uitgebreid dan die al was. Ook heel veel lokale
bieren, o.a. de bieren van Oedipus, Amsterdam Brewboys, Two chefs, Gebrouwen door
vrouwen, de Vriendschap, Walhalla. Aldus een kleine impressie van wat ik zoal aan lokale bieren
heb staan. Binnenkort ook bij ons te verkrijgen de bieren van Van Vollenhoven.. Wordt dus vervolgd.
Hou mijn Facebook pagina in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen, Mitra Mike Janssen. Naast het bier
ook een ruim assortiment aan Whisk(e)y, Rum, Vodka, en Gin. Voor alle wijnen geldt
6 halen = 5 betalen incl. Champagne, alle combinaties mogelijk, met uitzondering van actie’s.
Als laatste de trend voor 2016: VERMOUTH.. Dus ik zou zeggen kom eens langs,
u bent van harte welkom in mijn winkel voor deskundig advies op drankgebied.
Ook telefonisch bereikbaar voor vragen via 020-6651297. Tevens zijn ook alle artikelen online
te bestellen via Mitra.nl/webshop, kijkt u voor meer informatie op deze site.

Mitra Mike Janssen is gevestigd
op de Beukenweg 12 te Amsterdam.
Ruim assortiment aan dranken, o.a. 350 soorten speciaal bier!
Maar ook voor een mooie whisky,
gin, wodka of jenever kunt u bij mij terecht.
Verder hebben wij een vaste actie op onze mooie wijnen,
6 HALEN = 5 BETALEN!!
Dit geldt ook voor champagne. Elke combinatie is mogelijk!
Ik nodig u graag uit eens langs te komen voor een kennismaking
en/of een (vrijblijvend) deskundig advies.
De enige franchise winkel binnen Amsterdam namens Mitra.
Ik zeg alvast proost!

mitradebrugjuni2016.indd 1

24-6-2016 11:31:31

vers gebakken brood, groente en fruit,
verse kazen en biologisch vlees

lekker bio.

Openingstijden
Biolicious IJburg
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 19.00
Zaterdag 8.30 tot 18.00
Zondag gesloten

Biolicious Oostpoort
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 19.30
Zaterdag 8.30 tot 19.00
Zondag 10.00 tot 18.00

www.biolicious.nl

IJ-Swim op 4 september voor oud én jong

Zwemrace, met sportieve kick-off
en dweilorkest
Op 4 september kun je
weer een afstand zwemmen door de binnenwateren van IJburg, met
publiek langs de kant.
Het wordt de vierde editie. “Deze wijk leent zich
bij uitstek voor dit sportieve evenement.” Er zijn
races over 2000, 3000 en
4000 meter, maar nieuw
zijn de afstanden voor
kinderen.
Voor de groep van 7- tot 11-jarigen is de er 250 meter, jongeren
tussen de 12 en 17 jaar mogen
het proberen over 1000 meter.
Joyce Keizer, initiator van het
succesvolle zwemevenement,
oefent elke woensdagmiddag
met een clubje in de haven, in
schoolslag.
Keizer: “De 2000 meter is voor
volwassenen goed te doen, ook
als je geen geoefende zwemmer
bent. We raden mensen natuurlijk wél aan om te trainen.”
Er worden dan ook verschillende trainingsprogramma’s
aangeboden, onder meer voor
het verbeteren van je techniek.
“En elke woensdagavond staat
er nu al gratis een open watertraining op het programma,
vanuit de haven. We verzamelen
om 18.45 uur bij DOK48, het
is voor geoefende en ongeoe-

Vierde editie van professionele zwemwedstrijd op 4 september nu ook met korte races voor kinderen en jongeren.

fende zwemmers, en er vaart
een bootje mee.” Wie zin heeft
drinkt na afloop nog een drankje
bij DOK48.
Op de dag van de races verzorgt

outdoorsport-goeroe Steve Relyveld een gezamenlijke warmingup. Gezelligheid staat voorop
die middag in de haven. Er vaart
een dweilorkest met de zwemmers mee en aan de wal zijn er

Amsterdam voert
eeuwigdurende erfpacht in

activiteiten voor kinderen. Een
deel van het inschrijfgeld gaat
naar het goede doel. “Sponsorgeld inzamelen hoeft bij dit
evenement nou eens een keertje
niet.”

Er doen maximaal driehonderd
zwemmers mee, en er is tijdregistratie. Informatie en inschrijven via ijswim.nl.

willIes wartaal
Charlatan

M

Amsterdam gaat nieuwbouwhuizen uitgeven in eeuwigdurende erfpacht, vanaf 1 juli 2016.
Het is een historische ontwikkeling. VVD-woordvoerder
Erfpacht Daniel van der Ree: “Na
120 jaar stopt de voortdurende
erfpacht, inclusief kostenstijgingen en financiële onzekerheid
voor huiseigenaren. Ik ben heel
erg blij met deze stap.” VVD-wethouder Eric van der Burg is verantwoordelijk voor deze radicale
vernieuwing van het stelsel.

de brug | www.debrugkrant.nl

alle Mel was een knappe neger met
overal kinderen. Een van zijn kinderen was half chinees en werd daarom
Chino Mel genoemd. Chino Mel was een
charlatan zoals Onze God die bedoeld heeft.
Hij leefde bijvoorbeeld op de zak van oude,
eenzame vrouwen met een zwak voor halfbloed
negertjes. In zijn jeugd was hij de grote belofte
van Jong Ajax maar na een heftige knieblessure
belandde hij jammergenoeg gewoon weer in de
Bijlmer tussen de schooiers. Het drugsdealen
was niet voor hem weggelegd dus hij moest iets
anders met zijn schrale leventje. Toen ontmoette hij Ida. Ze was binnen een nanoseconde
totaal hoteldebotel van het chineesnegertje en
viel als een zware steen voor hem. Chino dacht
toen nog iets van trots in zijn kloten te hebben
en moest niets hebben van deze oude vrouw
met rimpels en pukkels overal op haar lijk. Maar

Met het besluit van de gemeenteraad wordt nieuwe grond
voortaan in één keer uitgegeven
in eeuwigdurende erfpacht. De
nieuwe huiseigenaar kan de canon ineens voor altijd afkopen,
of jaarlijks een bedrag betalen
dat alleen stijgt met inflatie.
Ook voor bestaande erfpachters
komt de mogelijkheid om over
te stappen naar eeuwigdurende
erfpacht. Hierover komt in oktober meer duidelijkheid.
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de cadeautjes die ze voor hem kocht werden
groter en groter en opeens lagen ze samen in
Ida’s oudemensenbed. Chino was geen held
in bed maar voor de oude mevrouw was het
hemels dus chino had zijn roeping gehoord en
gevonden.Vanaf dat moment was alles anders,
vertelden de mensen in de buurt mij. Chino
reed opeens op een splinternieuwe Vespa en
liep rond op de duurste Botticelli’s. Hij had het
gemaakt. Op een gegeven moment begon Ida’s
spaargeld op te raken terwijl Chino gewend was
aan de lifestyle. Hier begon dus zijn leven als
charmante charlatan.
Wilt u hier meer over weten sms dan MEER
naar 5564.
(Vijftig cent per ontvangen bericht plus de kosten van uw provider. Deze kunt u opzoeken op
de site. Ben je onder de achttien vraag dan even
toestemming aan de betaler van de rekening.)

5

Café-restaurant Zeeburg

sport

Livemuziek, sport op tv en 25
Amsterdamse biertjes op de kaart
Café-restaurant Zeeburg
staat dan misschien op
de camping, maar is er
echt voor de hele buurt!
Het terras is prachtig,
zonnig, gezellig en de
keuken biedt alles wat je
maar wilt – van fijne bieren en hapjes tot smakelijke hoofdgerechten en
desserts. En dat allemaal
midden in de natuur, op
een steenworp afstand
van de straten van Oost.
“Het lijkt ons zo leuk als de
buurt komt buurten”, zegt een
medewerker van de camping.
“Hier heerst een buitengevoel,
en dat op vijf minuten van de
stad en IJburg.” De kaart is de
moeite waard, zegt ze. “We
hebben zelfs twee veganistische
hoofdgerechten op het menu.
Daarvan wil ik nu de Dutch
Weed Burger tippen: een 100%
plantaardige burger op basis van
zeewier, van een Amsterdams
bedrijf. Een echte zee-burger
dus.”

