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Géén folders

Intocht
Sinterklaas

meer door de bus
in Amsterdam in 2017.
(tenzij je een
ja/ja-sticker hebt)

Theatermaker

Tom de Ket

19 november
in de haven van
IJburg

15

wordt gek op zondag,
in Durgerdam. “Die klote
fietsclubs, ouwe mannen die
denken dat ze Contador zijn.”
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‘Chippen is een fluitje van een cent’

Katten: de sluipmoordenaars van Oost
Auto’s, flatgebouwen en
windmolens zorgen voor
sterfte onder vogels en
kleine zoogdieren.
Maar hoe zit het eigenlijk
met de poes? Is er nog
wel plaats voor mussen,
koolmezen en merels in
Oost?

gels en kleine zoogdieren in
Nederland”, erkent Marieke
Dijksman, woordvoerder van de
Vogelbescherming. “We weten
dat vogels door katten worden
gegrepen, maar hoe groot de
omvang is, weten we niet. Wat
we wel weten, is dat een gezonde vogelpopulatie dit aankan.
Vandaar dat we ook geen antikattencampagnes voeren. Dat
zet alleen maar kwaad bloed, de
kat is heilig. Ons enige advies
is om poezen een belletje om
te doen, zodat vogels ze horen
aankomen. Houd ze tijdens het
broedseizoen een paar dagen
binnen. En hang nestkastjes
niet te dicht bij de schutting.
Dan is het appeltje-eitje voor
de kat.”

Door Michel van Dijk

Plotseling viel het me op, ik zie
nooit meer vogels in mijn straat.
Trok er vroeger nog wel eens
een koppeltje koolmezen van
boomtop naar boomtop, zag ik
soms in de winter nog wel een
roodborstje scharrelen in de
struiken, de laatste tijd is alles
stil, doodstil. Hoe komt dat,
vroeg ik me geschrokken af.
Misschien was ik wel gealarmeerd door een artikel dat ik
begin oktober las in NRC. De
Amerikaanse ecoloog Pete
Marra wees daarin op de rol van
de kat als sluipmoordenaar van
vogels en kleine zoogdieren. In
de VS verdwijnen jaarlijks 1,3
tot 4 miljard vogels en tussen de
6,3 en 22,3 miljard zoogdieren
in de klauwen van onze poesjes.
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De Nieuwe
Meer

Intratuin
Amsterdam
7 dagen

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Imponerende aantallen, maar
wat zijn de cijfers in Nederland?
Of – dichter bij huis – in Amsterdam-Oost? Wat opvalt, is dat er
in Nederland nooit onderzoek
is gedaan naar de rol van de kat
als doder van vogels en kleine
zoogdieren. Experts tasten in
het duister. En dat terwijl er
in Nederland 3 tot 4 miljoen

huiskatten leven. En er volgens
schattingen van de Wageningen
Universiteit 135.000 tot 1,2 miljoen zwerfkatten in Nederland
hun kostje bij elkaar scharrelen.
Appeltje-eitje

“Er is nooit onderzoek gedaan
naar de dodelijke invloed van
poezen op de populatie vo-

Lees verder op pagina 11
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Zwerfkatten nemen 70 procent
van die sterfte voor hun rekening, huiskatten de rest. Daarmee, vertelt Marra, overtreft
de kat elke andere oorzaak van
vogelsterfte. Katten doden in de
Verenigde Staten meer vogels
dan auto’s, flatgebouwen, windmolens en elektriciteitskabels
bij elkaar.

“Het probleem van de verwilderde zwerfkatten wordt ieder
jaar groter”, zegt Niels Dorland
van de landelijke Dierenbescherming. “Mensen dumpen
hun poes op straat, of laten hem
op de camping achter. De poes
raakt verwilderd, krijgt nageslacht, en de verwilderde populatie neemt hand over hand toe.
Katten redden zich wel.”

B a t h F l o o r a n d m o re
I J b u rg l a a n 1 3 8 9 A & B
020 7372536

w w w. b a t h f l o o r a n d m o re . n l

Bij de blokker
Man en dochters vertrokken
voor een nachtje naar een
hotel met zwembad. Jeetje zat
voorin, op mijn plek, en Deetje
zat achterin. En toen reden
ze weg. Het stortregende. Ik
moest huilen. Niet omdat ik
mee wilde. Maar omdat ik niet
mee wilde.
Alles wat ik ooit heb gelezen
over liefdesverdriet en wat

erover gezongen wordt, is waar.
Barensweeën zijn er niets bij.
Geen wonder dat er altijd zulke
aanstellerig grote woorden
voor gebruikt worden. Het ís
geen aanstellerij.
Iemand zei me: ‘De wond zit op
dezelfde plek als verliefdheid.
Maar nu is het het omgekeerde.’
Iemand zei me: ‘Het is wél goed
voor de literatuur.’
Toen ik dit ’s avonds tegen een

vriendin vertelde, riep zij uit:
‘Jezus, de literatuur! Jij zou
natuurlijk nog liever bij de Blokker gaan werken en voor altijd
met schrijven stoppen, als je je
gezin maar bij elkaar houdt.’
‘Ja, tuurlijk!’ zei ik en nam een
slok wijn. Nee, dacht ik. Dat
niet. Ik zou niet nog liever bij
de Blokker werken. Maar dat
durfde ik niet hardop te zeggen.
www.elkegeurts.nl

Amsterdam draait het om: reclame alleen in brievenbus met ja/ja-sticker

Restaurant Zeeburg
Kom vakantievieren!

Folder in 2017 passé
In Amsterdam geldt
vanaf volgend jaar een
verbod op huis-aanhuisreclame. Nu worden
er bij alle mensen zonder
sticker nog pakketten
reclamemateriaal door
de bus gegooid. Vanaf
volgend jaar mogen
folders alleen bezorgd
worden bij mensen met
een ja/ja-sticker.

Neem deze bon mee en je krijgt bij 2 drankjes een portie bitterballen
of kaasstengels gratis! Op zaterdag of zondag t/m 30 oktober. • Keuze uit bijna alle merken
• Tapis vloeren met originele sierbanden
Zuider IJdijk 20 • 1095 KN Amsterdam • 020 668 6934
• Planken vloeren, brede delen
Elke dag in juli en augustus open van 8.30 – 0.00 • www.restaurantzeeburg.nl
• Verouderde lamel en massieve vloeren

Kom kijken, haal onze gratis folder of mail voor info

Middenweg 564 – 1097 VE Amsterdam

info@kernparketamsterdam.nl

• Laminaat en lamelparket met clicksysteem

A10 afslag S113 richting Centrum /Watergraafsmeer

• Parket op vloerverwarming

020 - 693 18 49

ED-ISHAK
€ 1150,-

let op! complete pakket

Het verbod stuit op verzet
binnen de reclamebranche, bij
grafisch ontwerpers en bij adverteerders zoals supermarkten.
Niet alleen vrezen zij dat een
grote groep mensen die graag
folders ontvangt niet de moeite
zal nemen om een sticker te gaan
halen. Ook zijn zij bang dat het
plan van Amsterdam zich als
een olievlek over Nederland zal
verspreiden. In Utrecht, Breda,
Deventer, Arnhem, Den Haag,
Rotterdam en Nijmegen is er
inmiddels al over gesproken in
de gemeenteraad. Later dit jaar
zal een interstedelijk overleg
plaatsvinden over invoering van
de maatregel in Amsterdam.

•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.

