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Hoppa, tips
voor je

Zomerkop hoera

Zo, een zomerspecial van de
Brug. Want al is het midden in
het hoogseizoen – alle schoolgaande kinderen zijn hier vrij
– lang niet iedereen in Oost heeft
maar vakantie. Speciaal voor
jullie thuisblijvers zochten we de
fijnste en zonnigste terrassen uit.
Fietsers staan intussen lijnrecht
tegenover elkaar: Oostelijk Haveneilanders willen de geplande
fietsbrug van Zeeburgereiland
naar Sporenburg niet, terwijl
IJburgers zeggen al járen op een
snelle fietsverbinding met de
stad te wachten. Twee petities,
één keuze. Verder in dit nummer:
een uitgebreide agenda, kort
nieuws en gouden tips van Willlie Wartaal voor de lamluierende
jeugd. Veel plezier ermee.

Festival van het Levenslied in Perron Oost
Snikken & Glimlachjes, dat is het thema van de (hedendaagse)
ode aan het levenslied in het kleinste museum ter wereld op 20
en 21 augustus aanstaande. Met onder meer theater, lezingen en
de marathon van het levenslied met o.a. Beatrice van der Poel
en Bob Fosko. Het vertrekpunt voor het festival is de bijzondere
korte film van Theo Uittenbogaart (VPRO, 1970) gefilmd in de directe omgeving van wat nu Museum Perron Oost is. Je ziet er hoe
Drs. P, gezeten achter zijn orgeltje op de Cruquiusweg, samen
met de zingende tramconductrice en de zingende straatveger
een levenslied vertolkt terwijl Theo Uittenbogaart uitlegt wat het
levenslied betekent.
Museum Perron Oost, tickets en programma op www.museumperronoost.nl.
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Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Diemen

IJtunnel dicht van
16 juli-28 augustus
De gemeente renoveert de
IJtunnel. Dat is een omvangrijke en ingewikkelde klus,
waardoor de tunnel de hele
zomervakantie is afgesloten
voor verkeer. Ook rondom
worden werkzaamheden uitgevoerd. Kijk voor informatie
en omleidingen op www.
amsterdam.nl.

willIes wartaal
Zomerrr

G

efeliciteerd kindertjes, het is weer
Zomervakantie! De aankomende
weken liggen aan je kleinemensenvoetjes. Hèt moment om rotzooi te trappen
is hier. Er kan weer vanalles in de fik gestoken worden als je weet waar mama en papa
de aanstekers verstoppen. Met z’n allen de
supermarkt in om iets kleins te kopen en
acht grote dingen te stelen. En natuurlijk
naar een andere wijk lopen om een gezond
potje te vechten met de kindertjes daar.
Ik weet heus wel dat jullie nog veel ergere
dingen doen maar ik wil jullie ouders niet
gek maken, ze stressen al zo veel om je. Wen
maar alvast aan de Zomervakantie want
wanneer je later Groot bent voelt het altijd
als de Zomervakantie. Volwassenen leven de
Goodlife. Ze kunnen doen wat ze willen en
doen daarom ook de hele tijd de domste

dingen. Je zou het kunnen vragen maar ze
zullen het je nooit vertellen. Misschien wanneer je zelf ook last van je heupen hebt en je
kinderen naar school brengt want dat is pas
het moment dat de grote mensen je serieus
nemen. Ik ga jullie nog wat tips geven om
de zomer nog soepeler te doen glibberen.
Neem Altijd Je Telefoon Op. Ook al neem je
net een trekje van dat sigaretje, daar krijgen
ze een veilig gevoel van. Wat nóg beter is:
Bel Vlak Voordat Je Rottigheid Uithaalt Even
Naar Huis Om Ze Een Veilig Gevoel Te
Geven: Deze is gevaarlijk als je nooit zomaar
belt dus zorg dat het niet gek is wanneer
je het dan doet. Je kunt bijvoorbeeld een
tijd afspreken waarom je belt en dan heb
je daarna zeker twee uur vrij spel. Oh shit,
wacht even mijn moeder roept…