Café-restaurant Zeeburg heeft
nog een troefkaart in handen,
want naast fris en lekkere sapjes,
staan er ook vijfentwintig Amsterdamse biertjes op de kaart.
Er zijn spelletjes te doen en er
is een pooltafel. Voor kinderen
zijn er de speeltoestellen en
geitenboerderij, om nog maar
eens wat te noemen. “Met zoveel
ruimte kunnen zij zich bijna
niet vervelen.”
Sport op tv

Vers staat hoog in het vaandel
in de Zeeburgse keuken, er zijn
huisgemaakte frietjes en het
vlees komt van slagerij Kaddour

(halal en biologisch). “Verder
hebben we dit seizoen, onder
veel meer, handgemaakte ravioli
van Pasta e Piadine uit Amster-

woningen, waarvan het grootste
deel zelfbouw. Na de zomer
komen de eerste 355 woningen
in de verkoop. In de eerste helft
van 2018, als het eiland bouwrijp
is, kan met de bouw worden begonnen. De verwachting is dat in
2026 Centrumeiland helemaal
klaar zal zijn.

Centrumeiland.

Hierdoor kan de bouw op dit
nieuwe IJburgse eiland van start
gaan. Er komen ongeveer 1300

6

dens de lessen leren ze survivaltechnieken en ontdekken ze van
alles over planten en dieren. Het
gaat om tien lessen van anderhalf uur voor kinderen vanaf 6
jaar, kosten €65 (stadspashouders krijgen korting).
Op de Boerderij kunnen kinderen uit Oost op een speelse ma-

Café-restaurant Zeeburg ● Zuider
IJdijk 20 ● www.campingzeeburg.nl ●
020-6944430

dam en heerlijke verse hamburgers. Maar je kunt ook kiezen uit
een aantal spannende desserts,
zoals chocolade-colataart.

Advertorial

Jubileum voor Lara’s Laser & Beauty Centre
Lara’s Laser & Beauty Centre Amsterdam Oost viert zijn vijfjarig bestaan. De salon, die is gevestigd aan de Linnaeusstraat 52,
werkt met gekwalificeerde schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten. Er is een scala aan behandelingen, van basic tot
peeling. Voor klanten met huidproblemen of ontsieringen is er
speciale aandacht. Lara’s beschikt over twee van de beste lasers
voor permanente ontharing. Beide apparaten zijn geschikt
voor alle huidtypen. Meer info via larabeauty.nl.

Op het marineterrein achter het Scheepvaartmuseum
zijn de eerste zaadjes geplant voor een nieuwe voetbalclub. Het terrein zal binnen twee jaar door de marine worden overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Er ligt een voetbalveld, dat de aandacht trok van
lokale ondernemers Martijn Wuite en Lucien Burm.
Zij hebben de nieuwe vereniging Torpedo Kattenburg
gedoopt, waarbij Torpedo verwijst naar de marine en
Kattenburg naar de wijk.
Door Gijs Lauret

Op een zonnig terras ontmoet
ik Martijn Wuite. Hij meldt zich
met zonnebril, overhemd en
fleurig gestreepte sokken. Hij
orakelt met aanstekelijk enthousiasme over alle plannen.
Een voetbalclub in hartje Amsterdam. Hoe kom je erop?

“Lucien en ik zijn fanatiek amateurvoetballer bij respectievelijk Wartburgia en Westfriezen
(Zwaag, red.). We zijn dol op
een balletje trappen, de derde
helft en het slappe geouwehoer
eromheen. Wij zijn ondernemer
hier en zagen dit heerlijke veld.
Jammer genoeg staat er een hek
omheen; het is defensieterrein.
Hopelijk kunnen we dat veld gebruiken. We krijgen maandelijks
een update over de voortgang.
De ontwikkeling van het shirt
is bijna rond. De shirtsponsor
wordt Copa (producent cultachtige voetbalkleding, red.). Op
de naam hebben we een tijdje
gebroed. Tussen ons derde en

vierde biertje werden Lucien
en ik creatief en bedachten we
Torpedo Kattenburg.”

Wat is jullie belangrijkste missie?

“We worden totaal modern.
Zonder geschiedenis, maar dat
geeft niet. We beginnen daarom
met een schone lei. We willen
sowieso geen vieze frikandellen,
maar fatsoenlijke bitterballen
en gezondere voeding. En alles
zoveel mogelijk digitaal. Geen
gezeur met contributieformulieren, maar opzeggen en instromen wanneer je wilt. We willen
een community vormen in de
buurt en de liefde voor het spelletje hooghouden.”
Hoe schat je de potentie?

“Er is nu één veld, maar er lijkt
mij ruimte voor een tweede. Als
we zowel zaterdag als zondag
mogen voetballen, kan er veel.
We hebben al zo’n tweehonderd
aanmeldingen, plus daarbovenop vier hele teams. Het zou heerlijk zijn als we jeugd, senioren,
veteranen én dames hebben.

Het marineterrein. Op 3 juli is er een open dag.

Damesteams geven sfeer, anders
wordt het zo’n hengstenbal.
Helaas hebben zich vooralsnog
weinig dames aangemeld.”
Wat zijn jullie sportieve
ambities?

“In eerste instantie lekker voetballen, maar uiteindelijk is the
sky the limit. Er wordt veertien
hectare grond overgedragen aan
de gemeente. Mocht de naam

Atletiek op straat in de stad

Advertorial

Op Centrumeiland komen niet
alleen woningen, maar ook
een school, een huisartsenpost
en een kinderdagverblijf. Bij
de inrichting van het eiland is
veel aandacht besteed aan een
gezonde inrichting van de openbare ruimte: er komen goede
routes voor fietsers, voetgangers
en hardlopers. Centrumeiland is
het eerste eiland van IJburg 2.

Buurtbibliotheek in Sporenburg

De IJburg Rangers gaan weer op pad
Na de zomervakantie gaan de
IJburg Rangers weer op pad.
Elke woensdag- en zaterdagmiddag trekken de kinderen
onder begeleiding van een
coach en enkele vrijwilligers in
groepjes het Diemerpark of de
nabijgelegen Diemervijfhoek
in om de natuur te ervaren. Tij-

Het café-restaurant is zeven dagen per week geopend. Alle EKwedstrijden zijn nu live te zien.
Er treedt regelmatig een bandje
op en dit jaar kun je elke maand
komen salsadansen. De ruimte
is ook te huur voor feestjes en
partijen. “Restaurant Zeeburg is
open voor iedereen, campinggasten én Amsterdammers. Kom
gezellig een keer langs om te
genieten van de relaxte sfeer!”

Cafe-restaurant Zeeburg is er niet alleen voor campinggasten, maar ook voor de hele buurt. Op de kaart staan
veel gerechten met lokale producten en lokale bieren.

Eerste zelfbouwkavels Centrumeiland in
2016 in verkoop

Het college van B en W heeft
gisteren het Investeringsbesluit
Centrumeiland vastgesteld.

Nieuwe voetbalclub in hartje Amsterdam:
Torpedo Kattenburg

nier kennismaken met dieren.
Hier hebben ze de ruimte om te
spelen in en te leren van de natuur. Kijk voor meer informatie
over cursussen en workshops
op de site. Boerderij op IJburg,
Zandzeggestraat 5, boerderijopijburg.nl.
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eigenlijk, een voetbalclub oprichten…”
Wanneer gaan jullie voetballen?

“In alle realiteit: inschrijven voor
competitievoetbal gaat nog twee
jaar duren. De marine vertrekt in
2018 en daarna hebben we met
de KNVB te maken. Maar voor
die tijd kunnen we wel toernooien en vriendschappelijke
wedstrijden organiseren.”

Voetballen in de zomervakantie
AFC IJburg organiseert in de zomervakantie twee keer een
Voetbal 5-Daagse. De eerste is van 18 tot en met 22 juli, de
tweede van 22 tot en met 26 augustus. Het draait tijdens de
kampen om trainen, plezier maken, leren, beter worden,
toernooitjes spelen en lol maken.
De Voetbaldagen zijn bedoeld voor jongens en meisjes van
5 t/m 14 jaar. Iedereen kan meedoen, het maakt niet uit of
je kind lid is van een club of niet. Kinderen kunnen zich
inschrijven voor één dag, maar uiteraard ook voor twee of
meer dagen. De trainingen beginnen iedere dag om 9.30
uur, om 16.00 uur is het weer afgelopen. Inschrijven via
elfvoetkampen.nl.