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

Middenweg 512
1097 VD Amsterdam
info@kernparketamsterdam.nl
A10 afslag S113 richting
Centrum/Watergraafsmeer

kernparket st nov.indd 1

19-11-2014 1:00:58

NAP ZOEKT COLLEGA’S
Wil JIJ werken op 1 van de leukste
werkplekken met een geweldig team in
de Jachthaven van Amsterdam IJburg?
Heb je interesse en minstens een jaar
relevante ervaring?!
Geef dan je cv af aan de bar bij
N.A.P. of mail je CV met motivatie naar
info@napamsterdam.nl
WIE ZOEKEN WIJ
• parttimers en/of fulltimers
WAT BEN JIJ
• Spontaan, harde werker, sociaal, ﬂexibel,
klantgericht
WAT BIEDEN WIJ
• Een uitdagende baan, met ruime opties aan
werktijden, leuke collega’s en dito gasten.
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

Een andere manier om folders
toch bij ieder huishouden op de
mat te krijgen, is geadresseerd
bezorgen, via Post NL. Albert
Heijn doet dit bijvoorbeeld al,
maar dat is een stuk duurder.
Idee van Van Lammeren

De bedenker v an het voorstel,
Johnas van Lammeren van de
Partij voor de Dieren, wijst op de
afvalberg. Volgens hem alleen
gaat het alleen al in Amsterdam
om 14,7 miljoen kilo papier per
jaar. Hij rekent voor: “Als je ervan
uitgaat dat slechts een derde een
ja/ja-sticker gaat plakken, dan
scheelt dat op jaarbasis 10,2 miljoen kilo. En dat staat gelijk aan
33.000 dode bomen per jaar.”

Door Rosanne Kropman

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

25 x rijlessen en rijexamen en theoriecursus
en examen voor maar

reclamefolder met redactionele
inhoud telt als huis-aan-huiskrant of als reclamefolder.

os
8 jaar is
en tot 1 ndarts kostelo
r
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d
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d
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eling bij
behand

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

Volgens folderverspreider Spotta zijn lokale winkeliers voor 29
procent van hun omzet afhankelijk van koopjesjagers die de
folders uitpluizen. Het verbod

zou uiteindelijk banen kosten.
“Het wordt nu alleen in de hoek
van de milieuaspecten geduwd.
Daar krijg je de handen wel voor
op elkaar in de gemeentepolitiek, maar het gaat over veel
meer”, zegt woordvoerder Wolfgang Gielissen van de KVGO, de
branchevereniging voor grafisch
ontwerpers. “Het gaat ook over
vrijheid van informatie. Op deze
manier bepaalt de overheid wat
je wel of niet in de bus krijgt.”
Volgens Gielissen kampt Amsterdam met een veel groter

recyclingprobleem, en is simpelweg folders verbieden een
schijnoplossing. Zo wordt er
hier veel minder papier gescheiden dan in andere steden,
vermoedelijk doordat mensen in
hun krap bemeten huizen geen
ruimte willen maken voor een
aparte papierbak.
De KVGO onderzoekt nu samen
met Spotta of een rechtszaak
tegen de gemeente zin heeft.
Daarnaast zijn beide partijen
ook nog in gesprek met wethouder Choho over de uitvoe-

Spelletjes voor iedereen

V

echten voor gelijkheid is een verloren
zaak. Waarom gelijk willen zijn aan
mensen die je waarde niet inzien? Aim
for the sky, niet voor een bevolkingsgroep.
Het feminisme is ook weer helemaal terug.
In mijn Twitter-tijdlijn tenminste. Misschien
volg ik wel alleen maar zeiktrutten, zou kunnen. Veel vrouwen zeiken. Zijn er al vrouwen
boos? Iedereen weet dat ik niets dan de
waarheid predik. Veel mannen zeiken. Zijn er
al mannen boos? Iedereen weet dat ik niets
dan de waarheid predik. Niet dat de waarheid
heel veel waard is maar het blijft een sterk
concept. Goed bedacht, ik wou dat het uit
mijn koker kwam. Zou er niet veel aan verdienen omdat de waarheid niet veel gebezigd
wordt maar het zou een goed verhaal bij de
bushalte zijn. Nu moet ik toegeven dat ik

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl
Stadsdeelhuis Oranje Vrijstaatkade.

Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
( t.o. het OLVG ziekenhuis )

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten

Van Lammeren verwacht dat
andere steden het voorbeeld
van Amsterdam zullen volgen.
Ik heb inmiddels met meerdere
politieke partijen in meerdere
politieke lagen gesproken, en de
wil is er. Dit gaat gewoon nationaal worden.”

willIes wartaal

• 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

-

Toch zijn er ook na invoering
van de regeling in Amsterdam
uitwegen voor de reclamebranche. Zo ligt bijvoorbeeld nog
niet vast welk drukwerk het
stempel ‘reclame’ krijgt. De politieke partijen waren er als eerste
bij om een uitzondering voor
politiek drukwerk te maken.
Nu is de vraag in hoeverre een

Als het aan Van Lammeren gelegen had, was alle papier door de
bus verboden, dus ook huisaan-huisbladen.“Mijn voorstel was: alles op aanvraag om
verspilling tegen te gaan, maar
daar wilde de gemeenteraad niet
in mee.”

Bezuinigingen stadsdeel Oost

beugelspecialist
in huis

Ruime keuze in:

ring van het verbod. Zo is de
invoeringsdatum nog onzeker
– aanvankelijk was dat 1 januari,
maar die datum is inmiddels van
de baan.

Het college van B en W heeft
alle stadsdelen bezuinigingen
opgelegd. Voor de hele stad gaat
het om een bedrag van 14 miljoen euro, stadsdeel Oost moet
2,4 miljoen euro aan besparingen zien door te voeren.
In een brief aan het college stelt
de bestuurscommissie Oost
alle budgetten kritisch te hebben doorgenomen en concludeert dat een besparing van
circa 600.000 euro kan worden
doorgevoerd “zonder dat dit
vergaande consequenties heeft
voor de inwoners van Oost”.

Voor het resterende bedrag,
ruim 1.800.000 euro, geldt dat
niet. In haar reactie stelt de
bestuurscommissie Oost: “Dit
hakt diep in het fijnmazige
voorzieningen- en serviceniveau voor de Amsterdammers in Oost.” Als het college
vasthoudt aan de opgelegde
bezuinigingen, dan zal het
stadsdeel op het gebied van
sport en gezondheid, cultuur,
veiligheid, handhaving en toezicht en schuldhulpverlening
drastische maatregelen moeten
nemen.

de brug | www.debrugkrant.nl
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barst van de goede verhalen, heb er mijn buik
vol van. Sommige zijn gedeeltelijk verzonnen maar de meeste zijn honderd procent
gelogen. Een verstandig mens zou ze als onzin
omschrijven, een linkse hobby. Gelukkig zijn
er niet zoveel verstandige mensen. Zijn er al
mensen boos? Ik denk het niet want weinig
mensen hebben een mens-gevoel. Ik kan de
meest nare dingen over de mensen zeggen
maar als ik specifiek een groepje mensen
noem dan hebben we de poppen aan het
locken. Probeer het een keertje uit op het
werk, kun je lachend thuis vertellen dat je je
cv weer moet updaten. Of doe maar niet, ik
doe het wel voor je: Mensen stelen. Blanken
stelen. Mensen stinken. Buitenlanders stinken.
Mensen zeuren. Vrouwen zeuren. En ga zo
maar een tijdje leuk door!
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.
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Tom de Ket

‘Het barst hier van de
stiekeme alcoholisten’
Tom de Ket vormt met Victor Löw, George van
Houts en Leopold Witte en een gastacteur het
succesvolle Nederlandse theatergezelschap De
Verleiders. Terugkerende thema’s zijn verleiding en
hebzucht. Na eerdere spraakmakende stukken over
vastgoedfraude en de financiële sector, geven
De Verleiders nu in Slikken en stikken een second
opinion over ons zorgstelsel. In januari staan ze in
met hun voorstelling in Carré.
Tom de Ket woont met vrouw en zoon aan de
Durgerdammerdijk in Durgerdam.

VO

Door Marcel van Roosmalen

Je boodschappen moet je doen
bij de Landmarkt, dat lijkt me
een opgave.

Hoe lang woon je hier al?

“Waarom?”

“We zijn hier twee weken nadat
onze zoon geboren is naar toe
verhuisd. Dat is acht en een half
jaar geleden.”
Was Durgerdam in die tijd een
gewilde plek?

“De huizenmarkt was toen al
overspannen. Ik dacht: ik doe
gewoon een bod zonder voorbehoud van financiering. Dat is
gelukt.”
Nooit spijt gehad?

