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Amsterdam
loopt enorm
achter:

Extra, veel over
Sint en Kerst:
Beleef het
in Oost
in het hart van
deze krant.

Proef met
groente- en fruitafval
scheiden op Java-eiland.

Sint:

Datacenters veranderen de skyline, en
iedereen kan het zien.

‘Ik ben nog
nooit zo
ongelukkig
geweest.’

Zwarte kolos met
‘sciencefictionachtig logo’

17

2 4 no v embe r 2 0 1 6 | op l a g e 7 0 . 0 0 0 e x emp l a r en | jaa r g an g 9 | in f o @ deb r u g k r ant. n l | n u mme r 8 3 | www. deb r u g k r ant. n l

Wethouder Economie:

Cruiseterminal moet weg van Piet Heinkade
We merken het allemaal:
het is druk in de Amsterdamse binnenstad. Heel
druk. Het college werkt
samen met stadsdelen,
musea, bewoners en
ondernemers om de stad
leefbaar te houden. Er
geldt een nieuw, streng
beleid op het gebied van
hotels en festivals, en
evenementen worden
bewust verplaatst naar
de randen van de stad en
de regio.
Van de wijkredactie

In een toespraak tijdens het
Havendebat deed wethouder
Ollongren (Economie) onlangs
een opmerkelijke uitspraak. Zij
stelt dat de Passenger Terminal
Amsterdam (PTA) niet aan de
Piet Heinkade gevestigd kan
blijven. “Er is geen plaats meer
voor de grote cruiseschepen
in het hart van de stad [...]
Het past allemaal niet meer.
De binnenstad moet worden
ontlast.” De PTA ontvangt
jaarlijks in totaal zo’n 300.000
passagiers, die vanaf de Piet

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam
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OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

te reguleren zou zijn vanaf de
westkant van de stad, “zodat
de bezoeker ook de regio in
trekt en niet automatisch het
centrum binnenwandelt”.

iedere vrijdag en zaterdag
t/m 1 januari provençaalse
gegrilde kip voor €12.50
hoGEwEG 60 | 020-6653954
www.scharrelslagerij.Nl

Het voorstel riep veel reacties
op, zowel positieve als negatieve. De wethouder gaat over
de plannen in gesprek met het
Havenbedrijf en de PTA.

Een meerderheid van de raad is
voor verplaatsing, bleek vorige
week tijdens een spoeddebat
over dit onderwerp.
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Heinkade uitwaaieren over de
binnenstad.
Ollongren betoogt dat de toestroom van dagjesmensen van
de cruiseschepen veel beter
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De directeur van PTA, René Kouwenberg, noemt de mogelijke verhuizing verschrikkelijk. Hij denkt dat het de stad veel geld gaat kosten.
Ook bewoners zijn teleurgesteld. Uit een ingezonden brief naar de Brug: ‘Hoe heerlijk is het om iedere dag fietsend vanaf KNSM-eiland op de
Verbindingsbrug te kijken welk mooi cruiseschip Amsterdam heeft aangedaan.’

What you see is
not what you get
Op zondagochtend parkeerden
we de auto in onze oude buurt.
We wandelden richting Berlagebrug. We gingen naar Sinterklaas die met z’n stoomboot
over de Amstel voer. Overal
liepen gezinnen. Aan de buitenkant zag je er niets van.
‘In deze speeltuin speelde jij
altijd,’ zei ik de elfjarige, ‘weet je
dat nog?’

‘En ik, en ik?’ vroeg de zesjarige.
‘Jij lag toen in de wandelwagen.’
In deze straten hadden we
meer dan vijftien jaar rondgelopen. Tien jaar met z’n tweeën,
vijf jaar met z’n drieën en nog
drie maanden met z’n vieren
tot we naar IJburg verhuisden.
Het nieuwe leven schuurde
gevaarlijk dicht tegen het oude
aan. Maar als we vroeger buiten
liepen, stopte ik automatisch
mijn hand in zijn jaszak, waar
zijn hand dan die van mij vastpakte. Nu liepen we los.

Op de Berlagebrug zagen we
zelfs onze oude buren met hun
kroost weer terug. Het plaatje
was compleet. Tot de ex-buurman uitriep dat ik binnenkort
weer vrijgezel was.
‘Niet doen.’
‘O, mag ik er geen grapjes over
maken?’
‘Nee.’
Toen zei hij dat ik in wezen
met allemaal exen op de brug
stond.
www.elkegeurts.nl

Kom naar het kasteel van Sinterklaas!

uw biologische speciaalzaak

Za. 26 & zo. 27 nov. van 12.00 – 17.00 uur
Reserveren Pakjesboot: www.veerdienstamsterdam.nl

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

• Keuze uit bijna alle merken

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

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

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

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

ED-ISHAK
€ 1150,-

let op! complete pakket

•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

o p e n I n g s t I J d e n ma- vr
1 0 - 1 8 uur zat 1 2 - 1 7 uur

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

HET IS WEER PUBQUIZ TIJD!
kernparket st nov.indd 1

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 r e . n l

19-11-2014 1:00:58
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Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

IEDERE LAATSTE DINSDAG VAN DE
MAAND PUBQUIZ MET QUIZMASTER

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

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

Pubquiz

‘We willen laten zien dat afval
veel waarde heeft’
De gemeente onderzoekt
hoe bewoners gestimuleerd kunnen worden hun
groente- en fruitafval te
scheiden van het overige
huisvuil. Op Java-eiland
zijn afgelopen week
speciale GF-afvalbakjes
uitgedeeld.

matieavond op 27 oktober in
koffiehuis Java-Blend werden
bewoners over het project geïnformeerd en konden zij vragen
stellen.
Wethouder Nevin Özütok
(GroenLinks) testte het speciale
GF-bakje twee weken uit. “Ik
woon op een etage in hoogbouw,
ik was bezorgd dat het zou gaan
stinken of dat er fruitvliegjes op
af zouden komen. Dat was niet
zo. Ik zou best langer op deze
manier mijn afval willen scheiden, vooral omdat ik er een goed
gevoel aan overhield.”

Door Kirsten Dorrestijn

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

Pilot op Java-eiland

“In heel Nederland scheidt men
afval, maar in Amsterdam nog
nauwelijks”, zegt Esther Somers,
projectmanager Afvalscheiden
bij de Gemeente Amsterdam.
“Vooral op etages hebben
mensen er moeite mee, omdat
ze geen balkon of tuin hebben.
Daarom onderzoeken wij met
welke interventies we mensen in
hoogbouw kunnen stimuleren.”
Ook in Rotterdam, Utrecht, Den
Haag en Leidschendam lopen
dergelijke pilotprojecten.
Op Java-eiland hebben alle 1665
bewoners onlangs een speciaal
afvalbakje gekregen, plus een rol
composteerbare afvalzakjes, een
flyer en een brief. Op het eiland
zijn tien GF-containers geïnstalleerd waarvan alle bewoners
een pasje hebben gekregen. Het
pilotproject gaat een jaar duren.

Projectleider Esther Somers, wethouder Nevin Özütok en Java-eiland-bewoner Pieter Langedijk met het
GF-bakje. f oto N evin Öz ütok

Als het aanslaat, zal het breder
worden uitgerold.
Somers: “Jaarlijks gooit elke
Amsterdammer 80 kilo aan
GFT-afval in de vuilnisbak.
Mensen denken soms dat afval
scheiden geen zin heeft, dat

GFT-afval alsnog wordt verbrand, maar dat is niet zo. De
techniek is de afgelopen jaren
enorm verbeterd, er kan biogas
van worden gemaakt en vruchtbare compost. Het is zelfs goedkoper om het in te zamelen dan
het te verbranden.”