LEIPE
SLIB

Onderzoek naar doortrekken tramlijn
7 en 14 naar Zeeburgereiland

Voormalig slibvijzelgemaal wordt Stamhuis de Slibvijzel. Oud beton verbouwd tot nieuwe hangout.
Belevenissen in een opmerkelijk project.
12 juli 2016

Overbodig

Geen filter, geen woorden.
Tuin – 400 m2 – rond Stamhuis wordt groene oase

Zondag 17 juli stonden ze er. De
vrijwilligers van River of Herbs
die ons gaan helpen de (gigantische) tuin aan te leggen. Zie
maar eens iets te maken van die
zandgrond, ooit ontstaan als het
eiland Zeeburg, opgebouwd uit
bagger. Met dank aan Intratuin

Amsterdam-Oost hebben we
fijne aarde, citroenmelisse,
kersenbomen, appelbomen en
druiven. Onder meer hoor. Dank
jullie! Zondag 17 juli sloegen we
zo gebroederlijk aan het spitten,
potten en planten. En scharrelen.
Eelco en Loes struinden over
het eiland om inheemse wildgroeiers te scoren. Ze vonden
marjolein – ‘kan ook oregano’
zijn – en nog meer moois. Op
zondagmiddag tuinmiddag moeten we zo de komende maanden
de bijna 400 vierkante meter

omtoveren tot een frisgroene
oase. Gaat lukken!
River of Herbs noemt het project ‘Sand Garden’. Er zijn nog
veel plantjes en stekjes nodig.
En vrijwilligers! Zie ook www.
riverofherbs.org/sand-gardenstamhuis-de-slibvijzel.
De volgende tuinmiddag is op
zondag 7 augustus vanaf 15.00
uur. Kom je ook?

Stadsregio onderzoekt de mogelijkheid tot uitbreiding van
tramlijn 7 en 14 naar de Sluisbuurt. Hiermee zou Zeeburgereiland een rechtstreekse verbinding met Amsterdam-Oost
krijgen. De eindhalte van deze trams ligt op dit moment
nog bij Flevoparkbad/Indische buurt. Het initiatief voor dit
onderzoek komt van D66-raadslid Jan-Bert Vroege. Hij zegt:
“Om een echt goede OV-verbinding te krijgen met heel Amsterdam moeten tram 7 en 14 worden uitgebreid. Het doortrekken van de trams tot aan de Sluisbuurt is beter voor het
milieu en voor de bereikbaarheid. Deze buurten hebben dan
eindelijk een directe OV-verbinding met Amsterdam Oost,
Zuid en tot aan West.”
Uitbreiding van het tramnetwerk richting IJburg en Zeeburgereiland zou nodig zijn vanwege woningbouw en de komst
van steeds meer scholieren en toeristen naar deze kant van de
stad.

Roepie Kruizestraat 2, Zeeburgereiland, www.stamhuisdeslibvijzel.nl

Fietsen over het IJ zet eilandwijken tegenover elkaar

Eén brug, twee petities
De plannen voor een fietsbrug tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied raken in een
stroomversnelling. Voor velen is die brug zeer gewenst. Maar niet iedereen is blij met de voortvarendheid van de gemeente, bleek tijdens een informatieavond over een mogelijke fietsbrug tussen de
Sluisbuurt en Sporenburg. Nu is er een petitie vóór,
en een petitie tegen.

Restaurant Zeeburg
Kom vakantievieren!

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

het College van Burgemeester
en Wethouders. De fietsbrug
vormt er een vitaal onderdeel
van. Want het projectbureau
verwacht dagelijks tienduizend
fietsbewegingen van en naar het
Zeeburgereiland. Een fietsbrug
is onmisbaar om die mobiliteit in
goede banen te leiden.
Een snellere fietsroute voor de
bewoners van Zeeburgereiland
en IJburg is noodzakelijk, stelt
Straub. Hij tekende 19 opties
voor een fietsbrug op de stadskaart: naar het KNSM-eiland,
naar het Borneo-eiland, naar het
Cruquiusgebied. Maar de route
naar Sporenburg heeft onbetwist
de voorkeur. Die zorgt voor de
kortste en meest rechtstreekse
verbinding naar het hart van de
stad.
IJburg Mobiel