“Nooit.”
Klopt het dat deze woning een
beetje scheef staat?

“Het loopt helemaal scheef af.
Het is gebouwd op veen, het
hele huis staat op koeienhuiden.”
Dat wist je van tevoren?

“Het is me verteld.”
Kom je vaak in het enige café,
De Oude Taveerne?
“Dat café wordt eigenlijk door
elke Durgerdammer gemeden.
De uitbater is een lul van een
vent. Echt een hork.”
Een toeristenfuik.

“Je kan er zo’n ongelooflijk
leuke tent van maken. Het eten is
er ook verschrikkelijk, doodzonde. Je mist hier echt een goede
kroeg. Die was er vroeger wel,
maar dat is van voor mijn tijd.”

Ver weg, dure spullen.

“O, ik vind het een ontzettend
leuke supermarkt, allemaal
leuke spullen. En ja, je bent wel
bij de groentejuwelier terechtgekomen. Maar wel goed.”
Is het hier beklemmend? Omdat
je elkaar allemaal kent.

“Als je je hier vestigt moet je je
committen aan het dorpsgevoel.
Mijn zoon zit hier op voetbal bij
DRC – Durgerdammer Racing
Club –, dat is hartstikke leuk. Tot
voor kort was ik coach, heb ik
drie jaar gedaan. Op het terrein
is ooit All Stars opgenomen.”
Het uitzicht, geniet je daarvan?

“Ik heb niet zoveel tijd, maar
in de zomer is het fantastisch.
Je ziet: we hebben twee houten
stoelen op de dijk gezet. Elke dag
is het uitzicht anders en af en
toe word je getrakteerd op hele
mooie broddelwerkjes van God.
En verder wonen we eigenlijk in
de ganzen.”

de brug | www.debrugkrant.nl

“Een bioscoopje pakken is wel
lastig, zeker met een kind. Al
moet ik zeggen dat wij mazzel
hebben want er woont hier een
drieling aan de dijk. Die passen
allemaal op. Als je nog heel veel
uit wilt gaan kan ik me voorstellen dat Durgerdam niet ideaal
is, maar ik heb daar geen last
van. Ik sta iedere avond in het
theater.”

“Ja, het rukt op. Ik heb nog geluk
dat ik aan het eind van de dijk
zit.”
Er komt natuurlijk een keer een
wethouder die denkt: hee er
kunnen op die weilanden nog
heel veel huizen staan.

“Dit is allemaal beschermd
dorpsgezicht.”
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Ben je meer gaan fietsen sinds
je hier woont?

“Ik heb onlangs een elektrische
fiets gekocht, een Qwic. Die
worden op IJburg gemaakt. Dat
bevalt fantastisch, had ik veel
eerder moeten doen. Ik moet
telkens die twee kutbruggen
over.”
Je bent je hier veel bewuster van
de elementen.

Wat zijn de nadelen van hier
wonen?

“Dat is ongelooflijk, je bent je

9 |

hier altijd helemaal bewust van
het weer. De wind, de regen die
op het dak klettert.”
Wat is je favoriete seizoen?

“Ja, de zomer. Maar als het ’s
winters echt vriest is het hier ook
fantastisch. Je bindt op je steigertje schaatsen onder en je gaat zo,
rats, het Waterland in.”
Heb je veel contact met je buren?

Je ziet de stad dichterbij komen.

Er zou een markt voor zijn

“Zeker! Het barst hier van de
stiekeme alcoholisten.”

“De stad rukt op. Ik heb nog geluk dat ik aan het eind van de dijk zit.
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“Je komt veel bij elkaar over de
vloer, je helpt elkaar en je eet
soms samen. Er zitten hier veel
creatieven: reclamejongens,
filmmakers, een kinderboekenschrijfster, een kinderboekillustratrice, een rechter, regisseurs,
een uitgever, televisiemakers…
Het werkt overlapt zelfs in sommige gevallen.”
De multiculturele samenleving
is ver weg.

“Het is allemaal well to do, dat
klopt.”
Zijn er plekken in Durgerdam
die de gemiddelde Amsterdammer niet kent?

“Nee, het is een lintdorp. What
you see is what you get.”
Heb je geen last van alle
toeristen?

“Ik word gek van wat er op zondag aan de woning voorbijtrekt.
De Oldtimersclub, de Harley
Davidsonclub, de solexclub en
al die wielrenners. Die klote
fietsclubs, die keihard over de
dijk knallen. Ouwe mannen die
denken dat ze Contador zijn.
Het gaat hard en ze zijn arrogant, ik heb soms de neiging ze
van die fietsen af te rammen.”
Maar voor de rest is het een idylle?

“Ja.”

5

sport
Carlos Alarcón Vidal: voetbalgek kan het spelletje relativeren
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€39,NU € 45,Normale prijs € 59,normaal (€ 59,-)

Easyslim.nu
Amsterdam
Megastudio
Almere:
06-46098961
06-25303459
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 afspraak
- Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
- Geldig tot 11 november 2016

‘Ik werk op het mooiste
plekje van Amsterdam’
Een kleine, baardige man in trainingspak wacht mij op
in de bestuurskamer van voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer. Het is Carlos Alarcón Vidal. Jeugdtrainer,
trainer van het eerste zondagelftal en trainer van het
eerste zaterdagelftal bij buurclub Fortius. De Chileen
is dagelijks op een voetbalveld te vinden; hij heeft van
amateurvoetballers trainen zijn werk gemaakt. “Dat is
echte liefde”, verzucht hij lachend als de kantinedame
hem een tosti en een latte brengt.
Door Gijs Lauret
Een Chileen wordt trainer in
Nederland. Hoe dat zo?

“Mijn vader was lid van een
linkse politieke partij en zat vast
door de militaire dictatuur. In
1977 kwam ik als vluchteling met
mijn familie naar Nederland.
Mijn vader is geboeid naar het
vliegtuig gebracht. Vergeleken
met nu was Nederland een
vluchtelingenparadijs. De mensen waren erg tolerant. Daarom
raken alle negatieve berichten
over vluchtelingen me. Ik had
een opleiding in metaal afgerond, maar wilde verder leren en
werd maatschappelijk werker.
In Chili heb ik vrij hoog gevoet-

bald en in de jaren tachtig heb
ik hier mijn trainersdiploma’s
gehaald. In 1992 werd ik trainer
bij OVVO, mijn eerste job als
trainer van een seniorenteam.
Het begon als hobby, maar werd
later werk. In 2003 raakte ik
werkloos omdat de stichting
waarvoor ik werkte failliet ging.
Ik ben gaan trainen bij onder
andere De Meer, GeuzenMiddenmeer, Fortius, DVVA. Op een
gegeven moment werkte ik zelfs
voor drie clubs tegelijk.”
Hoe voetbalgek bent u?

“Je moet van het spelletje houden. Naarmate ik ouder word
doe ik dat steeds meer, want ik
blijf leren. En ik werk op het

mooiste plekje van Amsterdam.
Dus je moet een beetje gek zijn,
maar ik heb een brede belangstelling; politiek, wetenschap. Ik
kan het voetbal relativeren.”
Trainen is uw werk, maar uw
spelers zijn amateur. Is dat wel
eens lastig?

“Dat is juist het leuke. Ik zeg bijvoorbeeld voor de grap tot hoe
laat hun feestje de avond voor de
wedstrijd mag duren, maar tussen de regels ben ik serieus. Als
ze uit zijn geweest, heb ik liever
dat ze eerlijk zijn, zodat ik de
fitste speler kan opstellen. Dus
ik probeer ze te bespelen om tot
een goede prestatie te komen en
tegelijkertijd begrip voor hun
keuzes te hebben.”
Hoe krijgt u het voor elkaar om
drie elftallen tegelijk te trainen?