Sprintbaantje middenin de stad.

Inwoners van het Oostelijk Havengebied hoeven de wijk
niet meer uit om een bibliotheekboek te lenen. Op maandag- en donderdagochtend kunnen ze voortaan terecht bij de
Buurtbibliotheek, die is ingericht in de mooie serre van het
Wijkservicepunt Sporenburg. Voor oudere lezers is er een
aanbod van groteletter-boeken. Lid worden is gratis. Er is ook
koffie en thee verkrijgbaar. Buurtbibliotheek, ma en do van
10.00 tot 12.00 uur, Wijkservicepunt Sporenburg, Baron G.A.
Tindalstraat 27.

de brug | www.debrugkrant.nl

Torpedo zomaar een rijke Rus
aantrekken, dan gaan we praten.
Zetten we een stadionnetje van
tienduizend neer en gaan we de
Eerste Divisie in. Waarom niet?
Maar het kan alle kanten op;
misschien staan hier over enkele jaren allemaal woningen.
In het worstcasescenario gaat
het uit als een nachtkaars, maar
hebben we alsnog een mooi
verhaal. Wat een jongensdroom

9 |

nummer

Binnenkort barst in Amsterdam
het EK Atletiek los, en dat is in
de hele stad goed te merken. Zo
is voor de Stopera een dubbele
sprintbaan van 40 meter gelegd.
Wethouder Sport, Eric van der
Burg: “Deze sprintbaan is de eerste van een aantal atletiekonderdelen die in de aanloop naar de
EK Atletiek in de stad opduiken.

79

de brug | www.debrugkrant.nl

Ik raad iedereen aan een sprintje
te trekken, ver te springen of
een kogel te stoten. En natuurlijk om te komen kijken naar de
wedstrijden van het EK op het
Museumplein en in het Olympisch Stadion.”
Er zijn 21 vrij toegankelijke
atletiekonderdelen aangelegd
in de openbare ruimte. Met de
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campagne JE KAN HET wil de
gemeente Amsterdammers en
bezoekers stimuleren om te gaan
bewegen en laten zien hoe leuk
atletiek is. Het EK Atletiek vindt
plaats van 6 tot 10 juli in het
Olympisch Stadion. Zie verder:
atletiek.amsterdam.

79

7

Nieuwe hotspot op Zeeburgereiland introduceert
Berlijns gebruik

Dop- en kurkgeldborrel
in Stamhuis de Slibvijzel

De horecavergunning en exploitatievergunning terrassen
zijn inmiddels afgegeven, de
procedure voor de alcoholvergunning loopt nog. Van den
Dobbelsteen wil zijn publiek
een alcoholische versnapering
echter niet onthouden en biedt

de eigenaar van dit flesje heeft 1 euro
gedoneerd aan stamhuis de slibvijzel

eigenaar
van dit
flesje

Arno Cowan

bezoekers daarom de mogelijkheid hun eigen drankjes mee
te nemen. Naar goed Berlijns
gebruik, zegt hij. “In die stad
is het heel gewoon, maar in
Nederland is dit gebruik nog
amper bekend. Bezoekers
betalen een kleine vergoeding,
uitgedrukt in dop- en kurkgeld. Zij kunnen hun drankjes,
bijvoorbeeld een fles wijn, zelfs
delen of ruilen met andere
bezoekers.”

‘Ik heb m’n
creatieve ik jarenlang
onderdrukt’

De officiële opening van het
Stamhuis vindt in september
plaats.

Vrijwilligers gezocht voor
tuinproject op Zeeburgereiland

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

11 juni
Het wonder
We zijn open! We. Zijn. Open!
Een klein wonder, na acht jaar
ploegen en ploeteren op dit
mooie maar o zo moeilijke
terreintje met dito gebouw. We
hebben een Stamhuis en jij bent

8

Arno Cowan (Haarlem, 3 augustus 1961) runt kaaswinkel Kaas en Zo aan het Christiaan Huygensplein.
Hij is een atypische winkelier. Hij staat er niet om de
klant te pleasen, het eigen welbevinden staat voorop.
Iedere dag schrijft hij een gedicht dat hij voorleest
aan klanten van wie hij denkt dat ze het waarderen.
Cowan is ook auteur van de dichtbundel Debuut
(verkrijgbaar via boekwinkeltjes.nl) en
De slaapwandelaar, een roman over de oorlog
tussen de rode bosmier en de houtworm, waarvoor
hij nog geen uitgever heeft gevonden.

Dop- en kurkgeldborrel, 1 juli,
vanaf 16.00 uur, Roepie Kruizestraat 2, Zeeburgereiland,
www.stamhuisdeslibvijzel.nl

LEIPE
SLIB

10 juni
Vriendendag
De eersten die het bijna af-verbouwde slibvijzelgemaal kunnen
betreden, zijn de Vrienden van
deze krant. De trouwe adverteerders die ervoor zorgen dat
je de Brug elke maand zomaar
op je mat krijgt. Ze borrelden en
kregen een lezing van Bitsinguitvinder Frans de Groot. Even
daarvoor was de laatste hand
gelegd aan oogverblindend
ledlicht, dat in alle kleuren en op
afstand bediend de hemel in kan
stralen. In combinatie met het
glas en het beton van het gemaal
ziet het er – al zeggen we het
zelf – schitterend uit.

in de

1

Op vrijdag 1 juli opent Stamhuis de Slibvijzel officieel
met een borrel. Deze vindt plaats vanaf 16.00 uur,
opgeluisterd door muziek, kunst, hapjes en vuur.
Stamhuis de Slibvijzel, midden
op Zeeburgereiland, is na een
grondige verbouwing geopend
voor publiek. Het machinegebouwtje uit 1978 is door
initiatiefnemer Martijn van den
Dobbelsteen omgebouwd tot
een culturele werk- en ontmoetingsplek. Het Stamhuis is ontworpen door architect Jan van
Erven Dorens. Met gebruikmaking van oude ambachten
is oud beton met hout en staal
omgebouwd tot een hiprauwe
ontmoetingsplek.

jas

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.

welkom. Er is een voorterras en
een achterterras. Er zijn vergunningen voor. Er komen borrels
en gezelligheid en je kunt koffie,
taart en andere dingen komen
eten en drinken. Objectief ben
ik niet, maar je moet echt even
komen kijken. Dan kan van
dinsdag tot en met zondag vanaf
11.00 uur.
20 juni
Neerslag
Niet dat het dan meteen
allemáál verder vlekkeloos
verloopt. Het is 20 juni, op een
dag af zomer en de regen slaat
minstens twaalf uur aan een stuk
neer. Op de eerste trede van
de trap bij de keuken verschijnt
langzaam maar zeker een natte
plek. Het doet de man vloeken
en mij een beetje in elkaar krimpen. Met zo’n gemaal zo diep
onder het maaiveld kunnen we
zeker niet op permanent droge
voeten rekenen? We besluiten
optimistisch te blijven. De be-

tonjongen komt langs en hij zegt:
‘Geen paniek, het komt allemaal
wel weer goed.’ We kijken elkaar
aan en hopen er het beste van.
21 juni
Nachtwerk
Leve de buurmannen uit de
Sportheldenbuurt. Zelfs in de
nacht helpen ze mee. In de
donker van de langste dag leggen we zo de laatste hand aan
het achterterras. En ligt er nu
een inventieve trap naar het
keukentje.