Uitbreiding stadswarmte
naar Zeeburgereiland

Vals spelen

• 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

29 NO
VEMBER
AANVANG
20:30

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

Het is bijna winteR!
Maar wij zitten nog
volop in de horren, zodat
onze klanten volgend
jaar muggen vrij zijn.
Ruime
in:
Ruimekeuze
keuze

in in:
Ruime keuze
•
Luxaflex
- Linoleum
Ruime
keuze
in:jaloezieën
- Linoleum
-•Laminaat
Horizontale
- Parket - Laminaat
Houten jaloezieën
--•Linoleum
Pvc stroken
- Parket
--•Laminaat
Rolgordijn
Vinyl
- Pvc stroken
-- Parket
Tapijt
Twist
-Rolgordijnen
Vinyl
--•Pvc
stroken
Gordijnen
- Tapijt
--•Vinyl
Duette
®
Vitrage Shades
Luxaflex
- Gordijnen
-- Tapijt
Zonwering
•
Roman
Shades
Horren
-- Gordijnen
Behang- Vitrage
•
Verticale
Jaloezieën
Ongestoord genieten
-- Vitrage
Horren - Zonwering
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
van frisse lucht
--•Zonwering
Silhouette
Shades
- Behang
Karpetten
Sickmann Amsterdam
Tel: 020-6653395
-- Behang
Traplopers
- Horren
Eerste Oosterparkstraat 202
Email:info@sickmann.nl
Facette
Shades
--•Horren
Onderhouds1091
HL AMSTERDAM
Site:Tel:
www.sickmann.nl
- Karpetten
Sickmann
Amsterdam
020-6653395
-•Karpetten
Dakraamproducten
Sickmann
Amsterdam
producten
(Eerste
t.o. het Oosterparkstraat
OLVG
ziekenhuis ) 202 Tel:
Site:020-6653395
www.sickmannwebshop.nl
- Traplopers
Email:info@sickmann.nl
- Traplopers
Eerste Oosterparkstraat 202
Email:info@sickmann.nl
• Horren- Onderhouds1091HL
HLAMSTERDAM
AMSTERDAM
www.sickmann.nl
- Onderhouds1091
Site:Site:
www.sickmann.nl
producten
•producten
Zonwering
t.o.het
hetOLVG
OLVG
ziekenhuis
) Site:Site:
www.sickmannwebshop.nl
((t.o.
ziekenhuis
)
www.sickmannwebshop.nl

De bewoners van Java-eiland
wordt ook gevraagd om koffie
in te zamelen, want de start-up
BeeBlue maakt geurige zeep van
koffie en sinaasappelschillen.
Somers: “We willen laten zien
dat afval veel waarde heeft.”

willIes wartaal

beugelspecialist
in huis

J

eetje, wat blijkt de sportwereld toch opeens onsportief. Iedereen speelt maar vals.
Dit had ik nooit verwacht van de Mens.
Mensen zijn namelijk prachtige, edele en vooral
beschaafde wezens. Gecreëerd naar Gods
evenbeeld natuurlijk. En iedereen weet dat God
een topgozer is.

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

9E EDITIE

Java-eiland is voor deze pilot
uitgekozen wegens de vele
hoogbouw en de sociaal bewogen bewoners. “Zij houden zich
vaak al bezig met duurzaamheid”, verklaart Somers. “Hier
heeft de pilot dus een grote kans
van slagen.” Tijdens een infor-

Vanaf 21 november is een team
van de organisatie Wasted langs
alle huizen van Java-eiland
gegaan om de bakjes persoonlijk
aan bewoners te overhandigen
en vragen te beantwoorden. Wie
die avond niet thuis was, kan het
bakje alsnog ophalen bij JavaBlend.

Vals spelen zit ook helemaal niet in de aard van
de Mens. Wij Mensen houden nou eenmaal niet
van gemak. Iedereen is bekend met de eeuwenoude zegswijze: ‘Waarom makkelijk doen als
het moeilijk kan?’ De Mens. Ik zou er een boek
over kunnen vullen als dat niet al een miljoen
keer eerder was gedaan. Nog een boek over
Mensen. Zou waarschijnlijk een bestseller worden omdat de Mens graag over zichzelf leest
en praat. Klein stickertje op de kaft: ‘Dit boek
gaat over u!’ Warme broodjes. Rijen en rijen
Mensen achter hun pc bij bol.com want naar
een fatsoenlijke boekenzaak gaat niemand nog,
dan moet je door de regen fietsen en zo. En in

Zeeburgereiland.

Vanaf januari 2017 werkt
NUON Warmte aan de uitbreiding van het stadswarmtenet
naar Zeeburgereiland. Op de
groenstrook langs de Nico Jessekade komt gedurende vier
maanden een tijdelijk werkterrein, waar de nieuwe warmteleidingen aan elkaar worden
gelast. Vervolgens worden
die leidingen over het water
verplaatst naar Steigereiland,
vanwaar ze via boringen wor-

de brug | www.debrugkrant.nl

den verbonden met het net op
Zeeburgereiland.
De Nico Jessekade zal tijdens
de werkzaamheden beschikbaar blijven voor verkeer.Nuon
overlegt met de gebruikers van
de aanlegsteigers hoe die hun
boten kunnen bereiken. Om de
overlast voor omwonenden te
beperkten zal het vrachtverkeer
dat materieel aan- en afvoert
pas na 9.30 uur ’s morgens gaan
rijden. Zie www.nuon.com.
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de rij staan. En misschien zelf mensen te woord
staan. Bah. Let’s do it lekker makkelijk, gewoon
van onder de Snuggy.
Misschien worden sporters niet gezien als
mensen en zijn we daarom met z’n allen zo
boos op ze. Of misschien zijn we gewoon een
beetje hypocriet. Want iedereen speekt wel
op de een of andere manier vals in dit gekke
leventje van ons. Of lieg ik nu? Ja, waarschijnlijk lieg ik gewoon, ik moet gewoon maar een
column vullen. Dat doen mensen nou eenmaal
heel goed en vaak, liegen. We vinden zelfs dat
het bij het leven hoort. Soms doe je het zelfs
uit beleefdheid. ‘Uw haar zit goed, vandaag’,
‘Leuke blouse heb je aan!’, ‘Ik hou van je’. Welke
van deze drie bent u? Ik ben sowieso de laatste.
Maar misschien lieg ik dit ook weer, uiteraard.
Je weet het nooit met de waarheid. Ze is vaak
ongrijpbaar. Dat wil ze. Ze heeft ook nooit haar
telefoon bij zich. En geen vast woonadres. En
daar maakt de Mens dan weer handig gebruik
van.

3

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.