“Jeugd en senioren trainen nooit
tegelijk. Jeugd is doordeweeks
vroeg en zaterdagochtend vroeg.
Mijn twee selecties trainen
precies op verschillende dagen.
Ik ben maar één keer in problemen gekomen: toen zaten mijn
twee selectieteams voor de beker
bij elkaar in de poule. Mijn as-

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

Carlos Alarcón Vidal, jeugdtrainer GeuzenMiddenmeer. Hij maakt dagelijks een foto van de boom achter hem. “Omdat die steeds van kleur
verandert. Prachtig.” De foto’s vind je terug op zijn Facebookpagina.

sistent bij De Meer heeft mijn
taken waargenomen. Ik heb als
Fortius-trainer van hem verloren
die avond: 0-1.”
Waaraan kun je zien dat uw
teams een Chileense trainer
hebben?

“We willen zoveel mogelijk
verzorgd spelen. Het Chileense

nationale team doet het goed
momenteel. Twee Argentijnse
trainers, Marcelo Bielsa en Jorge
Sampaoli, hebben mindere
goden beter gemaakt door ze te
overtuigen van een dynamische
speelwijze met druk naar voren.
Ook ik wil open en initiatiefrijk
voetballen. De risico’s achterin
moet je voor lief nemen.”

Deen op IJburg krijgt een
pindakaasmachine
Op woensdag 30 november 2016 opent supermarkt Deen een
gloednieuw filiaal op IJburg, aan de Pampuslaan 45. Het wordt
een grote winkel, met veel versproducten. Deen is een familiebedrijf met aandacht voor personeel en de grootste bloemenen plantenafdeling van alle supermarkten in Nederland. Een
verrijking voor de inmiddels ruim 20.000 inwoners tellende
wijk, vindt Edzard Valk, die er manager wordt. Hij kijkt erg uit
naar de opening. “Naast een goede service, een fantastische
versafdeling en sterke acties gaan we bezoekers verrassen met
vele nieuwigheidjes zoals een echte pindakaasmachine. Jazeker, je kunt bij ons zelf je potje pindakaas gaan maken.”
Om de opening niet geruisloos voorbij te laten gaan, staan er
een aantal mooie acties op stapel. Zie ook de bonnen op pagina 10 van deze krant, voor korting op bloemen en appeltaart.

Leestip

Kijken in de ziel van een topsporter
Als tienvoudig Nederlands hardloopkampioen weet Hans
Koeleman (1957) als geen ander wat een hardloper beweegt en
hij schrijft er ook nog eens boeiend over. Eerder deze maand
verscheen bij De Arbeiderspers zijn autobiografische roman
Olympiërs.
IJburger Koeleman nam in zijn leven twee keer deel aan de
Olympische Spelen, een droom voor elke topsporter. In zijn
boek beschrijft hij op meeslepende wijze hoe deze droom
voor hem in 1984 werkelijkheid werd, toen hij zich wist te
kwalificeren voor de Spelen in Los Angeles. We zien hem – de
topsporter – in al zijn menselijkheid, diepe, onuitgesproken
vriendschappen koesterend met een paar andere atleten die
een soortgelijke droom koesteren.
Olympiërs, Hans Koeleman, De Arbeiderspers, €18,99/e-book €11,99.

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

Jij?

Jij?

Jij?

Geeft u een feest, of
heeft u iets te vieren?
De keuken van tante Til
heeft ruime ervaring met
catering. Voor kleine tot
zeer grote groepen
verzorgt zij allerlei
hapjes en/of maaltijden
naar ieders wens. Bel of
kom langs om te kijken,
proeven en bespreken wat
de mogelijkheden zijn.

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.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

Ruyschtuin moet Wibautstraat
schoner maken
De Wibautstraat is hard op weg om gezonder én gezelliger te worden.
Op 19 oktober werd er het eerste Park om de hoek geopend. Het parkje is een
initiatief van de omwonenden, dat werd ondersteund door De Gezonde Stad.
Door Mariëlle Wisse

“Dit is eigenlijk best een vieze
straat. Er rijden heel veel auto’s
en de bewoners hebben last van
fijnstof in de lucht.” Volgens
Lilies van Poorten, projectme-

dewerker van De Gezonde Stad,
is dat de voornaamste reden dat
de bewoners een tuintje wilden.
De plantjes vangen dat fijnstof
namelijk op, zodat het niet meer
door de lucht zweeft. Maar verbetering van de luchtkwaliteit is

Meer weten? 020 592 54 20

www.zgao.nl

HET moment om een
terras te laten maken!

Voor de kinderen waren er tijdens de opening spelletjes georganiseerd.
foto Ma r iël l e Wis s e

niet de enige reden voor de aanleg van het parkje. Van Poorten:
“25% van de Nederlanders kent
zijn eigen buren niet. Groen verbindt en dat willen we hiermee
stimuleren. Als het aan ons ligt,
gebeurt dit door de hele stad.”
Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel assisteerde bij de officiële
opening. In het kader van de
vergroening en verduurzaming
van Amsterdam wordt gezocht
naar ongebruikte, stenige plekken. Dit was volgens Manuel zo’n
plek. “Er gebeurde hier eigenlijk
nooit iets. Er werden wat duiven
gevoerd, maar verder was het alleen een plek om even snel langs
te lopen. Het is mooi dat we zo’n
plekje nu goed kunnen benutten.” Dat de tuin er momenteel
nog niet zo vrolijk bij ligt, hindert niet. “Het is nu natuurlijk
eind oktober, dus we zullen een
maand of zes moeten wachten.
Maar ik denk dat het een heel
mooi parkje met kleurrijke bloemen en planten zal worden.”

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven
en bescheiden bedrijvigheid
Hulp bij haarproblemen
Niet alleen mannen, ook veel vrouwen hebben last van haaruitval.
Maar ook met problemen als een geïrriteerde hoofdhuid, roos
en erfelijke haaraandoeningen kunnen vrouwen en mannen bij
HairReset Amsterdam een onderzoek laten verrichten, advies krijgen en geknipt worden. Ze nemen uitgebreid de tijd. Levantplein
KNSM-eiland, hairreset-amsterdam.nl. Advertorial
DJ Marcello draait in Bij Storm 4 november

Was je erbij toen in The Chemistry, Escape? DJ Marcello wel, hij
draaide er de pannen van het dak. Op 4 november is weer een
revival, in café Bij Storm op Zeeburgereiland, tijdens de fameuze
Vrijmibo, op het terrein van de landzeilers. Maar niet alleen
Marcello, ook dj Tino b2b komt het onstuimig maken. Er is ruimte
genoeg om flink te dansen.
Café-restaurant Bij Storm, 20.00 uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.
nl. Facebook: ‘Vrijmibo Bij Storm’. Gratis entree en tot 22.00 uur
gratis welkomstdrankje omdat de organisator jarig is.

deel 29

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

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

Zorgcentrum De Open Hof bestaat 50 jaar
Verpleeghuis biedt ook koffie en activiteiten voor thuiswonende ouderen uit de buurt

Open huis

zaterdag 5 nov. 11.00 - 13.00
woensdag 9 nov. 16.00 - 17.30

MOdelwOning

Ben v. Meerendonkstraat 134

Wij kunnen veel doen voor de
ouderen die nog thuis wonen,
onze wijkdienst thuiszorg biedt
verzorging en verpleging aan
huis.”

De Open Hof bestaat
vijftig jaar. Een mooie
mijlpaal, die is gevierd
met onder meer een
boottocht, een drukbezochte receptie, een
swingend optreden van
Harry – Je loog tegen mij
– Slinger en een doorlopende expositie. Kom je
kijken? Je bent van harte
welkom.

“Het grote verschil met vijftig
jaar geleden is dat mensen veel
langer zelfstandig willen en ook
moeten wonen. Dat is niet alleen
overheidsbeleid, het is ook wat
mensen zelf graag willen. Wij
bieden onze bewoners én oudere buurtbewoners een warme
plek om samen te zijn.”

Door Linda van den Dobbelsteen
Advertorial

De Open Hof is een begrip in
de buurt. Niet alleen heeft het
al die jaren een spilfunctie voor
ouderen in de Watergraafsmeer,
ook kunnen buurtbewoners,
mantelzorgers en vrijwilligers
er terecht met hun vragen. “De
deur staat bij ons open, ook voor
ouderen die nog thuis wonen.”