Door Marcel van Roosmalen

Half juli opent op Zeeburgereiland Stamhuis de Slibvijzel
zijn deuren. In een historisch gebouwtje van de waterzuiveringsinstallatie worden een galerie en kleinschalige horeca
gerealiseerd. Rondom het gebouw gaan vrijwilligers van
River of Herbs een tuin aanleggen. Een hele uitdaging, want
de culturele hotspot wordt omringd door zandgrond.
Er komt een schutting van gevlochten wilgenhout, en dankzij
plaggenhellingen zitten bezoekers straks lekker beschut op
het terras. Ook komt er een brede strook met kruidenplanten, want die trekken bijen, vlinders en andere bestuivende
insecten aan. River of Herbs wil bewoners stimuleren op
zoveel mogelijk plekken in de stad bloeiende planten en
kruiden te laten groeien.
Wil je helpen om iets moois te maken van deze tuin? Vanaf
17 juli wordt er elke zondag vanaf 15.00 uur aan dit project
gewerkt. Stamhuis de Slibvijzel, Roepie Kruizestraat 2, Zeeburgereiland.

Kaas en Zo.

“Kaas en Zo is een organisatie,
een keten. Ik ben begonnen bij
een vestiging in Leidschendam,
ik zat daar inpandig bij een
slager. Het waren types van de
Haagse markt, dat klikte niet
met mijn persoontje. Nederland
is opgesplitst in verschillende
provincies, ik denk dat dat niet
voor niets is. Ik heb aangekaart
dat ik er weg wilde en toen kwamen ze in het jaar 2001 met deze
vestiging.”
Wat trof je aan?

“Een plein met mogelijkheden.
Leuke winkeliers, de een wat
leuker dan de ander. Ik was
gewaarschuwd voor deze buurt,
vond het zelf ook eng. Achteraf
durf ik te stellen dat het publiek
in Leidschendam oneindig veel
ingewikkelder is dan dat in de
Watergraafsmeer. Ik voel me
thuis onder dit volk. Waarom?
Omdat het net als ik creatievelingen zijn. Ze werken veelal in
de media, wij begrijpen elkaar.
Ik denk dat zij ook blij zijn dat
ze geen typische middenstander
achter de toonbank aantreffen.

24 juni
Vrijmibo
De buren verschansen zich
gezellig op het terras. Omwonenden, leraren van het IJburg
College en de Montessorischool
kletsen zich vrolijk het weekend
in. De man ontsteekt een vuurtje in de ingebouwde ton op het
achterterras. Klein geluk hoor. Ja
tóch, alles zal goed komen.

Je woont in Uithoorn, zou je niet
in de Watergraafsmeer willen
wonen?

“Van z’n levensdagen niet! Ik
ben een dorpse jongen. Alles
zit me hier veel te dicht op en

de brug | www.debrugkrant.nl
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boven elkaar. Ik haat hoogbouw.
Ik haat drukte.”

79

de brug | www.debrugkrant.nl

In je winkel is het toch niet
druk?

“Gelukkig niet! Laat mij lekker in mijn waarde, ik vind het
prima zo. De winkel is maar van
zeven uur ’s morgens tot acht
uur ’s avonds mijn leven. Ik
ben niet geboren om te dienen.
Als ik ’s avonds de deur achter
me dichttrek laat ik de kazen
heel ver achter me. Dan is het
tijd voor Arno. Arno is altijd
zichzelf. Ook in de kaaswinkel.
Zoals ik nu met jou praat ben
ik thuis ook, soms ben ik rustig,
soms doe ik druk. Ik hou geen
rekening met andere mensen. Ik
ben zoals ik ben. Er zijn klanten
die dat waarderen, maar er zijn
ook mensen die dat niet trekken
en die lopen dan met een grote
boog om deze winkel heen. Ik
ben niet het type ondernemer
dat klanten naar binnen wil lokken om maar wat te verkopen.”
Jij blijft jezelf.

“Ik blijf absoluut mezelf. Anders
zou ik een acteur zijn en ik heb
de toneelschool niet gedaan. Als
jij me op zondagavond opbelt
om over kaas te praten gooi ik de
hoorn op de haak.”
Welke kaas eet jij het liefst?

“Ik verkoop veel graskaas, maar
ik eet boeren klassiek belegen,
dat is de topper uit het assorti| 30
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‘Over een paar jaar emigreert deze jongen naar Zuid-Frankrijk’.

ment. Wat ze in deze buurt goed
begrijpen is dat je voor goede
kaas niet naar de supermarkt
moet. Dat is waterkaas, puur
gemaakt voor de winstmarges. Ik
weet dat, want ik heb een supermarktverleden, ik heb mijn creatieve ik jarenlang onderdrukt.”
Want eigenlijk ben jij een dichter en schrijver.

“Ik ben een creatieveling. Ik ben
ook linkshandig. Als je mijn
hoofd openmaakt zie je een creatief brein. Mijn opa had dat als
eerste in de gaten. Toen ik negen
was begon ik met tekenen en
had ik de kans om naar Amerika
te gaan. Mijn opa was directeur
bij de tekenstudio’s van MGM,
die wilde me graag daarnaartoe
halen. Maar mijn moeder zei
‘nee’.”
79

Hoe had je leven er
dan uitgezien?

Wat is je laatste gedicht?

“Dan had ik waarschijnlijk
getekend voor Walt Disney,
een groot huis en een Amerikaans gezin gehad. Nu wordt
het Frankrijk in een stacaravan,
waarschijnlijk alleen. Ik heb
een talent om de zaken te zien
zoals ik ze wil zien. Als ik achter
mijn notenbar sta en uitkijk
over het Christiaan Huygensplein, dan zie ik een plein met
Franse allure. Alleen de fontein
ontbreekt. Over een paar jaar
emigreert deze jongen naar
Zuid-Frankrijk. Dan zien ze
me hier nooit meer terug. Als
Arno wat zegt doet hij dat ook.
De familie weet ervan: als ik
onverwachts kom te overlijden
moeten ze me uitstrooien in
Zuid-Frankrijk.”

Niet alles is van hout
De zon de maan
Samen soms
Net een tropisch regenwoud
Niet alles van glas
De verf een traan
Een verleden
Die niet was
Niet alles is geloof
ongeloof is er niet
Voor de doven ben ik blind
Voor de zienden ben ik doof
Niet alles is van hout
Toch is er iets in mezelf
Een eindeloze gedachte
Die van me houdt

9

HET moment om een
terras te laten maken!

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven
en bescheiden bedrijvigheid

Bezoek Landmarkt
& ontvang een gratis
pot kruiden naar keuze

Sponsoractie voor Emma in Studio K
Op zaterdagmiddag 2 juli wordt in Studio K een veiling georganiseerd. Initiatiefnemers zijn Ton en Wiebke Niessen uit de Indische
Buurt. Om hun dochter, die meervoudig gehandicapt is, thuis te
kunnen laten wonen, moeten er enkele broodnodige aanpassingen
worden gerealiseerd in hun woning.
Tijdens de veiling op 2 juli zamelen ze geld in voor de verbouwing
door waardebonnen voor ijsjes, bloemen, boeken, sportschoolbezoek en nog veel meer bij opbod te verkopen. Er is heerlijke
zelfgebakken taart verkrijgbaar en een DJ zorgt voor een passende beat. Zaterdag 2 juli, tussen 13.00 en 17.00 uur Studio K,
Timorplein 62.

Lever je bon in t/m 31-07-2016.

w w w . d a k t e r ra s s e n fa b r i e k . n l

Landmarkt Versmarkt
Schellingwouderdijk 339
1023 NK Amsterdam

Volg ons op:

Landmarkt Stadsmarkt
Van Woustraat 103
1074 AG Amsterdam

Zwemles bij de Meeuwen
In het Duranbad in Diemen, op enkele minuten fietsen vanaf
Betondorp of de fietsbrug naar IJburg, kunnen beginnende zwemmers bij De Meeuwen op les. Momenteel is er voor geen van de
leeftijds- of diplomagroepen een wachtlijst.
De Meeuwen biedt verder wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en conditiezwemmen. Gezelligheid en plezier
in het zwemmen staan voorop. Ga naar www.demeeuwen.nl voor
meer informatie of mail naar secretaris@demeeuwen.nl.

JAAP EDEN HAL

GROTE
VLOOIENMARKT

Zoekt u een nette en
betrouwbare schoonmaakster
voor uw huishouden?

ZONDAG 24 JULI

Zoek jij flexibel en
goed betaald werk?