Foto B a rry Hofla n d, Th e F lyin g Neighb our

“Die Jan is geen bruggenbouwer.” Niet iedereen in het
publiek is tevreden over de
presentatie van Jan Straub,
projectmanager Sluisbuurt op
het Zeeburgereiland. Straub laat
de plannen voor een fietsbrug
tussen de Sluisbuurt en het
Oostelijk Havengebied zien.
“Een doorduwproces”, zegt
Jenny Looman, bewoonster
van de J.F. van Hengelstraat op
Sporenburg. Dat is volgens de
plannen de meest aangewezen

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

Karate iets
voor jou?

openIng
medIo oktoBer
meer info of offerte
06 21898046
Bath Floor and more
IJburglaan 1389 A&B
1087 CC Amsterdam

6
WEKEN
VOOR
€25

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

de brug | www.debrugkrant.nl

plek voor de aanlanding van de
fietsbrug. “Dit is een straat waar
kleine kinderen spelen, met veel
woon-werkverkeer en een van
de grootste basisscholen van het
land. Ik vrees voor de veiligheid
van de straat.”
Britta Lassen, bewoonster van de
Seinwachterstraat: “Straub heeft
de plannen allang ingekopt.
Dat is jammer, want er is onder
bewoners veel bereidheid om
mee te denken over goede plannen. We begrijpen best dat er iets
moet gebeuren. Maar de haast
van de gemeente is groot.”
Sluisbuurt

Dit is het schema: komend najaar
worden de stedenbouwkundige plannen voor de nieuw te
bouwen Sluisbuurt vastgesteld.
Een Manhattan aan het IJ moet
dat worden, in de woorden van
VVD-gemeenteraadslid Daniel
van der Ree. Eind van het jaar
worden ze gepresenteerd aan
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“Wij willen juist graag dat er een
fietsbrug komt”, stelt Harald
Agterhuis, bewoner van IJburg
en lid van IJburg Mobiel. “We
vragen al lang om een kortere
fietsverbinding van IJburg naar
het centrum van de stad. We
hebben weliswaar de route over
de Nesciobrug, maar dat is een
omweg. Kinderen uit IJburg
die in de stad naar school gaan,
rijden flink om. Bovendien
wordt de omgeving van die brug
als onveilig ervaren. Het is er stil,
onverlicht, het is een rafelrand
van de stad. Ik ken genoeg
vrouwen die daar ’s avonds niet
durven te fietsen.”
“Een verbinding naar de stad is
ons al langer beloofd”, vervolgt
Agterhuis. “Het wordt tijd dat de
gemeente nu eens doorpakt. Of
dat nu fietsbrug A of fietsbrug B
is, dat maakt niet zoveel uit, als er
maar iets gebeurt. Dan kunnen
we ook eindelijk de auto laten
staan, geen gering milieuvoordeel. Ik wil wel eens op de fiets
naar een café op de Nieuwmarkt.
De cafés op IJburg ken ik nu wel.”

zomereditie

Wooncentrum Willem Drees
zoekt hospicevrijwilligers
Informatieavond op 27 juli
Het nieuwe Woonzorgcentrum Willem Drees aan de Polderweg in Oostpoort is open. Er zijn etages waar ouderen gehuisvest zijn en een afdeling voor Huntingtonpatiënten. Er zijn
ook Hospice en een afdeling voor tijdelijke opnames. Het huis
is op zoek naar vrijwilligers hospicezorg, volwassenen die er
samen met een professioneel team voor zorgen dat bewoners
en hun naasten de tijd die hen nog rest zo prettig mogelijk
doorbrengen. De voornaamste taak van de vrijwilliger is om er
te zijn en te zorgen voor een warme en veilige sfeer. Daarnaast
doe je al die dingen die je als familie voor een zieke thuis zou
doen. Uiteraard krijg je een cursustraject aangeboden over
het geven van hospicezorg. Er zijn ook vrijwilligers nodig die
zorgen voor koffie en thee en het uitserveren van de warme
maaltijd. Voor geïnteresseerden is er een informatieavond
op 27 juli om 20.00 uur in het Wooncentrum Willem Drees,
Polderweg 452. Voor info of afspreken neem je contact op met
Gerda Naber: 06-221 536 78 / gnaber@amstelring.nl.