Te Koop Royale gezinswoningen
op IJburg met tuin aan het water

Koopsommen vanaf € 550.000,- inclusief parkeren
Voor meer informatie:
020 – 4 950 650
info@hallie-vanklooster.nl / hallie-vanklooster.nl

Want al heeft het zorgcentrum aan de Fahrenheitstraat
vandaag de dag een verpleeghuisfunctie voor ouderen uit
Oost, ook oudere buurtbewoners vinden dagelijks hun
weg ernaartoe, net als naar het
naastgelegen Hoekhuis. “Het
is prettig voor mensen om

de brug | www.debrugkrant.nl

Harry Slinger zingt zijn krakers Je loog tegen mij en Schijn een lichtje op mij. Bewoners genieten zichtbaar, er
wordt gelachen, meegezongen en gedanst. De succesvolle feestweek ter ere van het 50-jarig jubileum van De
Open Hof komt zo vrolijk ten einde.

gewoon even langs te kunnen
komen,” zegt manager Saskia
Zonneveld. “Ze komen hier dan
bijvoorbeeld bij de kapper, maken een praatje, eten een hapje
mee of hebben een afspraak
met de fysiotherapeut.”
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Vrijwilligers uit de buurt zijn
nauw betrokken bij De Open
Hof. “Gelukkig maar”, vertelt
Zonneveld. “Wij willen graag
dat zoveel mogelijk mensen
dit huis kennen, en willen hen
laten weten dat zij ook welkom
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zijn om aan de activiteiten mee
te doen.”
Zonneveld vervolgt, doelend
op buren en mantelzorgers:
“Eenzaamheid ligt op de loer als
iemand minder mobiel wordt.

Foto’s van 50 jaar De Open
Hof, kom kijken!
Ter gelegenheid van het jubileum is er een expositie met
oude foto’s te bewonderen. Zo
zie je dat er door jaren heen
wel het een ander is veranderd!
De meubels, de sfeer, je kijkt
echt je ogen uit. Maar nog altijd
– net als toen – is De Open
Hof een knus huis met betrokken medewerkers, waar vrijwilligers uit de buurt met hart
en ziel helpen. De expositie is
overdag vrij toegankelijk voor
bezoekers, Fahrenheitstraat 115.
www.zgao.nl.
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Michel-Inn aan het Steve Bikoplein is uitgebreid

Kinderen mogen zelf
pizza bakken
De tijd vliegt: in november bestaat Michel-Inn vier jaar. En… met succes! Of het
nou ligt aan het lekkere eten, het leuke personeel of de fijne sfeer: we weten het
niet. Maar we zijn stiekem wel een beetje trots.
Ook Het Parool vindt dat onze
pizza’s behoren tot de lekkerste
van de stad. Hoe we dat doen?
We zijn onze pizzabakkers gaan
halen daar waar de beste pizza’s
worden gebakken: in Italië.
Misschien wist je nog niet dat er
bij ons niet alleen pizza’s worden bereid, maar ook platito’s.
Dat zijn culinaire kunstwerkjes
op zich. Elke drie maanden
buigt onze chef Pablo zich over
de producten van het seizoen,

Team Michel-Inn.

Verplichte castratie/sterilisatie van katten?
Vervolg van pagina 1

Dat is niet alleen een probleem
voor vogels en zoogdieren, maar
ook voor de volksgezondheid,
vervolgt Dorland. “Afgelopen
zomer verscheen een rapport
van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA): ‘Vat op de
zwerfkat: het terugdringen van
gezondheidsrisico’s voor mens
en dier’. Katten kunnen infectieziekten als toxoplasmose overdragen op de mens, waarschuwt
de RDA. Dat is een parasiet die
in de zandbak gaat zitten. Vooral
ongeboren kinderen en zwangere vrouwen zijn er erg gevoelig voor. De RDA stelt daarom
verplichte castratie/sterilisatie
voor van katten. Zo houd je
huiskattenpopulaties beheersbaar en belet je zwerfkatten om
zich voort te planten.”

Zandtaartjes

“Ik zou mijn kind nooit in een
niet-afgedekte zandbak laten
spelen”, vult Janine van Lieshout
aan, dierenarts van dierenkliniek
IJhavens aan de Sumatrakade.
“Zeker zwerfkatten zijn niet ontwormd, en de spoelwormen die
katten achterlaten blijven lang
actief. Het kind gaat zandtaartjes
bakken, stopt zijn handjes in de
mond en raakt besmet. Dat kan
zelfs tot oogafwijkingen leiden.”

direct de eigenaar terugvinden.
Dat voorkomt dat de poes gaat
zwerven en verwilderd raakt”,
vertelt Edwin van den Wildenberg, voorzitter van de Stichting
Amsterdamse Zwerfkatten
(SAZ). “Dat chippen is een fluitje
van een cent. Wij doen het tegen
kostprijs. Onze mensen komen
thuis langs en chippen de poes.
Je hoeft er de deur niet voor
uit. En je voorkomt een hoop
problemen, voor kat, vogels en
mens.”

Naast verplichte castratie/sterilisatie, is chippen of registreren
een doeltreffende manier om
het zwerfkattenprobleem aan te
pakken, daar is iedereen het over
eens. Gek genoeg is dat voor
poezen nog niet verplicht, zoals
dat bij honden of paarden wel
het geval is. “Van een vermiste
poes die is gechipt, kunnen we

De verswinkels, horecazaken en supermarkten van winkelcentrum Diemerplein laten zaterdag 29 oktober
zien wat ze in huis hebben. Er zijn proeverijen en hapjes. Een showkok maakt een herfstgerecht dat geproefd kan worden, kinderen kunnen cupcakes versieren, er is een bar met cocktails en livemuziek.
Bourgondisch Diemerplein. Proeverijen, cocktailbar, showkok, cupcake versieren, (live) muziek en sfeer.
12.00-16.00 uur, diemerplein.nl.

Intocht Sinterklaas op IJburg 19 november

de brug | www.debrugkrant.nl

erg naar uit. Ze zeggen ook:
“Deze intocht wordt onze laatste. We hebben het zeven jaar
met heel veel plezier gedaan en
zijn trots op de mooie, positieve
intocht die er elk jaar staat. Door
het meedoen van supermarkt
Deen is er nu ook financiële stabiliteit. De nieuwe hoofdsponsor heeft zich voor meerdere
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maand een nieuwe expo. Dat is
een mooie aanleiding voor een
leuk evenement met vrolijke optredens en smakelijke specials.
Elke laatste maandag van de
maand doet Michel-Inn zelf
lekker creatief en kun je vermakelijke cabaretvoorstellingen
bijwonen. Kom langs en ervaar
het zelf: je bent van harte welkom! Monday is Funday.
www.michel-inn.nl,
Steve Bikoplein 12, Amsterdam.

Advertorial

Bijlmerbajes te koop
Sinds afgelopen zomer is de
Bijlmerbajes niet meer in
gebruik als gevangenis. In
de zes torens waar vroeger
648 gevangenen hun straf
uitzaten, zijn momenteel
zo’n duizend asielzoekers
ondergebracht. De gemeente
Amsterdam wil in de wijk
Overamstel, waar de Bijlmerbajes staat, de komende jaren
vijfduizend woningen bouwen.
Het hele terrein staat nu te koop, maar het Rijksvastgoedbedrijf hanteert bij de verkoop enkele strenge voorwaarden.
Partijen moeten bereid zijn minimaal 60 miljoen euro voor
het terrein te betalen en zijn verplicht om op tenminste 70
procent ervan woningen neer te zetten. Plannen voor de
nieuwe woonwijk kunnen tot 8 december 2016 worden ingediend. Deze worden door een speciale commissie beoordeeld,
waarna enkele kansrijke projecten nader worden uitgewerkt.
In september 2017 wordt de koper bekend gemaakt.