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

in de

17 december
11:00 - 16:00 uur

PROEVERIJ
ZO 27
NOV

SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK EN SINTERKLAASBRUNCH

11 - 15 uur

ZO 4
DEC

PEPERNOTEN BAKKEN EN SPECULAASPOPPEN VERSIEREN

14 - 16 uur

ZO 11
DEC

KERSTVERSIERING MAKEN VOOR IN DE KERSTBOOM

14 - 16 uur

ZO 18
DEC

KERSTKOEKJES BAKKEN EN VERSIEREN

14 - 16 uur

ZA 24
DEC

START KERSTVAKANTIE

ZO 25
DEC

EERSTE KERSTDAG

Gesloten

MA 26
DEC

TWEEDE KERSTDAG

Vanaf
11 uur

WOE 28
DEC

CUPCAKES MAKEN EN VERSIEREN

14 - 16 uur

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
van 12-13 uur en zullen zeker niet met lege handen komen. De kindjes die hun
schoentje gezet hebben kunnen het gevulde schoentje komen ophalen.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

Dagelijks
Van zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2017 zijn wij dagelijks geopend voor geopend
vanaf
lunch en borrel.
11 uur
KERSTAVOND ZIJN WIJ GESLOTEN
Vandaag zijn wij gesloten
Brunch € 29,50 en 1 uur landzeilen € 20,-. Kinderen tot 12 jaar halve prijs.
5-gangen kerstdiner € 49,50.
Kleine bijdrage van € 2,50 per kind met onbeperkt limonade.

in de
verspassage

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

‘Ik ben een rancuneus
mannetje’
Sinterklaas kwam ieder jaar graag naar
Amsterdam-Oost, hij zag de buurt veranderen.

Restaurant Bij Storm op Zeeburgereiland is een gezellig kindvriendelijk restaurant waar
kinderen zowel binnen als buiten heerlijk kunnen spelen en waar de ouders lekker kunnen
relaxen. Naast een grote speeltuin kunnen kinderen zich ook binnen uitleven in onze
kidsspeelhoek en lekker smikkelen van ons kindermenu. De komende maand heeft
Bij Storm weer leuke activiteiten op de agenda staan. Graag voor alle activiteiten
reserveren door een mail te sturen naar info@bijstorm.nl

WOENSDAG 12.00 - 18.00 UUR | VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG 10.00 - 00.00 UUR
Overige dagen/tijden op aanvraag
RESTAURANT BIJ STORM • Zuiderzeeweg 1 • Amsterdam • bijstorm.nl • 088 - 20 55 200

Sinterklaas

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

Door Marcel van Roosmalen

Heeft u vrienden in
Amsterdam-Oost?

Waar ergert u zich aan?

“Ik heb geen vrienden; ik ken
wel veel mensen en heb kennissen. Er zijn twee categorieën:
mensen die energie geven en
mensen die energie nemen. De
laatste groep, die groter is, is
tijdverspilling. Als ik er iemand
uit moet lichten: Arno Cowan
van Kaas & Zo aan het Christiaan Huygensplein. Wist u dat hij
twee dichtbundels heeft geschreven? Met zijn doorgroefde
kop is hij een van de weinige
schrijvers die begrijpt welke
kracht woorden kunnen hebben. Een enkel woord kan de
wereld veranderen.”

“Aan mensen die zonder een
zakje hun hond in het Flevopark
uitlaten, aan het geschreeuw van
de straatreclames in de Indische Buurt en aan personen die
zeggen ‘dat zijn de regels’. Daar
zijn er hier nogal wat van. Laatst
reed ik op mijn paard Amerigo
Oostpoort binnen. Meteen
twee stadswachten op mijn dak.
Paardrijden was er verboden.
Dat waren de regels. Ik ben toen
van ellende in het rookhok bij
Zoey’s gaan zitten. Dat heette vorig jaar nog Roezemoes, maar de
sfeer is er nog hetzelfde. Lethargisch. Die hoeven hun schoen
dit jaar niet te zetten.”
Waar komt u wel graag?

“Café De Avonden, ook aan de
Middenweg. En tegen lunchtijd
in café-restaurant Frankendael,
nadeel is wel dat de eigenaar het
altijd over AFC heeft.”
De zwartepietendiscussie.

“Ik heb de onbedwingbare
behoefte een andere mening
te hebben dan de heersende.
Zodra een groep het ergens over
eens is, kies ik de tegenovergestelde positie. Voor een eenling
is niets gevaarlijker dan de mening van de meerderheid. Ik ben
daar helemaal klaar mee. In de
Watergraafsmeer, IJburg en Durgerdam kom ik met roetveeg- of
kleurenpieten. In Betondorp
en Diemen neem ik juist een
Zwarte Piet mee. De Indische
Buurt en Zeeburg sla ik dit jaar
helemaal over.”

Gaat u zijn boeken weggeven?

“Nee, dat is niet iets voor de
massa. Dat boek over Holleeder
trouwens ook niet. Ik heb Willem Holleeder bij Keurslagerij
Zeeburg aan de Veemkade een
keer een hand gegeven, daarna
voelde ik me vies. Er kleeft
zoveel bloed aan zijn handen.
Nee, ik geef liever echte literatuur weg. De Greppel van Herman
Koch, bijvoorbeeld.”
‘Ik kom graag in café-restaurant Frankendael, nadeel is wel dat de eigenaar het altijd over AFC heeft.’

Is dat een vriend?

“Nee, ik vind hem gewoon een
goede schrijver. Bij Jiskefet
heeft Hans Teeuwen mij ooit op
schandalige manier nagedaan.
Dat staat tussen ons in. Toch
stoorde dat me minder dan
Jeroen Krabbé, die jaren ongevraagd voor Sinterklaas heeft
gespeeld. Die man denkt alleen
aan zichzelf. Ik heb me daar echt
aan gestoord, ook aan die oppervlakkige flinkheid van hem in
Soldaat van Oranje trouwens.”

Waarom?

“Vorig jaar heb ik in de Javastraat
moeten vechten om te ontsnappen aan een groepje criminelen
dat mij had gekidnapt. Ik had
nog nooit een klap uitgedeeld,
maar ik bleek me met gemak
vier man van het lijf te kunnen
houden. Je weet niet waartoe
je in staat bent totdat het er op
aankomt.”

de brug | www.debrugkrant.nl

Dat is wel heel lang geleden.

“Ik ben een rancuneus mannetje. Ik heb wel meer slechte
eigenschappen. Zo weet ik geen
maat te houden. Sigaren, bonbons, drank; het moet allemaal
op. Het banket van bakkerij
Balvert aan de Middenweg is het
beste. Dat vreet ik achter elkaar
weg, ja dat is vreten. Soms vraag
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ik een Piet of hij een stuk op de
piano speelt terwijl ik het naar
binnen prop. Iets Duits, bijvoorbeeld: Wenn ich auch gleich nichts
fühle von deiner Macht, du führst
mich doch zum Ziele auch durch die
Nacht.“
Hoe ontspant u zich?

“Ik zou langere benen willen
hebben. Ik heb van die korte
pootjes. Op het strand op IJburg
zul je mij daarom niet zien. Ik
schaamde me als jongetje al voor
bloot.”
Wat is de beste plek om
te wonen?

“Thuis zijn, lezen, voorbereiden, muziek maken, internetten,
spelen met mijn knuffelkonijn
Sjors. Daar praat ik tegen; hij kan
kunstjes en ik ben heel trots op
hem. Als ik ’s nachts niet thuis
slaap gaat hij mee. Ik relax ook
door languit te gaan liggen. Een
minuut of vijf. Als ik het voel
opkomen, doe ik het op ieder
moment, op elke plaats. Liefst in
het Oosterpark.”

“Ik woon nu in een van de mooiste huizen van Nederland, maar
ik ben nog nooit zo ongelukkig
geweest. Diemen is uiteindelijk
de beste plek om te wonen. Het
liefst in een groot oud huis met
luiken die stevig dicht kunnen
en een ophaalbrug die ik neer
kan laten als ik daar behoefte
aan heb.”