Magneet Festival maakt line-up bekend
Magneet Festival komt er weer aan, op de woeste Oostpunt,
van 9 tot en met 11 september. Het feest laat zich voorstaan
op vrijheid, bewustzijn en co-creatie. Anders dan voorgaande jaren wordt deze editie op zaterdagnacht al het Magneetkunstwerk ceremonieel in brand gestoken. Een greep uit de
programmering van de beroemde Magneetbar op vrijdag 10
juli: Eleonor Coco, The Benelux, The Cool Quest en Sjamsoedin. Zaterdag 10 juli zullen onder veel anderen singersongwriter Aafke Romeijn, Betonkust, Cheaters, St. Tropez
en The Black Cult het podium bedwingen. De danceprogrammering wordt die avond verzorgd door Format, VBX en
Vriendje van Ferry Invites. Twee Top Notch-talenten Lucky
Fonz III en Sef sieren het festival zondag 11 juli. Maar ook
Jameszoo (LIVE), The Mysterons en Sväva én 45ACIDBABIES komen dan.
Tickets en info via
magneetfestival.nl.
Het is nog mogelijk
om zelf een plaats te
bemachtigen in de
line-up: dien dan je
idee in via het ideeënplatform op de site.
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de vrienden
va n d e b r u g
Middenweg 3-5, Amsterdam
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
020-3311700
www.fietsenmeer.nl

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

ZONDAG 4 SEPTEMBER
IJ-SWIM 2016
Dit jaar ook
voor Kids en
Jongeren!

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


www.fietsenmeer.nl

WWW.IJSWIM.NL

Cees

Slagerij

Betaald parkeren Zeeburgereiland
ingevoerd
Vanaf 5 september 2016 wordt er in de Sportheldenbuurt op
Zeeburgereiland betaald parkeren ingevoerd. Het parkeertarief is €2,40 per uur en geldt van maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 19.00 uur. Alleen bewoners van sociale huurwoningen kunnen een parkeervergunning aanvragen. De
overige bewoners komen hier niet
voor in aanmerking. Zij kunnen via
hun verhuurder of ontwikkelaar een
parkeerplaats huren of kopen.
Zeeburgereiland is ontwikkeld met
een hoogwaardige openbare ruimte.
Dat houdt in dat ruimte voor groen,
fietsen en spelen een prominente
plaats krijgt en het parkeren van auto’s zoveel mogelijk inpandig plaats
moet vinden. Met ontwikkelaars is
afgesproken dat zij voor voldoende
stallingplaatsen op de door hen te
ontwikkelen kavels moeten zorgen.

HET moment om een
terras te laten maken!

de Bouter

ALLE
DAGEN
OPEN!

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

12 juli – 25 aug. (iedere di & do)

Meespeelvoorstelling Floris en de
trotse torens

Suikerklontjeskasteel bouwen
27 juli, 3, 10, 17 aug. Workshop
middeleeuws sjabloneren
27 juli Zomeravondconcert met
Peter Naryshkin
3 aug. Zomeravondconcert
Conservatorium Amsterdam

LMB

Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach!

tek s t en r edacti e
0 6 - 2 15 3 8 8 8 0

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

ook vriend worden?
w w w. d e b ru g k r an t. n l / v r i e nde n | ma rtijn@ d e b rugk ra nt.nl
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Doe mee aan
onze kleurplaatactie
en maak kans op
schitterende prijzen!

WilWil
jij ookjijgraag
strak &
strak
slank zijn?
& slank
zijn?!

Maak
een afspraak
voor
Maakdan
dan nu
nu online
een afspraak
voorproefbehandeling
een intake en proefbehandeling!
een
en intake.

13, 20 juli, 24, 31 aug.

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl
Als mantelzorger
ondersteuning
nodig?

Vier de zomer op het Muiderslot

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

10 aug. Zomeravondconcert met

Antonina Suhanova
17 aug. Zomeravondconcert met
internationaal talent
24 aug. Zomeravondconcert met
Mosa Trio
4 sept. Pruimentijd
7 & 8 sept. Shakespeare’s
The Tempest op het slotplein
23 sept. Najaarsconcert
Merain Trio

Kijk voor meer informatie op
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Normale prijs € 59,-

NU €€45,39,NU
Easyslim.nu
Amsterdam
Megastudio
Almere:
06-46098961
06-21168480
www.easyslim.nu

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

Jij?