Oostpoort in top-10 landelijke verkiezing
Schoonste winkelgebied 2016

Bourgondische middag bij Diemerplein

Jazeker, hij komt weer. Op
zaterdag 19 november vaart
Sinterklaas op zijn historische
schip de haven van IJburg binnen. Met pieten, pepernoten en
muziek. Kom je hem onthalen,
vanaf 13.00 uur? Er zijn op de
kade allerlei gezellige dingen te
doen.
Het organisatiecomité kijkt er

waarmee hij bekoorlijke gerechten klaarmaakt. En dan heeft
onze baas ook nog een neus
voor goede wijn.
Michel-Inn heeft zijn huiskamer
naar buiten toe uitgebreid. Het
is er tof, gezellig en de nieuwe
ruimte kreeg – heel toepasselijk
– de naam Michel-Out!
Michel-Inn is niet alleen een
mieters dolle plek waar kinderen hun eigen pizza’s mogen
bakken, maar ook een cultureel
platform. Elke kunstenaar die in
zichzelf gelooft, krijgt ook ons
vertrouwen. Zo lanceren we elke

jaren aan de intocht gecommitteerd en is erg betrokken. We
hopen dat nieuwe enthousiastelingen het organisatiestokje
komend jaar van ons overnemen. Je kunt je melden via
www.sinterklaasopijburg.nl.

Twee Amsterdamse winkelgebieden hebben een plek
in de toptien behaald bij de
verkiezing Schoonste Winkelgebied 2016: Gelderlandplein en Oostpoort. Voor
deze landelijke verkiezing
zijn 558 winkelgebieden onderzocht in 63 gemeenten.
Zwerfaval is voor veel mensen een bron van ergernis, want
plastic en blik blijven nog jarenlang in de natuur aanwezig.
Gemeenten spannen zich in om zwerfafval zoveel mogelijk te
voorkomen. Zij doen dit door voldoende afvalbakken te plaatsen, door het geven van voorlichting en door goed gedrag te
stimuleren. Ook veel ondernemers doen hun best om zwerfafval te voorkomen: ze plaatsen en beheren extra afvalbakken en
houden de directe omgeving van de winkel schoon, want het
is een feit dat iedereen zich prettiger voelt in een schoon en
opgeruimd winkelgebied. De winnaar wordt op 16 november
bekendgemaakt.

Intocht, zaterdag 19 november,
13.00-16.00 uur, haven IJburg.
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d e v r i e n d e n va n d e b r u g
Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl

www.biolicious.nl

Het
Stamhuis is
geopend

ALLE
DAGEN
OPEN!

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

slaapbanken en bedkasten
Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier.
www.puttmann.nl
Middenweg
109-113a

Biolicious IJburg | Biolicious Oostpoort

www.slaapbanken.nl

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

‘Als u meer dan
goede zorg verwacht!’

www. he tdi e re npunt. nl

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

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

Kom vooral kijken, ruiken en proeven. Er is eten en drinken
in overvloed. Het Stamhuis is behalve het redactielokaal van
de Brug óók een galerie en een plek om af te spreken.

Middenweg 3-5, Amsterdam

Als
mantelzorger
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
ondersteuning
020-3311700
www.fietsenmeer.nl
nodig?

Steve Bikoplein 12 | 020 737 06 73

w w w. m i c h e l - i n n . n l

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

w ww. t p t ransparant.nl

Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach!

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

www.ijburgcollege.nl
ItalIaanS leren In a’dam!
Jaarcursus | Semestercursus
Kwartaalcursus| One to one op maat

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

Istituto
di Lingua
Italiana

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

trainers gezocht

afc ijburg
zoekt
trainers

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

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

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

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

adverteren of
vrienden worden?
Middenweg 3-5
Pretoriusstraat 88H
Amsterdam
Amsterdam
020-3311700
020-4681433


www.fietsenmeer.nl

martijn @ debrugkrant. nl

r o e p i e k r u i z e s t r a at 2 , z e e bu r g e r e i l a n d, s ta m h u i s d e s l i bv i j z e l . n l

Rommelmarkt 29 en 30 oktober, met expositie
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober is er een rommelmarkt bij het
Stamhuis. Met spullen – zoals boeken, muziek, servies – en kleding
voor kinderen en volwassen. Tegelijkertijd is er nog de expositie
M.E.A.T. te bewonderen, met werk van Def. P, Chris Tap, Nico Moen,
Martijn van den Dobbelsteen en Marcia Teeken. De galerie, gevestigd
in industrieel erfgoed van Zeeburgereiland, is een kunstwerk op zich.
Je bent bent op beide dagen welkom om te struinen van 12.00-18.00
uur. Koffie en gebak staan klaar.

VOOR AL UW PRINTWERK
PRESENTEER UZELF

MET ZORG

BETER DOOR AANDACHT

Zonder naamsbekendheid geen klant.
Zonder reclame geen verkoop. Geef
uzelf, uw product en uw bedrijf de juiste
exposure. Instore of op locatie. Dartli weet
de weg en denkt met u mee. Wij begrijpen
het belang van goede signing en gaan
samen met u op zoek naar mogelijkheden
voor de perfecte rolbanner, poster,
flyer, brochure, canvasdoek, raam- en
vloerstickers.

Dartli staat voor kwaliteit en service. Om
deze reputatie hoog te houden, gaan wij
ver. Niet alleen kunt u altijd een scherpe
prijs-kwaliteitverhouding verwachten, ook
onze service is top. Dartli haalt en levert.
Snel ook! Spoedjes, daar draaien wij onze
hand niet voor om. Daarbij produceren
wij ook kleine oplagen. Eén poster nodig?
Geen probleem.

Dartli begint niet klakkeloos met
produceren. Wij luisteren eerst goed naar
uw vraag, zoeken dan naar de juiste weg
en geven het vervolgens de aandacht die
het product nodig heeft. En dat maakt nu
net het verschil in het eindresultaat en uw
beleving.

KLEIN- EN GROOTFORMAAT
Een informerende folder of een opvallende
poster. Dartli is gespecialiseerd in zowel
kleinformaat als grootformaat prints. En
ons werk bestaat niet alleen uit printen
op papier. Door onze printers zijn er veel
meer mogelijkheden. Denk aan forex,
plexiglas en (geborsteld) aluminium of
houten (fiets)kratjes, spreukborden en
stoeptegels.

A4/A3 KLEUR & ZWART/WIT
GROOTFORMAAT KLEUR
BOUWTEKENINGEN (IN KLEUR)
FLYERS & FOLDERS
BROCHURES
POSTERS
VISITEKAARTJES
ROLBANNERS
CANVAS
PLAATMATERIALEN
HOUTEN FIETSKRATJES
SPREUK- EN STOEPTEGELS
(RAAM)STICKERS
DIGITALISEREN

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

Stamhuis de Slibvijzel –met galerie en café, zaterdag 29 en zondag
30 oktober van 12.00-18.00 uur, Roepie Kruizestraat 2 Zeeburgereiland,
stamhuisdeslibvijzel.nl.

14 oktober
Dansend op de redactie
De eerste expositie, met grote opening, is geschiedenis. Honderd gasten door het gemaal. Akoestische livemuziek van Swarthoed. En god wat was
het goed. Dansend op de redactie stonden ze.
Mooie kunst hing in de galerie. Kinderen hielpen de
glazen ophalen, studenten kwamen buurten en een
buurman nam z’n saxofoon mee. Een memorabele
avond werd het. Hier krijgen we energie van.
17 oktober
Thee
Onder aan het balkon van het Stamhuis stopte
een stelletje. Hun wijde broeken wapperden in de
wind. Ze zeiden hallo, en keken nieuwsgierig om
zich heen. Of we open waren, vroegen ze. En of ze
kijken mochten. Dat mocht, natuurlijk. Want buiten

WWW.D ART LI.NL
Pedro de Medinalaan 1c
1 0 8 6 XK Am s te r d a m

WWW.DARTLI.NL | TEL: 020 615 8351 |INFO@DARTLI.NL

de brug | www.debrugkrant.nl
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brandde het vuur, en binnen stonden de drankjes
koud. Daar keken ze wel van op. ‘O’. Ze hadden hun
eigen thee meegebracht. Eenmaal met z’n allen zittend op het terras kwam alles goed.
18 oktober
Kapot
Internet ligt eruit. Bij het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers hakten ze per abuis onze
kabel stuk. Over drie dagen kunnen we weer live,
zeggen ze. We wachten, en werken intussen ouderwets van de harde schijf.
20 oktober
Heipalen
Onze buur gaat ook bouwen. Project Heroes, zeven
verdiepingen hoog, pal aan onze Oostkant. Het
contrast maakt het allemaal des te mooier.