10.00 UUR -17.00 UUR

GRATIS PARKEREN

RADIOWEG 64

I N FPlug
O jeK R
A A Min en
H UParty!
UR
iPhone

STIJLDEPARTMENT CONCEPTSTORE
IJburglaan 559 | Amsterdam

Wij brengen vraag en aanbod bij
elkaar.
Voor meer info, direct
inschrijven of solliciteren, kijk op
www.schoonmaakaanhuis.nl

060629040240
391 08 152
animo-vlooienmarkten.nl

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

10

dewerkers werken daar ook hard
voor. “We hebben er veel plezier
in. Ik geniet ervan als klanten
tevreden zijn met onze service,
en ze weer snel op weg kunnen
met hun opgeknapte fiets. We
proberen onze reparaties binnen
een dag gereed te hebben.”
Zwarte handen

Plannen heeft Saskia genoeg. Ze
zou bijvoorbeeld best een derde
zaak willen openen, in Betondorp. Terwijl ze in het begin zelf

Het Scheepvaartmuseum
organiseert deze zomer in
samenwerking met Blue Boat
Company rondvaarten door
de historische Plantagebuurt.
Bezoekers nemen bij de museumsteiger plaats in een open
sloep, waarin zij vervolgens
een vaartocht maken langs het

Wertheimpark, de Hortus Botanicus, de Hermitage, Brouwerij
’t IJ en langs tal van plekken die
de meeste reguliere rondvaarten niet aandoen. Onderweg
neemt een museumgids de
bezoekers mee door het maritieme verleden van de stad,
die tijdens de Gouden Eeuw de

Team Fiets & Meer.
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grootste haven ter wereld was.
Tickets zijn verkrijgbaar bij
de online shop en aan de
museumkassa, maar alleen
in combinatie met een geldig
museumticket. Donderdag tot
en met zondag, kosten: €15 per
persoon, vaartijd: 75 minuten.

deel 26

Mooie herinneringen
ophalen in een ‘tijdmachine’, een als vroeger
ingerichte woonkamer.
Dat gebeurde in juni in
verpleeghuis De Open
Hof. ZGAO hoopt uit de
verhalen van de bewoners ideeën te halen voor
activiteiten op maat. De
hobby’s van vroeger, bieden aanknopingspunten
voor een leuke dag.

Stichting De Tijdmachine is
opgericht door Tim en Anne. Zij
bouwen in verzorgingshuizen
een tijdelijke woonkamer uit de
jaren zestig na, compleet met
foto’s, meubels en attributen uit
die tijd. “Aan de hand van wat er
te zien is, halen we met bewoners herinneringen op uit de
tijd dat ze in de kracht van hun
leven waren”, verklaart Anne.
“Zo komen we erachter welke
hobby’s ze hadden, welke films
ze zagen en wat hen bewoog. We
gaan echt terug in de tijd.”
twee zwarte handen hebt omdat
je net een fietsketting hebt verwisseld, pak je niet zo gauw een
setje oorbellen in. Daar zijn we
dus mee gestopt. Maar we doen
nog steeds meer dan alleen de
reparatie en verkoop van fietsen.

Advertorial

Zomervaartochten door de Plantagebuurt

len van vroeger volgen elkaar nu
in rap tempo op – was toch die
keer dat de kleindochter haar
meenam naar Frankrijk, waar
ze een hele beroemde operaster
live zagen optreden. “Och, wat
was dat mooi”, verzucht Sijtje,
zichtbaar geëmotioneerd.
Maar kan ze zelf zingen? Dat
is een logische vraag na deze
mooie verhalen. Lachend: “Nou,
niet zo mooi als de sterren. Maar
ik heb wel lang in een koor gezongen, ik ben gek op zingen.”
Na de oorlog, vertelt ze, trad ze
nog ’s op voor oorlogsveteranen
en ‘belangrijke mensen’. “Ja, ik
heb er veel plezier van gehad.”

Door Linda van den Dobbelsteen

niet eens zo dol was op fietsen.
“Ik hield meer van sieraden en
cadeauartikelen. Die hebben we
ook een tijdje verkocht, naast
onze fietsen. Vandaar de naam
van onze winkel: Fiets & Meer.
Maar dat was geen succes. Als je

linker pagina niet mee te nemen,
voor een gratis pot kruiden van
Erik

Verhalen van vroeger halen wensen van bewoners naar boven

www.zgao.nl

Fiets & Meer is een begrip in Watergraafsmeer en
omstreken. Deze maand bestaat de fietsenzaak tien
jaar. Hoog tijd voor een feestje.

Op 1 juli 2016 bestaat Fiets &
Meer tien jaar. Saskia is er nog
niet helemaal uit hoe ze dat
jubileum gaat vieren. Vermoedelijk hangt ze beide panden vol
ballonnen, en kunnen klanten
in de jubileummaand juli tegen
tien procent korting een tweedehandsfiets aanschaffen. Ja, de zaken gaan goed, maar de acht me-

af met een kookworkshop. Geef
je voor 17 juli op in één van de
winkels, er worden tien winnaars
getrokken.
En vergeet vooral de bon op de

Tijdmachine bezoekt De Open Hof

Meer weten? 020 592 54 20

Fiets & Meer - al 10 jaar meer dan alleen reparatie en verkoop van fietsen

Ze liggen op een steenworpafstand van elkaar, maar de cultuurverschillen tussen de twee zaken
in Transvaalbuurt en Watergraafsmeer zijn groot, constateert Saskia. “Op de Middenweg krijgen
we veel klanten uit de Watergraafsmeer. Die brengen ’s ochtends
hun fiets langs voor reparatie en
halen hem aan het eind van de
middag weer op. Bij Falco in de
zaak kopen mensen nog een bandenplaksetje. Die plakken zelf
hun band, dat is goedkoper.”

Seizoengroenten vers van het
land, zoals bloemkool van Ton en
spinazie van Gerard uit Andijk,
zijn nu volop verkrijgbaar bij
Landmarkt. Net zoals Eriks verse
kruiden. Dagelijks rijdt Landmarkt naar de Noord-Hollandse
polder om alles vers op te halen.
Tijdens de aanstaande groenteweken maak je kans op een unieke oogst- en kookworkshop bij
deze drie tuinders. Op zaterdag
30 juli mag je de groenten zelf
oogsten en neem je een kijkje
achter de schermen in Andijk.
Omdat er bij Landmarkt altijd
wat te proeven is, sluit je de dag

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

Vrolijke fietsbellen en een groot assortiment fietstassen

Van buiten zie je het niet, maar
Fiets & Meer (Middenweg 3) is
een enorme winkel, met twee
werkplaatsen en een kelder waar
honderden tweedehands fietsen
geduldig wachten op reparatie en
verkoop.
“We hebben het afgelopen jaar
flink uitgebreid”, vertelt eigenares
Saskia de Ruijter. “We konden
het pand naast onze winkel
huren, inclusief kelder. En we
kregen tegelijkertijd de kans om
een fietsenzaak in de Pretoriusstraat (Pretoriusstraat 88) over te
nemen. Mijn man Falco is daar
bedrijfsleider. Ik hier. Zo houden
we taken netjes verdeeld.”

Verse seizoengroenten
en workshop bij Landmarkt

Uit de wijk

Zo hebben we het allerleukste assortiment fietsbellen en fietstassen in Oost. En ach, een kleurige
fietsbel is een sieraad voor iedere
fiets.”

Sijtje (90) zit vandaag in ‘de
machine’. Ze komt uit een heel
arm arbeidersgezin uit Amsterdam, vertelt ze. “Maar met
de liefste moeder van de hele
wereld.” Al jong hield Sijtje van

Sijtje, in het midden. In de ‘tijdmachine’, een kamer ingericht als in de jaren zestig, komen door foto’s en attributen als vanzelf mooie herinneringen bovendrijven.

operamuziek, haar ogen lichten
op als ze erover begint na het
zien van een platenspeler in de
woonkamer in jaren-zestigstijl.
“Dan kreeg ik geld voor m’n verjaardag en rende ik direct naar
de Van Swindenstraat om voor
een dubbeltje of een kwartje een
plaat te halen.” Renata Tebaldi,

La Forza del Destino, Jussi
Björling, de namen komen als
vanzelf in haar geheugen terug.
“Die muziek vind ik zó ontroerend.”
Van haar kleindochter kreeg ze
niet zo lang geleden een dvd met
opera’s, zodat ze in haar kamer

‘lekker kan kijken’. “Lief hè?” Al
heeft ze met het bedienen van
‘het apparaat’ wat hulp nodig
van het personeel. Ze is even
stil. Dan herinnert ze zich dat
haar zus en kleindochter haar
eens meenamen naar de Stadsschouwburg in Amsterdam.
Maar het allermooist – de verha-

Het doel van de verhalen uit de
tijdmachine is om te kijken wat
ouderen nú nog graag zouden
willen en kunnen doen. En
welke activiteiten – in een groep
of een keer individueel – daarvoor in het leven geroepen
zouden kunnen worden. Eten
en muziek zijn belangrijke
thema’s voor veel ouderen,
heeft de stichting kunnen concluderen. ZGAO probeert daar
concreet iets mee doen, om zo
het woongeluk van de bewoners
te vergroten. “Een rock-’n-rollmiddag, ook een van de wensen,
is makkelijk georganiseerd.”
Advertorial
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va n e r v e n d o r e n s g e e f t s t e r r e n
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.

woongebouw nautilus

Wil jij ook graag strak &
slank zijn?