Wat zou u aan uzelf willen veranderen?

“Dan toch TunFun, de ondergrondse speelgrot onder het Wa-
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Waar moeten we naartoe in
Amsterdam-Oost?

terlooplein. Er was een tijd dat
ik er twee keer per week voorbij
kwam met de auto. Dan zeiden
we ’s middags tegen elkaar: goh
wat stinkt het daar zeg. Ik ben er
laatst geweest. Bleek het gewoon
een leuke plek voor de doelgroep.”
U komt zo negatief over, waar
wordt u blij van?

“Wat wilt u horen? Dat ik blij
word van de zon want ik ben een
zonnemens. Was het maar vast
Kerstmis, daar kan ik altijd erg
naar uitzien. Naar die tijd van
vrede op aarde en in de mensen
een welbehagen. Ik vind de Jaap
Edenbaan dan ook altijd zo gezellig versierd met die lampjes.
Positief genoeg?”

5

sport

w i n k e l c e n t r u m
17 december
11:00 - 16:00 uur

Ex-prof Raymond Fafiani zuipt zich niet lazarus

in de
verspassage

Wil
jij ook
graag strak
Als
slAnke
den&
zijn?in!
deslank
kerst

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

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

strAkkE
ActiE
TACTIE

S
F
R
E
H
proefbehandeling & intake
15
GELDIG TOT EN MET 15 OKTOBER 20

€39,NU € 45,Normale prijs € 59,normaal (€ 59,-)

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

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 12 december 2016

We schrijven een druilerige donderdagavond. Op tafel
in de bestuurskamer staat een boeketje nepbloemen.
Tegenover me zit Raymond Fafiani, getooid met modieus kinbaardje en DEUS-petje. Als betaald voetballer
diende hij een handvol clubs: Vitesse, Twente, Zwolle,
Telstar, Volendam en Fortuna Sittard. Sinds september toont hij zijn balkunsten bij JOS/Watergraafsmeer
in de hoofdklasse.
Door Gijs Lauret

Vorig seizoen prof in Sittard,
nu amateur in AmsterdamOost. Vertel eens?
“Op de laatste training van Fortuna scheurde ik de binnenband
van mijn knie. Je moet reëel zijn:
als je bijna 33 bent en geblesseerd, zit het betaald voetbal
niet op je te wachten. Zelfs in het
amateurvoetbal zaten veel clubs
al vol. Maar ik wilde niet uit m’n
neus gaan zitten eten en sprak
Richmond Bossman (speler
JOS, red.), oud-ploeggenoot
van Telstar. Hier kon ik meteen
aan de slag. Ik had het nog niet
gepland, maar wist dat de stap
naar het amateurvoetbal ooit
zou komen.”
Je voetbalde nooit in het
buitenland. Jammer?

“Ik heb vaak de mogelijkheid
gehad. Mijn zaakwaarnemer
kwam met clubs uit Engeland,
Spanje, Cyprus. Overal vandaan. Maar door familieomstandigheden is het er eigenlijk
nooit van gekomen. Mijn moeder had het zwaar en overleed,
mijn oma overleed. Ik vond
dat ik er moest zijn voor mijn
familie.”
Wat zijn de grootste verschillen
tussen betaald voetbal en JOS?
“De hele organisatie. Bij een
profclub ligt je kleding klaar en
eet je vaak met je medespelers.
Hier komen ze soms vijf minuten voor de training aanzetten.
Dat was even wennen, had ik
soms moeite mee. Maar ja, die
gasten komen net uit hun werk.
En achter de schermen doet
iedereen hier zijn best, blessu-

res worden bijvoorbeeld goed
behandeld. In het veld gaat het
rommeliger, minder snel. Ik kan
me daaraan ergeren, maar dat
heb ik altijd gehad, dat ik vind
dat het beter kan. Ik vind dat we
bovenin moeten meedraaien.
Het lukt nog niet echt, maar het
kan wel.”
Wat doe je naast het voetbal?
“Ik zorg voor mijn kinderen en
ben werkzoekend. Ik heb wat
gesprekken gehad, maar moet
uitzoeken wat ik echt leuk vind.
Ik heb een mavodiploma, maar
vanaf mijn vijftiende alleen maar
gevoetbald. Ik wilde ooit het CIOS
doen, maar dat kwam er niet van.”
Als amateurvoetballer mag je
lekker bier drinken. Doe je dat
ook?
“Een biertje gaat er zeker in.
Profs drinken na de wedstrijd
ook bier hoor, dat is geen verschil. Maar ik ga me niet lazarus
zuipen, moet wel naar huis kunnen rijden.”

Ex-prof Raymond Fafiani: ‘Dat heb
ik altijd gehad, dat ik vind dat het
beter kan.’

Sporten en afvallen zonder moeite!
Al jaren jojo’de ik tussen verschillende gewichten die mij altijd onzeker over mijzelf lieten voelen, nooit eens lekker in je vel zitten! Moedeloos werd ik er van en
ik ging mijzelf eigenlijk verstoppen met altijd oversized kleding zodat het niet zo
opviel dat ik echt wel die vetrandjes en blubberbuik had.
Dat had eigenlijk meer invloed
op mijn vrolijkheid dat dat ik zelf
doorhad, ik was minder vrolijk en
opgeruimd dan vroeger en niet
meer blij met mijzelf. De “onzin”reclames vliegen je dan links
en rechts om de oren, iedereen

kan afvallen en strakker worden,
tuurlijk! Nou ben ik iemand van
toch eens een keertje stiekem
zelf proberen en even kijken of
mijn omgeving iets ziet. Dus via
een mooie advertentie met een
super-aanbieding van Easyslim.

voor

•
•
•
•
•
•
•
•

‘Ik vind dat JOS bovenin moet meedraaien’

na

PROEVERIJ

nu in Amsterdam heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en ben
gewoon gegaan.
En wat er dan gebeurt? Niemand
die met een wijzend vingertje mijn
onzekerheid nog eens vergroot,
maar begrip en een luisterend oor
in een warme en hartelijke omgeving. Eerst maar eens de proefbehandeling, eerst zien dan geloven
toch? BAM! 11 centimeter in totaal
van m’n omvang af na één behandeling! Het is dat ik er bij was
(haha) anders had in het echt nooit
geloofd! Ik ben doorgegaan en heb
nu 8 behandelingen gehad, eerst
heb ik niets gezegd tegen niemand
niet! Maar ik kreeg opmerkingen
dat ik er anders en beter uit ging
zien, zo ontzettend blij mee! Ik
vertel nu ook aan iedereen hoe
of dat komt, zo’n kans gun je anderen toch ook? Ik ben weer een stuk
“blijer” dan vroeger én een heel
stuk strakker en slanker!
Nieuwsgierig geworden en wil je
het ook ervaren? Ga naar www.
easyslim.nu en boek online je
afspraak in! Kun je niet via de
website boeken? Mail, app of bel :
06-21168480!
Advertorial

Opblaasbare sporthal Zeeburgereiland
In december verhuist IJburg College 2 naar het nieuwe gebouw van de school op Zeeburgereiland. In diezelfde periode
start daar vlakbij de nieuwbouw voor het Stelle College voor
vmbo. Deze onderwijsinstelling zal zich zolang vestigen in
het tijdelijke gebouw dat tot die tijd plek bood aan het IJburg
College.
Omdat geen van beide scholen beschikt over een eigen gymzaal, is er op het voetbalveld op Zeeburgereiland een tijdelijke
sporthal geplaatst. Deze zal blijven staan totdat de definitieve
sporthal klaar is, vermoedelijk in de zomer van 2018.
In stadsdeel Oost is veel vraag naar binnensportruimte voor
sportverenigingen. Via het gemeentelijk sportverhuurloket
(zie www.amsterdam.nl/sport) kunnen sportclubs na schooltijd en in het weekend een ruimte huren. Dit gaat ook gelden
voor de opblaasbare sporthal op Zeeburgereiland. Zo wil de
gemeente de verenigingssport in de gelegenheid stellen zichzelf op Zeeburgereiland op de kaart te zetten.
De kunststof sporthal wordt opgeblazen en in vorm gehouden
met gewone lucht. Een elektromotor houdt de blaashal op
druk. De motor staat in een afgesloten ruimte en geeft vrijwel
geen geluidshinder op straat.