13

puzzel prijsvraag

Gijs
Lauret
ZO 30
OKT
Z0 6
NOV

DEZE WINTER
STAAT DE
HOUTSKOOL GRILL
BINNEN AAN!

ZO 13
NOV

HALLOWEEN KNUTSELMIDDAG

Vandaag gaan we leuke creaties maken voor Halloween.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

DRAAGTASJES VERSIEREN VOOR SINT MAARTEN

Voor Sint Maarten gaan we katoenen draagtasjes versieren met glow in the dark
stiften. Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

SCHOENTJE ZETTEN

Vandaag mogen alle kinderen tot 10 jaar hun schoentje (een echte of een
knutselschoentje) zetten bij onze open haard. Knutselschoentjes kunnen gedownload
worden via bijstorm.nl of in het restaurant geknutseld worden.

Vanaf
13 uur
Vanaf
13 uur
14 - 16
uur

PEPERNOTEN BAKKEN

Om 14 uur gaan we pepernoten bakken en speculaaspoppen versieren.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.
ZO 20
NOV
ZO 27
NOV

VLIEGEN MET UILEN VOOR KIDS

Aanmelden via info@bijstorm.nl met naam en leeftijd kind (vanaf 5 - 12 jaar).
€ 14,- per kind met limonade, snack en foto met een uil.

SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK EN SINTERKLAASBRUNCH

Volwassenen € 14,50 en kinderen van 4 t/m 12 jaar € 7,50.
Tijdens de brunch brengen Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoekje aan Bij Storm
en zij zullen zeker niet met lege handen komen. De kindjes die hun schoentje gezet
hebben kunnen het gevulde schoentje komen ophalen.

ZO 4
DEC

PEPERNOTEN BAKKEN EN SPECULAASPOPPEN VERSIEREN

ZO 11
DEC

KERSTVERSIERING MAKEN VOOR IN DE KERSTBOOM

Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

ZO 18
DEC

KERSTKOEKJES BAKKEN EN VERSIEREN

ZA 24
DEC

START KERSTVAKANTIE

Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

14 - 16
uur
11 - 15
uur

14 - 16
uur
14 - 16
uur
14 - 16
uur

Van zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2017 zijn wij dagelijks geopend voor
lunch en borrel.
KERSTAVOND ZIJN WIJ GESLOTEN

Dagelijks
geopend
vanaf
11 uur

ZO 25
DEC

EERSTE KERSTDAG

Gesloten

MA 26
DEC

TWEEDE KERSTDAG

Vanaf
11 uur

WOE 28
DEC

CUPCAKES MAKEN EN VERSIEREN

14 - 16
uur

Vandaag zijn wij gesloten
Brunchen of dineren met familie of vrienden. Reserveren gewenst.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

Hardlooprondje Oost
‘Schiet op luie lul,’ mompel ik in alle vroegte op de eerste herfstachtige zaterdag tegen mezelf. Ik trek mijn kapotte hardloopschoentjes aan. Gaan met die helse banaan!
In een pas ontwaakt Oosterpark doet een dappere dertigersdame een jogpoging. Ze wordt achtervolgd door haar dreinende
kind en de vermoedelijke vader.Vlak bij de vijver zitten shabby
gestaltes onder hun vertrouwde afdakje. Ze nuttigen een voorspelbaar ochtendbiertje. Nabij de muziekkapel kijkt een broze
mevrouw met rollator me angstvol aan, maar gelukkig heb ik karrenvrachten rollatorervaring; de gevreesde fatale botsing wordt
ruimschoots voorkomen. Een groezelige reuzenrat scheert langs
mijn voeten. Ondertussen verlaat ik het park en snuif een onverdraaglijke halsbandparkietenpoeplucht op, met glansrijk uitzicht
op het OLVG.

Besturing

Soort
kroket

Non-figuratief

Vogel

Provincie

Niet traditioneel

Vat

Metaal

Soort
koffie

Serie
etsen

7
Criminaliteit

Genot

Jongen
werpen

Heimelijke
afspraak

In memoriam

Liberia

6
Turfmolm
Lagune

4

Kwaad

10

Het
ademen

In bezit
van

De onbekende
Filmster

1
Paard
Motorraces
Niesaanval

Gesel
Vergen

5

Wezen

13

Inkoop
Macedonië

Hert

Naam
Onderofficier

Autoonderdeel

Het Beukenplein suft nog grotendeels, terwijl een enkeling van
z’n eerste cappuccino nipt. Over de loopplanken van die stomvervelende stoepomlegging ren ik voorbij bakker Ekmek Teknesi
onder de spoorbrug door, richting Krugerstraat. Pal voor Coffeeshop Nachtegaal (vette naam trouwens) ligt een uitgespuugde
plas Fristi. Of een doodzieke figuur heeft volmaakt roze vloeistof
gekotst, dat kan ook. Het Afrikanerplein is stilletjes, maar de
Ringdijk niet; dartele honden en baasjes alom, sommigen met
een chagrijnige ochtendharses. Anderen zeggen zomaar ‘mogguh’
terug, zoals die kleine vent met dikke grijze snor. Een pensioengerechtigd echtpaar verzamelt geestdriftig rijpe kastanjes. Zij heeft
zelfs een gigantische tak meegebracht. Om vruchten uit de boom
te tikken.

En wel
Windr.

12

Vuil
Schamel

2

Kunstvorm
Vogel

11

Torso

Jij

Voorz.
Baardje

Sul

Mast

8

Waarnemen

9

Grondholte
Plus

Plaats

Boom
Nigeria

De Transvaalkade biedt behalve irritante bouwsteigers weinig
inspirerends. Terug op het Krugerplein schrikken twee wandelende hoofddoekdames zich een hoedje van de opstuivende
duiven. Sorry, mijn schuld. Snackbar Het Snorretje heeft de luikjes
nog dicht, maar zet wel een metershoge zak patat buiten.Van
kunststof. Ik krijg honger, potverdikkie. En ontwaar een minuscuul
schoothondje, vastgeketend aan de Appie Heijn. Het kijkt me
dreigend aan, maar keft niet. Naast de spoorbrug staan er twee
hartstochtelijk te zoenen (nog net geen tongenarbeid), terwijl
een slaperige zwerver onverschillig toekijkt vanaf een bankje.
Bijna thuis. Ouderwets enerverend, zo’n hardlooprondje Oost.

3

Tijdperk

Gewicht

Pluspunt

Etage

Dinsdag

Geheel

Gast

Vogel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Te winnen, voor de liefde!

Romantisch dinertje voor twee, met een fijn flesje Griekse
wijn, bij I-Grec.
Puzzel jij mee voor een romantisch
diner voor twee?

BOURGONDISCH
DIEMERPLEIN

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15
nov. 2016 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing
en winnaar worden in de volgende krant bekend
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 81-2016 is:

duurzaamhein. Uit 451 inzenders is mevr. M. de Vries
als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft inmiddels
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden
door restaurant I-Grec, Jean
Desmetstraat 121, 020-4162018,
www.restaurantigrec.nl.

Nieuwe tentoonstelling in Het Scheepvaartmuseum:
Drijfveer | 100 jaar verzamelen
Waarom verzamelen mensen? Om te pronken? Om het
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PROEVERIJEN, MAGIC COCKTAILBAR,
SHOWKOK, CUPCAKE VERSIEREN
VOOR DE KIDS, MUZIEK, SFEER EN
VEEL GEZELLIGHEID!