Ook geldig in onze vestigingen in Amsterdam, Hilversum, Lemmer
Jij?

Jij?

Actievoorwaarden:
- Noem deze actie bij het maken van de afspraak
- Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
- Geldig tot 13 augustus 2016

Nintendo 3DS XL, Nintendo Wii U,
een fiets of een Playmobil pakket.

De kleurplaten liggen bij
alle winkels van Maxis
Actie loopt van
20 juli t/m 23 augustus 2016

Elk weekend:
Springkussen voor de kindern

Elke zondag open •

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

• www.maxis.nl • Gratis parkeren

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 !

Acht fijne terrassen in Oost brengen je in zonnige hemel

Als de mussen van het
dak vallen, hoef je echt
de stad niet uit voor een
plekje in de zon. Oost
heeft parken, een camping, een jachthaven en
heel veel fijne terrassen.
De Brug selecteerde er
acht.
Door Rosanne Kropman

Louis Louis
Het is een van de twee nieuwste
vestigingen van de Drie Wijzen
uit Oost (bekend van onder
meer Bukowski en de Biertuin),
maar nu al een buurtlieveling.
Na een grondige verbouwing
van het oude East of Eden ligt
aan de Linnaeusstraat nu een
gigantisch terras, ontworpen
om ook tijdens een druilerige
Nederlandse zomer comfortabel
te zijn. Lange tafels, warmte-
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lampen, een glazen afscheiding
houdt de wind buiten. De formule kennen we: veel speciaal
bier, lekker eten en opvallend
knappe bediening die snel en
attent is.

Oost
Deze fijne pizzeria zit er al
jaren, maar is toch lang niet in
heel Oost bekend. In de Andreas
Bonnstraat, naast het OLVG,
loopt het terras rondom het
halfrond gebouwde restaurantje,
er is vrijwel altijd een plekje in
de zon dus. Buiten is er weinig
opsmuk: geen verwarmers of
muziek, maar wel gewoon lange
houten tafels waar voornamelijk
buurtbewoners aanschuiven.
De pizza’s zijn goed betaalbaar,
knapperig en belegd met superzachte mozzarella of lekkere
Italiaanse ham.

Merkelbach
Merkelbach in Park Frankendael

kent bijna iedereen, hun terras
is toch een vrij goed bewaard
geheim. Dat ligt namelijk aan
de parkkant, niet aan de Middenweg. Hier is het al in het
vroege voorjaar goed toeven,
het ligt precies uit de wind en in
de zon. Als je dan met je glaasje
witte wijn uitkijkt over de laag
gesnoeide buxushaagjes in sierlijke krullen, waan je je ver weg
van de stad.

Drovers Dog
Dit ontbijt- en lunchtentje
tussen de Atjehstraten heeft
inmiddels drie vestigingen, maar
die in Oost (Eerste Atjehstraat
in de Indische buurt) was de
eerste die opende. Toen, vijf jaar
geleden, waren Egg’s benedict
en bloody Mary’s bij het ontbijt
nog een unicum in de wijk. Een
deel van het succes is vast te
danken aan het grote terras dat
vrijwel ieder moment van de dag
zon heeft. Blijven hangen voor

het eten is dan ook een aanrader.
De burgers van De Biertuin zijn
door Het Parool bekroond als
beste van de stad, maar die van
Drovers, op een briochebroodje
met een dikke reep uitgebakken
spek als extraatje, vinden wij
toch echt beter.