Thea de P. uit Amsterdam

de brug | www.debrugkrant.nl
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o p e n I n g s t I J d e n ma - v r
1 0 -1 8 u u r z at 12- 17 u u r

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

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 r e . n l

Met de Animatiebus wordt het
een onvergetelijk feestje
Met behulp van stopmotion zijn de leukste filmpjes ontstaan. Zie South Park
en Monty Python. In De Animatiebus van Anoeska Huige kun jij ook met deze
techniek aan de slag!
Zij komt met haar mobiele animatiestudio graag bij je langs.
In haar bus is al het materiaal
aanwezig om personages en
achtergronden te creëren. Een

stop-motionfilm ontstaat door
heel veel foto’s achter elkaar te
zetten en die vervolgens als een
film af te spelen. Je kunt in de
bus zelf een leuk filmpje maken

Meer weten? 020 592 54 20

www.zgao.nl

IJdijk 8 1095 KM Amsterdam | www.haddockamsterdam.nl

Huige maakte altijd al korte
animatiefilmpjes, vooral voor
educatieve doeleinden. Ze
wilde kinderen graag meegeven dat een iPad meer is dan
een scherm waar je spelletjes
op speelt. Met een iPad heb je
namelijk een complete mobiele
filmstudio in handen. “Veel
mensen weten het niet, maar je
kan er superleuke filmpjes mee
maken die er heel professioneel
uitzien.”
Van het een kwam het ander en
nu rijdt ze met haar rode bus het
hele land door. De eigen inbreng
van mensen is heel belangrijk,
die maakt elk filmpje persoonlijk. Zo kan de Animatiebus
naast festivals ook bruiloften en
(kinder)feesten opluisteren. Zie
www.deanimatiebus.nl.

Kerstbrunch

VIER KERST MET EEN HEERLIJKE KERSTBRUNCH
Op 1e en 2e kerstdag tussen 10 u 13 u serveren we een extra
feestelijke variant van onze brunch (enkel op reservering).
Volwassenen: 16,50 euro, kinderen: 8 euro.
Daarnaast serveren we een aangepaste kaart met daarop
een heerlijk kerstmenu.

en het vervolgens buiten op een
groot scherm projecteren.

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven
en bescheiden bedrijvigheid
Markt Reuring verhuist
Als alles goed gaat, wordt op zaterdag 14 januari 2017 de weekmarkt voor het eerst (weer) gehouden op het Joris Ivensplein.
Reuring verkaste zo’n anderhalf jaar geleden naar de kade rond
de IJburgse jachthaven, maar de betrokken partijen (het winkelcentrum, de marktkooplui en de organisator) denken dat de
markt op het Joris Ivensplein toch beter op zijn plek is. De marktkooplieden hebben aangegeven mee te willen verhuizen.
Er is nog plek voor leuke marktkooplui met kramen voor
drogisterij-artikelen, stroopwafels, snoep, kinderkleding, telefoonhoesjes en computeraccessoires. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via info@reuringmarkt.nl. Reuring is ook te vinden op
Facebook.
25 en 26 november
Amsterdams Buurtfilmfestival
Videoreportages, vlogs, documentaires en korte films: twee dagen
lang is er tijdens het Amsterdams Buurtfilmfestival weer heel veel
moois te zien. De geselecteerde films snijden onderwerpen aan
die in Amsterdamse buurten leven. Ze tonen een Amsterdam
achter de toeristische clichés en weerspiegelen de diversiteit van
de 180 nationaliteiten die de stad herbergt. De films worden vertoond in het gebouw van Ondertussen, een werkplaats en platform voor kunstenaars met en zonder vluchtelingenachtergrond.
Vrijdag 25 november vanaf 18.00 uur en zaterdag 26 november
vanaf 13.00 uur. Entree: 3 euro per filmcocktail. Ondertussen in de
Kweekschool, Plantage Middenlaan 27, http://ondertussenamsterdam.nl of Facebook.

Advertorial

deel 30

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

Kippen in het Flevohuis
Activiteiten brengen bewoners dichter bij elkaar

Geen zin om in de file te staan?
Bestel je boodschappen online!
Selecteer de boodschappen waar je trek van krijgt op
www.landmarkt.nl
Kies de bezorgtijd die je het beste uitkomt:
· Direct bezorgen (binnen 120 minuten)
· Of op een dag die je het beste uitkomt tussen 10-12,
16-18 of 18-20 uur
We verzamelen je boodschappen en zullen even bellen
als iets op is
Reken je bestelling met iDeal af
We bezorgen je boodschappen op tijd en met plezier tot
op je aanrecht

Gratis bezorging in november!

Er staat een kippenren
in de tuin van het Flevohuis. Eraan hangt een
briefje: ‘kippenverzorgrooster’. Iedereen – bewoners, revalidanten,
bezoekers van het dagcentrum en vrijwilligers
– heeft nu zo zijn taakjes
en voert die met veel
plezier uit. “Die gedeelde
verantwoordelijkheid
werkt verbindend.”

wijk.” In dat kader wordt ook
gewerkt aan een muziekstuk
op een basisschool in Oost. “De
kinderen komen dat in december in het Flevohuis opvoeren.”
Zo haal je de buurt figuurlijk,
maar ook letterlijk naar binnen.
Grendel: “Dat willen we graag,
onderdeel zijn van de buurt.
Laat de deur maar openstaan.”
Andersom geldt het ook. “Als
je hier woont, wil je zien wie je
buren zijn.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Het idee van kippen in een verzorgingshuis komt uit Engeland.
Initiatiefnemer Vera Broos werkt
samen met het Engelse Equal
Arts en bracht Hen Power als
‘Kunst, kip en het eitje’ naar het
Flevohuis. Het gaat niet alleen
om de kippen, zegt ze, maar ook
om de activiteiten eromheen. Via
haar stichting Kunst in de Zorg
wil ze met name ouderen een
fijne dagbesteding geven.
Nu heeft iedereen z’n taakjes.
Mensen van de revalidatieafdeling doen de donderdagochtendschoonmaak, de dovengroep
van het dagcentrum helpt straks
mee de ren te beitsen. Want de

de brug | www.debrugkrant.nl

De dovengroep helpt ook mee ‘de dames’ te verzorgen. Initiator Vera Broos: “Als je in het hok bent, voel je pas
hoe gezellig het is.”