Maak
een afspraak
voor
Maakdan
dan nu
nu online
een afspraak
voorproefbehandeling
een intake en proefbehandeling!
een
en intake.
Restaurant Zeeburg
Kom vakantievieren!
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Normale prijs € 59,-

Neem deze bon mee en je krijgt bij 2 drankjes een portie bitterballen
of kaasstengels gratis! Op zaterdag of zondag t/m 30 oktober.
Zuider IJdijk 20 • 1095 KN Amsterdam • 020 668 6934
Elke dag in juli en augustus open van 8.30 – 0.00 • www.restaurantzeeburg.nl

39,NU € 45,easyslim.nu
amsterdam
Megastudio
Almere:
06-46098961
0621168480
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

KOOP EEN BEELIGHT
EN HELP EEN BIJ!

www.oneplanetcrowd.com/nl/project/140154/description

Of scan de QR code:

Beelight is funding little local projects that support the Wild Bee and its habitat.
Buying the product now ﬁrst buys us a good 3D printer which saves us 15% of
our production price and brings our gift to the Bee up to 25% of the net earnings
with Beelight.
Buy a Beelight & help the Bees…

van de bewonersvereniging de
hardliners de overhand hebben
gekregen. In krakersaccent: ‘Wie
A zegt, moet ook B zeggen!’

‘Hier is iets grandioos misgegaan!’ riep ik vanachter het
stuur van onze auto toen wij in
Frankrijk, op zoek naar een overdekt zwembad, terecht waren
gekomen in een ‘zone commerciale’. Tussen rotondes, benzinestations en bedrijfshallen
stond een villawijkje met cataloguswoningen in Breton-se stijl.
Sindsdien, als wij een planologische of architectonische mislukking tegenkomen roept mijn
zoon vanaf de achterbank: ‘Hier
is iets grandioos misgegaan!’
Dit gevoel overviel mij toen ik
ontdekte dat er op het dak van
het pas opgeleverde woongebouw ‘Nautilus’ op Zeeburgereiland overnight een monsterlijk bouwsel van installaties in
blinkend staal was opgetrokken.
Een wirwar van kanalen en
buizen kronkelt over het dak
en verbindt lukraak geplaatste
luchtbehandelingskasten ter
grootte van containers.
Ik heb gelezen dat de bewoners
van Nautilus, verenigd in een
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een duurzaam en energiezuinig gebouw

nastreven, zonder aansluiting
op stadsverwarming. In dat geval
moet de verwarming komen van
een warmtepomp in combinatie met zonneboilers. Een goed
plan, maar die WTW-installatie

(Warmte Terugwin-installatie)
hadden ze beter kunnen laten
zitten. Die installatie is verantwoordelijk voor de enorme
luchtbehandelings-kasten- en
kanalen. Niet alleen werkt een

Easyslim.nu laat je afslanken
Nanda Wallroth begon haar praktijk met één Easyslim apparaat, een klein
jaar later is de zelfstandig ondernemer verhuisd naar een groter pand om twee
afslankapparaten te herbergen. Verrast is ze niet. “Uit eigen ervaring weet ik
dat Easyslim.nu je helpt met afvallen”.
Bij toeval stuitte Nanda Wallroth vorig jaar in Almere op een
afslankstudio waar gewerkt werd
met het apparaat. Ze was meteen
enthousiast. ‘Met dit systeem
wordt vet afgebroken en uit het
lichaam verwijderd. Tegelijkertijd
worden spieren opgebouwd en
cellulite sterk gereduceerd. Wat
met een streng dieet of intensief
sporten niet lukt is bij ons nu
wel mogelijk. Zelf ben ik op die
manier 40 kilo afgevallen.’

ling is niet 59 euro, maar 39 euro.
‘Ik schafte het apparaat een jaar
geleden aan om ook andere mensen blij te maken.Ik had echter
nooit gedacht dat het zo goed zou
gaan. Dan verschijnt een grote
lach. ‘Eigenlijk is dat ook geen

verrassing. In Duitsland heeft het
apparaat zich al een jaar of acht
bewezen.’ Meer informatie over
Easyslim.nu is te vinden op de
website www.easyslim.nu of op de
facebookpagina van het bedrijf.
Advertorial

WTW-installatie niet, of alleen
als iedereen zijn ramen dichthoudt, hij staat ook garant voor
een sick building syndrom. Ik zie
voor mij hoe tijdens de tallo-ze
en uitputtende vergaderingen

Ik kan het alleen maar eens zijn
met het streven om een duurzaam en energiezuinig gebouw
te maken. Maar hier is één ding
vergeten: de ‘vijfde gevel’, ofwel
het dak. In Delft liep een docent
rond die wees op het belang van
de vijfde gevel. Hij werd niet
serieus genomen, wij moderne
ar-chitecten bouwen toch platte
daken? Woongebouw Nautilus
heeft voor de helft een schuin
dak, functioneel gericht op de
zon, wat het nog erger maakt.
‘Installaties worden opgenomen
in het bouwvolume’ staat vaak
in het welstandskader – hier
blijkbaar niet.
Oud-wethouder stadsvernieuwing Jan Schaefer zei ooit: ‘In
geouwehoer kun je niet wonen’.
Jan Schaefer had dit een prachtig
gebouw gevonden: goed en
betaalbaar wonen, met een lage
ener-gierekening. Als architectuurcriticus van de Brug moet ik
hard zijn: 1 ster, alleen voor de
goede bedoelingen.

Bestuur van de Dappermarkt is afgezet
Het bestuur van de Dappermarkt
is afgezet. Tijdens een vergadering in café De Gooier, half mei,
keerde een meerderheid van
marktlieden zich tegen het zittende bestuur.
Ontevredenheid over het financieel beheer van het bestuur
was de aanleiding voor de coup. Zo werd een marktman als
extern adviseur ingehuurd, onder andere om de zondagsmarkt te organiseren. Hij werd per uur betaald, terwijl leden
in de veronderstelling waren dat het bestuur, maar ook hun
adviseurs, de klus op vrijwillige basis zouden doen.
Marktlui betalen de Koopcentrum Dappermarkt, een stichting, maandelijks contributie. Het geld is onder andere bedoeld voor de promotie van de markt.
De onvrede over de koers van de markt speelt al langer. Nu is
stadsdeel Oost nog steeds de beheerder. Onder het marktbeheer valt de handhaving, maar bijvoorbeeld ook de schoonmaak. Het oude bestuur wilde graag dat de markt in eigen
beheer bestuurd zou worden. Het zou modernisering van
de markt vergemakkelijken en de diversiteit in het aanbod
vergroten. Stadsdeel Oost is niet tegen, maar zegt te wachten
op een concreet plan van de marktlieden.

‘Wat wij doen werkt echt, anders
zou Easyslim.nu ook niet zo snel
groeien’, vervolgt de eigenaresse.
‘Wij bieden bij ons bovendien
een huiskamersfeer waar iedereen zich thuis voelt. Wie geholpen wil worden met afvallen kan
zich bij ons aanmelden voor een
proefbehandeling & intake. Gegarandeerd gaat er dan vier tot 28
centimeter af. Daarna kijken we
wat er nodig is aan vervolgbehandelingen.’