Roest
Oké, eigenlijk heeft Roest weinig
terras, het is vooral een stadsstrand. En daar horen stranddingen bij, zoals van die klassieke
strandstoelen, bergen zand
en vooral een heleboel dikke
feesten. Als het koud en laat is,
wordt aan de overzijde een fikkie gestookt in een oude roestige
boot. Pils, broodjes en rosé zijn
binnenin het oude, industriële
gebouw te halen, volgens een
kantine-achtig systeem – je moet
af en toe dus wel even uit die
luie strandstoel. Booteigenaren
kunnen hier aanleggen voor een
(plas)pauze en een biertje.

de brug | www.debrugkrant.nl
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Camping Zeeburg
Veel mensen denken dat camping Zeeburg vooral voor toeristen is. Op zich een logische
gedachte, maar de toeristische
setting is nou juist de charme
van deze plek. Hier neerstrijken
betekent dat je onmiddellijk in
de vakantiestemming komt, juist
vanwege al die vrolijke kampeerders. Je kunt in café-restaurant Zeeburg met groot terras de
hele dag door terecht. Opvallend is dat er in het restaurant
ook voor mensen met dieetwensen veel te krijgen is. Zo serveren ze glutenvrij bier en kan een
veganist zijn tanden in een (zee)
burger zetten: de Dutch Weed
burger, gemaakt van zeewier.

N.A.P. Amsterdam
In de jachthaven van IJburg is
NAP al jaren een geliefde stek
voor zowel bezoekers als buurtbewoners, niet in de laatste
plaats vanwege het fijne perso-
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neel. Net als op camping Zeeburg, waan je je ook hier bij een
tafeltje aan het water gelijk op
vakantie, maar dan in eigen wijk.
Dat heeft zo zijn voordelen,
want de bitterballen en smakelijk lokaal biertje zijn zo besteld.

Even in gedachten afdwalen naar
Zuid-Europa? Bij NAP serveren
ze oesters per stuk of per dozijn,
inktvis met aioli en burrata. De
tafels in de zon en het getik van
de lijnen tegen de aangemeerde
zeilboten doen de rest.

Destilleerderij
’t Nieuwe Diep
Nederlandser dan dit wordt het
niet, al komt het Konrad-bier uit
Tsjechië. Zoals de naam al zegt,
wordt hier nog jenever gestookt

Gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid:

Nóg een eiland van IJburg 2 opspuiten
Het stadsbestuur heeft haar
voorkeur uitgesproken om de
mogelijkheden voor een nieuw
eiland van 80 hectare bij IJburg
– het zogenoemde Middeneiland – verder te onderzoeken.
De gemeente streeft ernaar om
begin 2018 te starten met het opspuiten van de grond. In totaal
komt op dit tweede eiland van
IJburg 2 ruimte voor ongeveer
6500 woningen en staan bewe-

de brug | www.debrugkrant.nl

gen en duurzaamheid centraal.
Wethouder Eric van der Burg:
“We gaan bij de inrichting de
Amsterdamse beweeglogica toepassen om bewegen te stimuleren: ruim baan voor de fietser en
voetganger, sport is om de hoek,
bredere stoepen om te spelen
en de stad als speeltuin.” Als de
raad akkoord gaat, dit zou begin
2017 kunnen gebeuren, volgt
woningbouw naar verwachting

| 22
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2016 |

jaargang

9 |

in 2021. Het eerste eiland van
IJburg 2, Centrumeiland, ligt al
een tijdje in te klinken. Na de zomervakantie gaan hier de eerste
zelfbouwkavels in verkoop, naar
verwachting zullen de eerste
mensen in 2018 op Centrumeiland wonen.
Het oorspronkelijk plan IJburg 2
omvat ook nog Strandeiland en
Buiteneiland.

zomereditie

die in het oude gemaal in het
Flevopark geschonken wordt. Je
kan hier ook oude kaas, ossenen leverworst krijgen voor de
perfecte borrel. Niets lekkerder
dan een kopstoot met zo’n Hollands hapje in de zon toch? Met

een beetje mazzel zie je dan ook
nog het een en ander aan wild
in de vijver, waar het terras op
uitkijkt. Een vissend ijsvogeltje,
een reiger óf een van de losgelaten schildpadden.

73-meter hoge houten woontoren
in Amstelkwartier
Amsterdam krijgt de hoogste houten woontoren van Nederland. Het 73 meter hoge appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de Amstel. Het houten gebouw wordt voorzien van
vooruitstrevende technologie op het gebied van innovatief
en duurzaam bouwen en wonen en krijgt het label BREEAM
Outstanding, de hoogst mogelijke duurzaamheidsscore. In
woontoren Haut kunnen 50 tot 60 luxe appartementen worden
gerealiseerd en het ontwerp biedt de eerste kopers ongekende
keuzevrijheid: in woninggrootte, aantal woonlagen en de positie van de kamers, buitenruimtes en vides. De houten plafonds
van de balkons en de grote overstekken op de puntige hoek
aan de Spaklerweg maken HAUT’s architectuur expressief en
beeldbepalend.