WINKELCENTRUM

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE
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verleden vast te houden? Om te
streven naar volledigheid? De

nieuwe tentoonstelling Drijfveer | 100 jaar verzamelen in Het
Scheepvaartmuseum neemt
bezoekers mee in de verhalen
van meer dan 350 nooit eerder vertoonde objecten. Een
rijke voedingsbodem voor het
verhaal. Welke opmerkelijke
verzameldrift springt bij jou in
het oog? Ontdek de diversiteit
en rijkdom van de museumcollectie. Vier prachtig ingerichte
zalen, je zult verrast worden!
t/m 2 juli 2017, Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, hetscheepvaartmuseum.nl.
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agenda
Markt
29 oktober
Rommelmarkt met live muziek.
Eltheto, 12.00-15.00 uur, Javastraat
118, facebook.com/elthetorommelmarkt.

29 en 30 oktober
Rommelmarkt, met expositie. Kleding,
spullen, schoenen, snuisterijen,
boeken. Kleine dingen, grote dingen
en some fancy shit. Binnen en buiten,
voor jong en oud.
Stamhuis de Slibvijzel met café,
12.00-18.00 uur, Roepie
Kruizestraat 2 Zeeburgereiland,
stamhuisdeslibvijzel.nl.

oktober

2016

Achter de

2700
kende en aanstormende comedians
– van onder meer de Grote Improvisatie Show van RTL 4. KRIJN, Krijn
Taconiskade 404-406, krijnijburg.nl
(elke eerste do. van de maand).

-

november

2016
11 november

Brug

Club NAP. Elke vrijdag een dj van formaat in het café aan de haven. Krijn
Taconiskade 124, napamsterdam.nl.

Amsterdam doet er alles aan om die wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders 2016 te
halen. Op 1 oktober 2016 waren er 1525 statushouders gehuisvest. Voor volgend jaar is de taakstelling
bepaald op 675 voor de eerste zes maanden.
de oren. In kleine groepjes door het
spookhuis IJtopia op IJburg, garantie voor angst en schrik… IJtopia,
Muiderlaan 1, 18.00-19.00 uur, vooral
voor 9 t/m 14-jarigen.

6 november

23 november
Boek en Film: Radeloos. Carrie Slee
in topvorm! De vader van Paco
overlijdt;Yara, verliefd op Paco,
heeft anorexia. Flexbieb, 15.00 uur,
flexbieb.nl.

19 november
Rockin’ and Rollin’: The High Five Four,
rockabilly uit Amsterdam. In het
voorprogramma Shorty Jetson and
his Racketeers. Cruise Inn, Zuiderzeeweg Zeeburgereiland, 21.00 uur,
cruise-inn.com.

Tasjes maken voor Sint Maarten. Bij
Storm, vanaf 13.00 uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

13 november
5 november
Schonestratendag Oostelijk Havengebied. Op pad om de buurt van
zwerfvuil te ontdoen, met knijpers,
handschoenen en zakken van het
stadsdeel. Startpunt De Eester, 14.00
uur, buurtcooperatie.nl.

Schoen zetten en pepernoten bakken.
Bij Storm, 14.00-16.00 uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

13 november
Wat is het geheim van componeren?,
Willem Jeths (8+). Muziekgebouw
aan ’t IJ, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

Muziek

Club

9 november

4 november
Vrijmibo Bij Storm, met dj Marcello. Revivallen op het terrein van de landzeilers, mét ruimte om goed te dansen. Oeh, onstuimig. Café-restaurant
Bij Storm, 20.00 uur, Zuiderzeeweg
1, bijstorm.nl. Facebook: ‘Vrijmibo Bij
Storm’ (om aan te sterken vooraf
een burger als daghap).

tm 18 november
MEAT. Expositie, en hippieloungen in
de zitkuil. Kunst van Def P, Chris Tap,
Nico Moen, Martijn van den Dobbelsteen en Marcia Teeken. Stamhuis
Slibvijzel, Roepie Kruizestraat 2,
di-zo., Facebook: ‘Slibvijzel’.

Orpheus, Calefax en Remy van Kesteren. Muziekgebouw aan ’t IJ, 20.15
uur, muziekgebouw.nl

1 november
Rommelmarkt. Spulletjes, snuisterijtjes, oud en nieuw. Het is de laatste
voorlopig, alles mag weg, komt dat
besnuffelen. Flevopoort, Kramatplantsoen 101 10.00-15.00 uur,
zgao.nl.

Allegaar
28 oktober
Open Dag Linnaeusschool. Meedoen,
kennismaken, ontdekken, kijken, praten, leren. Derde Oosterparkstraat
360, 9.30-11.30 uur, www.linnaeusschoolnl.

29 oktober
Bourgondisch Diemerplein. Proeverijen,
cocktailbar, showkok, cupcake versieren, (live) muziek en sfeer. 12.0016.00 uur, diemerplein.nl.

31 oktober
Caroline’s Comedy Night. Ze helpen
je de maandag door! Vermakelijke
cabaret met zes sexy comedians.
Mét loterij. En pizza’s en smakelijke
biertjes. Michel-inn, Steve Bikoplein
12, 19.00 uur, michel-inn.nl.

2 november
Allerzielen. Namen worden genoemd,
herinneringen opgehaald, het gemis
gedeeld en het leven gekoesterd.
Wie wil kan een kaarsje aansteken.
Met muziek en poëzie. De Binnenwaai, 19,30 uur, Ed Pelsterpark 2.

3 november
Badaboom. Stand-up comedy van be-
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20 november

19 november
Sinterklaas komt weer. In de haven
van IJburg. Op een stoomschip. En
een tocht langs de kade. Met pieten,
pepernoten, spelletjes, een podium,
gezelligheid. Haven IJburg, 13.00 uur,
sinterklaasopijburg.nl.

28 november
Caroline’s Comedy Night. Ze helpen
je de maandag door! Vermakelijke
cabaret met zes sexy comedians.
Mét loterij. En pizza’s en smakelijke
biertjes. Michel-inn, Steve Bikoplein
12, 19.00 uur, michel-inn.nl.

Jeugd
30 oktober
Halloween-knutselmiddag. Bij Storm,
vanaf 13.00 uur, Zuiderzeeweg 1,
bijstorm.nl.

Alles is Strauss! De strijkers van het
NedPho spelen Richard Strauss’
Metamorphosen. NedPho-koepel,
Indische buurt, orkest.nl.
Meld zelf je evenement
aan voor de online agenda:
www.debrugkrant.nl/agenda.

21 november
Opvoeden in spannende tijden, themaavond. Hoe voed je je kind op in
veeleisende tijden vol verleiding? Met
Safoan Mokhtari (24-Karaat), i.s.m.
What’s Up IJburg. Flexbieb, 20.00 uur,
flexbieb.nl.

13 november

Vliegen met uilen, valkenier Martin
van Birdlive geeft een workshop
voor kinderen (5-12 jr.). Leer veel
over roofvogels uit de omgeving.
Inclusief een foto met jezelf en de
vogel. Reserveren (verplicht):
info@bijstorm.nl. Bij Storm,
14.00 uur, bijstorm.nl.
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20 november
Zwier, Wervelwind Ensemble (2-4
jr.). Muziekgebouw aan ’t IJ, 13.30 en
15.30 uur, muziekgebouw.nl.

Film
10 november
Stad en Film: Our City (Brussel). Meeslepend, persoonlijk portret door
journaliste Maria Tarantino. Flexbieb,
20.00 uur, flexbieb.nl.

Dobbelsteen, Elke Geurts, Willem Hamers,
Rosanne, Kropman, Gijs Lauret, Marcel
van Roosmalen, Catherine Smit, Willie
Wartaal, Mariëlle Wisse.

Oplage
70.000 exemplaren
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.

Advertenties
debrugkrant.nl/adverteren
06-29040240
Vormgeving
Tim Cannon
dtp@debrugkrant.nl | 06-27050540
Drukwerk
Rodi Rotatie/Dijkman print
Verspreiding
Door Verspreidingen, Amsterdam.

Aan dit nummer werkten mee
Michel van Dijk, Linda van den
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31 oktober/1 november
Halloween-spookhuis-griezelen. Geesten en enge wezens vliegen je om
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