Beelight is een prachtige 3D geprinte lamp van biologisch
afbreekbaar materiaal (PLA) en op windstroom geprint.
10% van de netto omzet doneren we aan kleine projecten
die de wilde bij ondersteunen. Check de link:

Mobiel Kantoor www.beeboxmobileoffice.com
Ruimte verhuur www.beehives.nl feestje www.vlla.nl

‘Het hele dak is vergeten’

Maar het idee van privatisering, daar kunnen lang niet alle
leden zich in vinden. Zij zijn bang om hun vaste plek op de
markt kwijt te raken. Zoals de markt nu geregeld is, zijn deze
plekken schaars; je moet er jaren op wachten. Met een privatisering zou deze wachttijd vervallen. Inmiddels zit er een
nieuw bestuur, maar wat de koers voor de toekomst wordt, is
nog niet duidelijk.

Omdat de zomer net begonnen is
heeft easyslim.nu Amsterdam een
tijdelijke actie. De proefbehande-

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 !
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Coffee Bru is een hevig relaxt en kindvriendelijk koffiebarretje
op het Beukenplein. Mijn blije springpeuter en ik recreëren er
nogal eens. Haar zindelijkheidstraining verloopt soepeltjes. Wel
moet ik haar bijtijds aan noodzakelijke toiletbezoekjes herinneren om onverwachte pisrivieren te voorkomen. Julia heeft
zojuist als een uitgedroogde pup van haar rode vruchtensap
gedronken. Haar laatste plasje is minimaal een uur geleden.
Het toilet is bezet.

1 juli
Keti Koti Festival. Jaarlijkse herdenking, en viering van de afschaffing van
slavernij. Optredens van o.a. Trijntje
Oosterhuis, Birgit Lewis en Giovanca. Dj’s, eten, drinken, raggae, theater
en kunst. Oosterpark, 14.00-22.00
uur, ketikotiamsterdam.nl, toegang
gratis.

2 en 3 juli

weer tussen de schepen. Tickets via
stamhuisdeslibvijzel.nl, 16.00-22.00
uur. Afterparty, dansen in Club
Marina in de haven van IJburg vanaf
21:00 uur.

13 augustus
Appelsap, hiphopfestival. Flevopark,
12.00-23.00 uur, appelsap.net.

iets bedenken want de line-up ligt
voor een groot deel in jouw handen.
DJ Michel de Hey, Aafke Romeijn,
Lucky Fonz III staan al op de rol,
net zoals theater en dingen voor
kinderen. Oostpunt Zeeburgereiland,
magneetfestival.nl.

4 september
24 juli
Grote Vlooienmarkt. Jaap Eden Baan,
10.00-17.00 uur, Radioweg 64. www.
animo-vlooienmarkten.nl. Zelf een
kraam huren? info@animo-vlooienmarkten.nl.
Dop- en kurkgeld Borrel & BBQ.
Net als in Berlijn maar dan op Zeeburgereiland. Bezoekers nemen hun
eigen drankjes mee en betalen een
kleine vergoeding: dop- en kurkgeld.
Met muziek, kunst, hapjes, vuur en
hele vette led-lichten.Vanaf 16.00
uur, Roepie Kruizestraat 2, stamhuisdeslibvijzel.nl

30 en 31 juli

9 juli
40UP Zomerfestival. Een line-up die
niets minder is dan één groot feest
der herkenning, van begin tot eind
gevuld met de dikste hits uit 40 jaar
dansmuziek. Arena Park, 14.00-23.00
uur, 40upfestival.com/amsterdam.

Vunzige Deuntjes Festival. Ouderwets dansen tot je erbij neervalt,
muziek uit hiphop, r&b en dancehal.
Diemerbos, 12.00-23.00 uur, vunzigedeuntjes.nl.

12-28 augustus
De Parade, theaterfestival. Amstelpark, deparade.nl.

eigenaar
va n d i t
flesje

Vintage Markt op het Javaplein, op
en rond 20 kramen. Scandinavische
sixties meubels, van design vazen tot
platen om je collectie uit te breiden,
van industriële lampen tot snoezige
vintage kindermeubels, van mooie
festivaljurken tot brocante servies en
glaswerk. Facebook: Jansen-Vintage.

14

16 juli
Fokdag, tweede editie van dit
underground bootfeest. De Sailboa
en de Abel Tasman, een schitterende
driemaster, schurken tegen elkaar
aan. Opdeks de beste dj’s, schuddebuiken in het ruim, borrelen in de
gaafste setting die er is terwijl de
zon in het IJmeer zakt. Alléén met
een polsbandje pendel je heen-en-

Verspreidingsgebied
Stadsdeel Oost, Diemen-Noord,
Durgerdam, Funenpark, Schellingwoude.
Krantenzuilen
AH Diemerplein, AH IJburg, AH
Oostpoort, Blijburg, IJburg College,
Ikea Amsterdam Zuidoost, Intratuin,
Landmarkt Schellingwoude, bakkerij
Lia, MuzyQ, N.A.P., Maxis Muiden,
stadsdeelhuis Oost, winkelcentrum
Brazilië, café-restaurant Polder, Sickmann
Woninginrichting.

Zeuren

15

Moeizame
tocht

Tweede
onbekende

Let wel
Leus

Grot

5
9

Soort
lamp

10
Broodje
Belofte
Ontkenning
Wijnkenner
Jongen
werpen

Eetlepel

6

Plus

Boom

De onbekende

Voorzetsel
Reisweg

Verstand

20

19

Beving

‘Nee, sorry. We kunnen aankloppen maar dat is ook zo… raar,’
zegt hij verontschuldigend. Hij adviseert ons het toilet van de
naburige zaak. Ik klem Julia als een pakketje onder mijn oksel
en sprint naar Eriks Delicatessen. Voor al uw urinaire noodgevallen.

12

Ned.
norm
Fulltime

18

Achter

Verspreiding
Door Verspreidingen, Amsterdam.

Aan dit nummer werkten mee
Michel van Dijk, Linda van den
Dobbelsteen, Kirsten Dorrestijn, Jan
van Erven Dorens, Elke Geurts, Willem
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De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 78-2016 is:
zoekmachines. Uit 478 inzenders is mevr. J.Veenstra
als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden door
Maslow Café, Science Park, Carolina
MacGillavrylaan 3198, maslowcafe.nl.

Open imkerijdagen
op 9 en 10 juli

| 30

14

Met onder meer: verse jus, koffie of thee, salades, humus, broodjes, Turkse Yoghurt
met verkruimelde stroopwafel, walnoten en honing. Ter felicitatie staat er ook nog
een glas koude prosecco klaar én een fles om mee naar huis te nemen!

Carolina MacGillavrylaan 3192 | 1098 XK Amsterdam

T @debrugkrant

2

Singapore

5

Diepte

17

Wauw, winnen: brunch voor twee bij Maslow!

Mail je cv naar sparsciencepark@gmail.com en
wie weet kan jij binnenkort al bij ons aan de slag!

www.debrugkrant.nl /
Opgericht: januari 2008

Muzieknoot

Hoefdier

Eindpunt

1

7

Gewicht
Uit het
noorden

‘Sorry, rare vraag misschien, maar mag zij even op het toilet?
Er zit hiernaast al een kwartier iemand op!’ zeg ik, vakkundig
alle kaas en vleeswaren ontwijkend. Uiterst vriendelijk wordt
ons de pispot gewezen, inclusief gedegen uitleg van het supersonische doortreksysteem. Ik doe haar onderbroek en maillot
omlaag en hijs Julia op de pot. Prompt heft ze haar wijsvingertje en kijkt of ze zojuist een werelduitvinding heeft gedaan.
Ze plast.

Heilige

Er goed
uitzien

Gemors
Geschenk

Ben jij op zoek naar een leuke baan in
de vakantie of na school? Wij zijn op
zoek naar medewerkers voor de kassa
en de vulploeg! Kom jij ons enthousiaste
en gezellige team versterken?

Drukwerk
Rodi Rotatie/Dijkman print

Koud
Voegwoord

Zeven

Pedanterie

GEZOCHT

Vormgeving
Tim Cannon
dtp@debrugkrant.nl | 06-27050540

Oprit

Soort
sla

PERSONEEL

Advertenties
debrugkrant.nl/adverteren
06-29040240

1

Estland

14

Druppelen

Sierlijk

www.debrugkrant.nl/agenda.