7

de

brug

zomeragenda

Achter de

2016

Brug

zomeragenda

24 juli & 21 augustus
Grote Vlooienmarkt. Kramen vol
met zolder- en garageopruimingen,
nostalgische spulletjes, meubeltjes, lampen, tweedehands kleding,
boeken, prenten, platen, speelgoed
en meer. Jaap Eden Baan, 10.00-17.00
uur, Radioweg 64. www. animo-vlooienmarkten.nl. Zelf een kraam huren?
info@animo-vlooienmarkten.nl.

30 en 31 juli
Vunzige Deuntjes Festival. Ouderwets
dansen tot je erbij neervalt, muziek
uit hiphop, r&b en dancehal. Diemerbos, 12.00-23.00 uur, vunzigedeuntjes.nl.

4-7 augustus
Amsterdam Kookt. Foodfestival met
live optredens, foodtrucks, vermaak
voor kinderen en fijne borrels.
NDSM-werf.

12-28 augustus
De Parade, theaterfestival.Voorstellingen, zweven, snoep, terrassen.
Amstelpark, deparade.nl.

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

20 augustus
Spieringfestival Muiden. Live muziek
(jazz, pop, soul, blues) op diverse
podia, een braderie met snuisterijen,
spullen, eten en drinken en dit jaar
ook brocante en kunst. Op zaterdagmiddag kan gedamd worden tegen
niemand minder dan grootmeester
Ton Sijbrands. Muiden rond de sluis,
12.00-00.00 uur, spieringfestival.nl.

20 & 21 augustus
Snikken & Glimlachjes. Een (hedendaagse) ode aan het levenslied in het

kleinste museum ter wereld. Met
theater, lezingen, marathon van het
levenslied met o.a. Beatrice van der
Poel en Bob Fosko en veel meer. Museum Perron Oost, programma op
www.museumperronoost.nl.

tot 28 augustus
Walvisweken. Op een speelse manier
meer te weten komen over de
relatie tussen mens en de walvis en
het belang van schone oceanen. Samenwerking tussen Wereld Natuur
Fonds, Museum In ‘t Houten Huis,
Ecomare en Het Scheepvaartmuseum. Scheepvaartmuseum, hetscheepvaartmuseum.nl.

4 september
IJ-Swim. Zwemwedstrijd door de
wateren van IJburg. 2000, 3000 en
5000 meter.Voor kinderen over 250
meter (8-12 jr.) en 1000 meter (13-

Meld zelf je evenement aan voor de online agenda: www.debrugkrant.nl/agenda.
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17 jr.). Met gezelligheid bij start en
finish in de haven. ijswim.nl.

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

11 september
Jazz & de Walvis. Jazzfestival, grote
en kleine namen uit de Nederlandse
jazzscene spelen op negen bijzondere locaties in Oostelijk Havengebied. Met korte verhalen over de
geschiedenis en een architectuurroute. Sporenburg, KNSM-eiland en
het Borneo-eiland, 13.00-22.00 uur,
jazzendewalvis.nl.
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tot 30 september
Zomer in het Muiderslot. Meespeelvoorstelling Floris en de
trotse torens, suikerklontjeskasteel
bouwen, workshops, zomeravondconcerten, pruimentijd, Shakepeare’s
The Tempest op het slotplein. www.
muiderslot.nl.

En verder…
N.A.P.’s zomeravondzwoelness. Terras
met magnifiek uitzicht over haven waar schepen van en naar de
voormalige Zuiderzee varen. Elke
vrijdagavond vanaf 20.00 uur een
dj, nautisch gekletter en met – dat
mogen wij wel zeggen – het beste
personeel van Amsterdam. Krijn
Taconiskade 124, napamsterdam.nl.
Doorzakken in het zand. Net alsof je
op het strand zit, elke zondagmiddag
een dj op terras. Bij Storm, Zeeburgereiland, bijstorm.nl.