kippen zijn van iedereen. Activiteitenbegeleider Lies Grendel:
“Dat mensen iets hebben om
voor te zorgen wordt leuker ontvangen dan we hadden durven
hopen.” Broos knikt instemmend: “Alle mensen van het
Flevohuis zijn ermee begaan,
maar ook buurtbewoners. Een
buurtgenoot die toevallig veel
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van kippen weet, komt ze ’s
avonds bijvoorbeeld op stok zetten. Die gedeelde verantwoordelijkheid werkt verbindend, dat is
heel mooi om te zien.”
Komende maanden staan in
samenwerking met kunstenaars
allerlei activiteiten rond kip en
ei op stapel, zoals de Kippen-
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krant, vol verhalen en herinneringen van bewoners. Maar
ook het project Eitjesmobiel,
waarbij theatermakers met een
kinderwagen vol ‘eieren’ naar de
Dappermarkt gaan ‘om de buurt
nieuwsgiering te maken’. “We
vragen de mensen berichten
voor onze bewoners te maken,
zo leggen we contact met de

Er is een dierenarts bij Hen
Power betrokken, het welzijn
van de dieren staat uiteraard
voorop. De kippen, nu liefkozend ‘de dames’ genoemd, hebben nog geen namen gekregen.
Bewoners en personeel van het
Flevohuis sturen hiervoor nu
hun ideeën in. Aan het eind
van november worden in het
gezellige Café Eitje – tijdens
een party met muziek en dans
voor bewoners – via een loterij
(of een loterei, zo je wilt) de vier
namen gekozen.
Op zonaskiosk.nl vind je meer informatie over Stichting Kunst in de Zorg.
www.zgao.nl
Advertorial
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DEEN

Supermarkten
de vertrouwde supermarkt
van en voor iedereen.

Op 30 november opent DEEN Supermarkten haar deuren voor u! Ontstaan uit een West-Fries
familiebedrijf is DEEN nog steeds elke dag voor iedereen in de buurt de supermarkt die bekend
staat om de lekkere (vers)producten met een duidelijke en eerlijke prijs. Met een gezellige sfeer,
vriendelijk personeel, service en onze lokale betrokkenheid is het elke dag een feest om bij DEEN
boodschappen te doen. Supermarktmanager Edzard Valk en zijn team nodigen u van harte uit
om de nieuwe winkel te ontdekken!

Bubbelsactie
Lionsclub
Amsterdam ’t IJ
De Lionsclub houdt
voor de vijfde keer op
rij de actie We Serve
Bubbles. Via een speciale site kun je bubbels
en wijnen kopen en
daarmee in één moeite
door een (lokaal) goed
doel steunen. Dit jaar
gaat het om Stichting
Babyspullen, Stichting
Hulppost Indische en
Dapperbuurt, Stichting
Blije Buren en kinderboerderij De Werf. Bij
je bestelling mag je zelf
bepalen welk doel je
wilt steunen.
Lionsclub Amsterdam
’t IJ is onderdeel van de
Lions, een wereldwijd
samenwerkingsverband
waarin mensen op vrijwillige basis initiatieven
nemen voor een betere
samenleving. De actie
loopt tot 31 december
2016. Je kunt je bubbels bestellen via de
site bubbelsactie.nl. Zie
ook: lionsclubamsterdamhetij.nl.

Viswinkel IJburg bestaat 10 jaar
Deze maand bestaat
Viswinkel IJburg tien jaar.
Hoog tijd om op bezoek
te gaan bij eigenaar Brahim Eddarazi, op IJburg
beter bekend als Bram.
“Dat klinkt lekker makkelijk”, zegt hij.
Voordat Bram begon met zijn
eigen onderneming aan de
IJburglaan, werkte hij in de
horeca. Daar draaide hij lange
en late diensten, waardoor hij
maar weinig tijd met zijn familie
doorbracht. Nu combineert hij
werk en gezin, want Viswinkel
IJburg is een echt familiebedrijf. Naast zijn vrouw, werken
ook Brams beide dochters in de
zaak. De overige werknemers
beschrijft de eigenaar lachend
als ‘geadopteerde familie’.
Terwijl we langs de goedgevulde
vitrines lopen, vertelt Bram over
zijn producten. “Alles is vers,
zelfs de broodjes en de koffie.
Dat zie je meestal niet bij een
visboer, hoor!” Het populairst
zijn de Thaise visballetjes en de
befaamde IJburger. De visballetjes zijn lekker pittig en de
IJburger is een groenteburger

Team Viswinkel IJburg.

met daarop een stukje zalm en
een Spaanse marinade.
Eigenlijk kun je bij Bram terecht
voor alles wat met vis te maken
heeft. Van kant-en-klare maaltijden die je alleen nog in de oven

Nestkasten ophangen Flevopark
van het park en langs het wandelpad aan de Kramatweg.
Ben je niet bang om op een
ladder te staan en kun je helpen
bij het verplaatsen van de grote
en zware ladders, dan is dit echt
een klus voor jou. Er wordt die
dag in en rond het park ook
zwerfvuil opgeruimd, alle hulp
is welkom. Verzamelpunt is
buurttuin Oost Indisch Groen,
Kramatweg 51, starttijd 10.00
uur.

Bloemen
& planten
Onze vriendelijke
medewerkers heten u
van harte welkom in
uw nieuwe winkel!
Flevopark.

In het Flevopark hangen vrijwilligers zaterdag 26 november

schilderde muren en de stranddecoraties maken van Viswinkel
IJburg een heerlijke spot om te
genieten van een versgebakken
visje.
Advertorial

Tram 26 veel en veel te vol

Oproep

DEEN heeft de grootste bloemen- en
plantenafdeling van alle supermarkten in
Nederland. Onze bloemen komen elke dag
vers van de veiling en staan ‘s middags al in de
winkels. Op het distributiecentrum in Hoorn
zorgen onze medewerkers ervoor dat de
bloemen die ‘s ochtends worden ingekocht,
worden verwerkt tot prachtige boeketten
die een paar uur later in onze winkels staan.
Verser kan het niet!

hoeft te zetten, tot de benodigdheden om zelf sushi te bereiden.
‘Visboer’ dekt de lading dan ook
niet helemaal. Wie aan één van
de vele tafeltjes gaat zitten en om
zich heen kijkt, waant zich bijna
in een strandtent. De blauw ge-

nieuwe vogelnestkastjes op. Dit
gebeurt in het noordelijke deel

In verband met het benodigde
materiaal, graag aanmelden
met een mailtje naar flevoparkvriend@gmail.com.

Het loopt uit de hand in tram 26. Studenten van Zeeburgereiland – er komen er meer en meer te wonen – wijken
massaal uit naar voorgelegen haltes om een plek in de tram te
bemachtigen. “Een zitplaats hoeven we niet per se, maar een
tram die niet stopt omdat hij te vol zit, is heel irritant als je op
tijd op college moet zijn”, zegt er één.
Tram 26 verbindt IJburg met Centraal Station. In die wijk
komen steeds meer mensen te wonen, maar ook het tussengelegen Zeeburgereiland wordt steeds voller. Niet alleen
wonen er heel veel studenten, je vindt er ook een grote P&R,
waardoor de halte Piet Heintunnel overspoeld wordt door
dagjesmensen. Daarnaast maken veel gasten van camping
Zeeburg gebruik van deze halte.
Er zijn wel oplossingen, maar die laten voorlopig nog op zich
wachten. Zo wordt de uitbreiding van de route van trams 7
en 14 onderzocht, van de Indische Buurt (Flevopark) over de
Amsterdamsebrug naar Zeeburgereiland. Ook een fietsbrug
tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied, die is
opgenomen in het stedenbouwkundig plan Sluisbuurt, zou
verlichting bieden.