A’dam & Media
Uitgever: Martijn van den Dobbelsteen
redactie@debrugkrant.nl | 06-29040240

| 30

Half
Sculptuur

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

Hamers, Rosanne Kropman, Gijs Lauret,
Jesse Limmen, Carla M. Peddemors, Marcel
van Roosmalen, Catherine Smit, Willie
Wartaal, Pieter-Bas van Wiechen.

Vogel

Smeergeld
Soort
WW

11

13

Meld zelf je evenement

colofon

de brug | www.debrugkrant.nl

Levensfase

Wiel

Pagina

aan voor de online agenda:

Oplage
70.000 exemplaren

d e e i g e n a a r va n d i t f l e s j e h e e f t 5 e u ro
g e d o n e e r d a a n s ta m h u i s d e s l i b v i j z e l

2 juli

9-11 september
Magneet Festival. Muziek, kunst, vuur.
In co-creatie, en leave no trace. Toffe
ideeën stromen binnen, jij kunt ook

3

Krap

Puzzel jij mee voor deze fijne lunch mét
prosecco voor thuis?

de Brug
jaargang 9, nummer 79
30 juni 2016

5

Mede

Vaarwel

Kleine
batterij
Kilovolt

‘Poep ook! Poep ook!’ roept ze. Ze heeft een nutellakleurig
onderbroekje, zie ik nu. De schade valt uiteindelijk alleszins
mee. Onderbroekloos maar met warme maillot kan Julia weer
een uurtje vooruit.

IJ-Swim. Zwemwedstrijd door de
wateren van IJburg. 2000, 3000 en
5000 meter.Voor kinderen over 250
meter (8-12 jr.) en 1000 meter (1317 jr.). Met gezelligheid bij start en
finish in de haven. ijswim.nl.

8

Appetijtelijk

Mitose

‘Poep! Poep!’ roept Julia. Dit betekent dat ze gaat plassen. Ik
voel lichte, maar zekere paniek opkomen en klamp de vriendelijke barista met modieuze hipsterbaard aan. ‘Hebben jullie
misschien een tweede toilet, want ze moet NU plassen. Er zit
echt al een halfuur iemand op,’ zeg ik met gevoel voor overdrijving.

Springkussen Festival.Voor volwássenen, dat is. Want voor sommige
dingen ben je nooit te oud. Grootste
springkussen ter wereld, stormbaan,
line-up. Dansen, spelen, drinken, eten.
Arena Park, 14.00-23.00 uur, springkussenfestival.nl.

Vakantie

Water bij
Amsterdam

‘Opendoen! Julia open!’ roept ze. Ze wil aan de deurklink
gaan hangen. Ternauwernood kan ik haar van een arrestatieteamachtige inval weerhouden. Vijf minuten verstrijken. Mijn
biologische plasklokje maakt zich knagende zorgen, terwijl Julia
vrolijk op haar buik om zich heen ligt te koekeloeren. Weer
drie minuten. Welke losgeslagen gek zit daar op die plee?
Moet-ie alle wc-papiertjes tellen ofzo? Dan komt het.

Festivals

4

Soort dijk

nummer

Amsterdamse imkers openen bijenstallen, je zult zien hoe fascinerend een
druk bijenvolk is. De lokale imker legt
uit hoe een bijenvolk functioneert, wat
er bij het imkeren komt kijken en hoe je de bijen kunt helpen. Uiteraard kan er bij diverse imkers honing geproefd worden. De bijenstand
onder de Nesciobrug is geopend op 10 juli (Buitenkerkerweg 1) van
13.00-15.00 uur.

Instock: koken met een missie
Meer dan een derde van ons voedsel belandt in de vuilcontainer. Om
hier iets tegen te doen opende Selma Seddik met enkele gelijkgestemden aan de Czaar Peterstraat restaurant Instock. De keuken werkt met
producten die dagelijks door een speciale kar worden opgehaald bij
filialen van Albert Heijn. Supermarkten blijven vaak zitten met verse
waren die nog wel geschikt zijn voor consumptie, maar om uiteenlopende redenen uit de schappen gehaald moesten worden.
Negentig procent van het menu bij Instock is samengesteld met
voedsel (zo’n 2000 kilo) dat anders was verspild. Behalve het restaurant heeft Instock ook een foodtruck en een toko aan de Ferdinand
Bolstraat. Restaurant Instock, Czaar Peterstraat 21.

79

Vintagemarkt
op het Javaplein
Op de markt van 2 juli
rond het Javaplein is
alles vintage of handgemaakt – van prachtige
kussens tot Tsjechische
en Scandinavische
sixties meubels, van
design vazen tot platen
om je collectie uit te
breiden, van industriële lampen tot snoezige
vintage kindermeubels,
van mooie festivaljurken
tot brocante servies en
glaswerk. De vintagekramen staan er van 12.0017.00 uur. Zie Facebook
‘Jansen-Vintage’.
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d e v r i e n d e n va n d e b r u g
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

www.biolicious.nl

Pijnloze Japanse acupunctuur

pedro de medinalaan 89-91

praktijkvoorzwangerschap.nl
acupunctuur-japans.nl

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

Daguerrestraat 140 | 1087 DJ Amsterdam

ijburg

|

design 020

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

eten, drinken
& gezelligheid

Biolicious IJburg | Biolicious Oostpoort

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

w ww. t p t ransparant.nl

Als mantelzorger
ondersteuning
nodig?

‘Als u meer dan
goede zorg verwacht!’

www. he tdi e re npunt. nl

Slagerij
de Bouter

Praktijk IJburg
Daguerrestraat 140
1087 DJ Amsterdam

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

dames 35+
meld
je aan!
w w w. a f c i j b u r g . c o m

Reserveer Nu!
Voor de lekkerste
gerechten uit de
Turkse keuken komt
u bij ons.
ijburglaan 1491 | 020 - 416 16 49

www.restaurantmerza.nl

ALLE
DAGEN
OPEN!

Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach!

(H)eerlijk eten en drinken
Jachthaven IJburg

www.dynamo-amsterdam.nl
of mail naar Martijn
MNije@dynamo-amsterdam.nl

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

Cees

afc ijburg zoekt

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

De Melkweg
Tukseweg 87 A
8334 RS Tuk

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Hier had uw
advertentie kunnen
staan
www. d e br u gk r an t. n l / vr i e n d e n
m ar t i j n @ d e br u gk r an t. n l

Bedankt, Vrienden!
WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

ZONDAG 4 SEPTEMBER
IJ-SWIM 2016

Middenweg 3-5, Amsterdam
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
020-3311700
www.fietsenmeer.nl

LUNCH • DINER • IJS
KRIJN TACONISKADE 404-406
WWW.KRIJNIJBURG.NL

Dit jaar ook
voor Kids en
Jongeren!
WWW.IJSWIM.NL

De Vriendendag van de Brug
voor adverteerders was een groot
succes, mede dankzij de mooie
lezing van Bitsing-uitvinder Frans
de Groot, de zon, de barbecue van
Mike en de nieuwe redactieplek van

Middenweg 3-5, Amsterdam,
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
020-3311700
www.fietsenmeer.nl

www.ijburgcollege.nl
Beautysalon IJburg

NIEUW MATERIAAL hyro.indd 1

www.beautysalonijburg.nl

Zeeburgereiland. Dank allemaal
voor jullie hulp, samen staan we
sterk. Op naar Vriendendag 2017.

18-2-2016 14:04:37

Natuurlijk | voor lichaam en geest

de Brug bij het Stamhuis op

Middenweg 3-5
Pretoriusstraat 88H
Amsterdam
Amsterdam
020-3311700
020-4681433


www.fietsenmeer.nl

€35

per

les!

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
facebook.com/trendsbyeef

trendy accessoires bij STIJLdepartment
Conceptstore Amsterdam, Winkelcentrum IJburg

Nieuwe collectie kinderschoenen
Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77
www. r i s s c h o e n e n . n l

Panamalaan 112 T 020 5289030
w w w. a m s t e l a dvo c at e n . n l

ook vriend worden?
w w w.d e b r u g k r a nt.nl/ v r i e nd e n
mar t i j n@ d e b r u g k r a nt.nl