Sinterklaas op het Muiderslot
Na een barre tocht over zee met
de stoomboot strijkt de Sint met

Biologisch
Ook voor biologische producten
kunt u bij DEEN terecht.
U vindt de houdbare biologische
producten makkelijk door onze
biologische koppen in de winkel.
Ook hebben we veel biologische
versproducten, zoals vleeswaren,
brood, zuivel en groente.

Sushi & verse vis
Bent u een dagverse sushi en
visliefhebber? Bij uw DEEN wordt
dagelijks sushi vers bereid.
Onze medewerkers hebben een
training gevolgd om dit voor
u te kunnen bereiden.

zijn Pieten eind november neer
in het Muiderslot. De pakjes

Verse maaltijden
Onze verse maaltijden worden in
de eigen keuken bereid en zitten
boordevol vitaminen. De maaltijden
worden elke ochtend bereid met
verse producten en dezelfde middag
liggen ze al in onze winkels. Zo kunt
u ‘s avonds genieten van een
heerlijk verse maaltijd!

moeten ingepakt. De gedichten
geschreven en de pepernoten
gebakken. De goedheiligman
neem graag tijd om de kinderen
te ontvangen. Op zaterdag 26
en zondag 27 november staan
alle deuren van het kasteel
open. Op het slotplein kunnen
kinderen oog in oog komen te
staan met het echte paard van
Sinterklaas.
De pakjesboot vaart dit weekend heen en weer tussen IJburg
en het Muiderslot. Zie muiderslot.nl en veerdienstamsterdam.nl.
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gezocht
Gezocht voor bijles Duits
6e jaars scholier of student voor bijles Duits aan
4 VWO-scholier.
1 a 2 uur per week.
Reacties via info@debrugkrant.nl.
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Sluisbuurt wordt Vancouver aan het IJ

d e v r i e n d e n va n d e b r u g Wolkenkrabbers maken de wijk
Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl

www.biolicious.nl

ALLE
DAGEN
OPEN!

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

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

slaapbanken en bedkasten
Inkoop oud goud, zilver en
Middenweg 3-5, Amsterdam,
edelmetalen
munten. Reperaties,
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
horloges,
klokken
en sieraden in
020-3311700
www.fietsenmeer.nl
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

Begin november heeft de
gemeente het concept Stedebouwkundig Plan voor inspraak vrijgegeven. Dit deel van
Zeeburgereiland zal intensief
bebouwd worden: in totaal zullen er maximaal 5.500 woningen
verrijzen.
In de Sluisbuurt komt de
nadruk te liggen op variatie en
verdichting. Aan de noordzijde
verrijzen er slanke woontorens,
waarvan zes met een hoogte
tussen de 80 en de 143 meter.
Hierdoor blijft er in de rest van
de wijk ruimte over voor sfeer-

Slagerij
de Bouter

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

Steve Bikoplein 12 | 020 737 06 73

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

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


www.fietsenmeer.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

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

PEDICURE SINDS 1950

Dames en Kinderschoenen
Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77
www. r i s s c h o e n e n . n l

trainers gezocht

afc ijburg
zoekt
trainers
w w w. a f c i j b u r g . c o m

Istituto
di Lingua
Italiana

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?
martijn @ debrugkrant. nl

Op de westelijke punt van Zeeburgereiland wordt
een nieuwe wijk ontwikkeld, de Sluisbuurt. Het
gebied ligt er nu nog verlaten bij, maar daar komt
binnenkort verandering in.
volle straten met kleinschaliger
woningbouw. Ook zal er voldoende plek zijn voor pleintjes,
plantsoenen en trapveldjes.
De eerste gebouwen worden
naar verwachting in 2020 opgeleverd.
De komende weken vinden
bijeenkomsten plaats over de
Sluisbuurt. Daar krijg je informatie, kun je je mening over
de plannen geven en kun je je
inschrijven als geïnteresseerde.
Zie amsterdam.nl/sluisbuurt.
Op Facebook zie je een mooie
animatie, ‘Sluisbuurt’.

Het Stamhuis is
geopend
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 leuke plek om af te spreken.

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

Nieuwe expositie
van internationale
topfotografen
Mooie werken in de galerie van internationale topfotografen Adam
Goodison en Alfred Marseille. Gehost door Sandvoort Gallery zie je
historische foto’s, bijvoorbeeld van de aankomst van het stoomschip
Nieuw Amsterdam in New York op zijn maidentrip in 1938. Kom je
kijken? De setting is uniek.
Galerie Stamhuis de Slibvijzel – met café – zondag vanaf 15.00 uur.

LEIPE
SLIB
Voormalig slibvijzelgemaal wordt Stamhuis de Slibvijzel. Oud beton verbouwd tot nieuwe hangout.
Belevenissen in een opmerkelijk project.
14 november
Kantoor
In het nieuwe redactiehuis heerst een fijne sfeer.
Het is er wel koud, want de rubber strips zijn nog
niet rond de stalen deuren geplaatst. Dat nemen we
voor lief. En anders ruilen we van plek met de Jaap
Edenbaan. Want daar krijgen ze de boel juist níet
bevroren.

Maar die storm dus. Die dreigt onheilspellend. De
tent staat wel, voor de gasten, maar als een huis?
Een groep vrienden komt er vanmiddag wat drinken. Ze genieten, en wij gaan aan het eind van de
dag tevreden naar huis.

Bij mijn kantoorgenoot loopt intussen geen mail
binnen. Hij panikeert. Aan de andere kant van de lijn
probeert een kalme stem hem de vernieuwingen
in de digitale wereld bij te brengen. Een novemberstorm steekt op. Deadlinedag is voor iedereen even
doorbijten.

18 november
Noeste arbeid
Vanaf de vroege ochtend snoeihard aan het werk
met fantastische buurtgenoten. Precies aan het eind
van de dag is de zeiknatte tent omhoog gehesen,
vastgezet, extra vastgezet, de grond geëgaliseerd
en de vloer gelegd. Met een houten bar als kroon
op noeste arbeid. De gasten genieten, daar gaat het
om.

17 november
Onheil
Morgen is de feestelijke opening van een nieuwe
expositie. Met akoestische rockcovers van de band
Jip en De Mannen, een heerlijk vooruitzicht. Chris
Branco Van Puffelen opent met een fijn stuk op zijn
contrabas. We verheugen ons.

de brug | www.debrugkrant.nl
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Dan komt het bericht. Hij is om. Met huid en haar.
Rótwind.

20 november
Storm
Zuidwesterstorm als nooit tevoren.
Alles is stuk.
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Brug 2030 naar Centrumeiland komt eraan
Verbinding Peter Martensstraat – Muiderlaan tijdelijk verlegd

10,-

€

€

ROERBAK VIS
600 gram diverse soorten

10,-

€

+ makreelfilet

€

10,-

GEZINSZAK KIBBELING

4 LEKKERBEKKEN

+ kleine visfriet + saus

€

5 HARING

10,-

10,-

KLEINE VISSCHOTEL

+ saus

ZATERDAG
OESTER
PROEVERIJ

V I S W I N K E L I J BU R G | IJBU R G LA A N 655 | 1087 B S A M STER DAM | I NF O@VI SWI NKEL-I J BURG. NL

W W W. V IS W IN K E L - IJ B U R G . N L

DHZ WITTENBURG IS AAN HET VERNIEUWEN

Het IJburgse Centrumeiland is op weg om een
echt eiland te worden
en begin 2018 gaan de
eerste palen er de grond
in. De watergang die het
nieuwe land van Haveneiland moet scheiden,
wordt verder uitgegraven. Het eerste deel
werd afgelopen zomer
opgeleverd, vanaf half
december worden de
graafwerkzaamheden
voortgezet. De bedoeling
is dat de watergang helemaal gereed is in november 2018.
Door Carla M. Peddemors.

Belangrijk onderdeel van het
hele project is de aanleg van
brug nummer 2030, die ter
hoogte van de Peter Martensstraat het verkeer tussen beide
eilanden zal verbinden. Om
ruimte te maken voor de aanleg
en het verkeer niet te hinderen
is de laatste weken hard gewerkt
aan het verleggen van de aansluiting met de Muiderlaan naar
het werkterrein ernaast. Binnenkort rijdt het verkeer met een
paar – voor IJburg ongebruikelijke – sierlijke bochten de
wijk uit, om kort voor de Benno
Premselabrug de Muiderlaan op
te komen.
De watergang tussen Centrumeiland en Haveneiland zal
uiteindelijk twee keer zo breed
worden als het deel dat er nu
ligt. Het water wordt bevaarbaar,
maar loopt de komende jaren
nog dood op de dam aan de
westkant. De aanleg van de brug
op die plek – in het verlengde
van de Pampuslaan – laat name-

KOM ONZE NIEUWEVERFAFDELING BEKIJKEN
Sikkens lakken en muurverf.
40%

KORTING

40%
SPETTERENDE AANBIEDING
Alpha projecttex Wit, Ral
9010, en tinten van wit met
maar liefst 40 % korting

NIEUW IN HET
ASSORTIMENT
Alphacryl Pure Mat nu ook
met 40 % korting.

KASTEN OP MAAT
Waaronder Raffito en MW
en kasten uit onze eigen
zagerij. De kasten worden
bij u thuis ingemeten.

WITTENBURGERGRACHT 103-105-113 | 1018 MX AMSTERDAM T 020 - 622 40 65 E INFO@DHZWITTENBURG.NL

W W W.D O E H E T Z E L F W I T T E N B U R G. N L

Impressie zuidkant

Vogelvluchtperspectief vanuit het zuid-westen

Brug 2030, die vanaf 2018 Haveneiland en Centrumeiland met elkaar verbindt.
12

4

lijk nog een aantal jaren op zich
wachten. “Pas als Centrumeiland
en ook het nog aan te leggen

a rtist im p ression/ Gem eente Am sterda m

Middeneiland voldoende bewoond zijn, loont het de moeite
om ook hier een brug te maken.

Ook tramlijn 26 zal dan worden
doorgetrokken. Maar dat is nog
toekomstmuziek”, aldus Hans

Monen van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam

een boodschappenpakket van
Deen, een driegangenmenu
bij jou thuis, een verzorgde

pubquiz-avond, een beautybehandeling, een tocht naar
Muiderslot, een bloemstuk en

zeilles. Bieden doe je via sinterklaasopijburg.nl.

Nieuwe supermarkt DEEN
participeert in de wijk

KORTING

UITBREIDING
PLAATMATERIAAL EN
UITERAARD OP MAAT
GEZAAGD
Waaronder MDF Zwart
diversen diktes, MDF
lakfolie, multiplex, multiplex
voorgegrond.
Hardhout in diversen maten

Het huidige beeld vanaf het werkterrein. Om ruimte te maken voor de aanleg van brug 2030 is hard gewerkt aan het verleggen van de weg.

Zaterdag 19 november vond de
feestelijke intocht van Sinterklaas op IJburg plaats: duizenden kinderen stonden op de
kade. Het is IJburg gelukt om in
zo’n tien jaar uit te groeien tot
een gemeenschap waar onder
meer Sinterklaas, Kerstmis en
Koningsdag gezamenlijk gevierd worden.
Betrokken ondernemers zijn
daarbij onmisbaar. Met steeds
minder gemeentelijke fondsen
zijn zij het die bewonersinitiatieven levend houden. IJburg
is dan ook erg blij met de komst
van DEEN Supermarkten.
Waar andere grootbedrijven
vaak moeilijk te porren zijn

de brug | www.debrugkrant.nl

voor lokale initiatieven, zit dat
bij DEEN juist in het DNA.
Dat blijkt niet alleen uit hun
hoofdsponsorschap van de
intocht van Sinterklaas voor de
komende jaren, maar ook uit
de speciale minisponsoractie
in februari 2017 waarbij klanten zelf €5.000 mogen verdelen
onder IJburgse verenigingen.
Een goed voorbeeld van een
goed functionerende participatiemaatschappij dus.
De veiling voor de viering van
Sinterklaas op IJburg loopt ook
nog even door. Er komt veel
moois onder de hamer, zoals
een luxe hotelovernachting,
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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.

datacenter science park # 2
Science Fiction in Oost

‘Data hier beter beschermd
dan de goudvoorraad’
Het datacenter ligt aan de rand
van het Science Park op een
modderig terrein waar geen enkele activiteit te zien is. Opvallend: op of rond de gebouwen
is geen teken te vinden dat erop
wijst van wie de gebouwen
zijn of waar ze voor dienen.
Geheimzinnig. De enige aanwijzing is een klein bordje in
de modder met een sciencefictionachtig logo. Later blijkt dit
het logo te zijn van Equinix,
een multinational in datacenters. Van onderaf maak ik een
mooie foto van de zwarte kolos
in aanbouw. Weer zo’n gebouw
dat in de steigers mooier is dan
als het af is.

Wie de laatste maanden over de
ringweg heeft gereden en een
beetje heeft opgelet, kan het
niet zijn ontgaan. Ter hoogte
van het Science Park wordt met
een snelheid van enkele verdiepingen per week een kolossaal en dreigend zwart gebouw
opgetrokken. Als architectuurcriticus van de Brug ben ik
vanzelfsprekend alert op dit
soort ontwikkelingen.
Opvallend is dat er geen ramen
in zitten. Het zal toch niet weer
een datacenter zijn? Ik fietste erheen en kwam erachter dat mijn
vermoeden klopte – het blijkt
de uitbreiding van een eerder
gerealiseerd datacenter te zijn.
Ook dit is een kolossaal gebouw
dat mij al eens opgevallen was,
rijdend over de ringweg: een
liggende doos, waarvan de gevel
bestaat uit horizontale lamellen
uit blank aluminium.

Dit is ongeveer het beeld dat de
Russische architect Leonidov
voor ogen had toen hij voor
Lenin het Ministerie van Zware
Industrie ontwierp, een gebouw

dat helaas nooit uitgevoerd
is. Een loopbrug leidt naar de
ingang en via een luchtsluis
kom ik in de entreehal. Alweer
sciencefiction. Een summier
bordje, alleen in het Engels,
somt de vele safety procedures
op die gelden in een datacenter
van Equinix. Ik vermoed dat de
data hier beter beschermd zijn
dan de goudvoorraad in de Nederlandse Bank. De receptioniste
achter kogelvrij glas weet mij,
na enig geklop op het toetsenbord, te vertellen dat Benthem
en Crouwel de architecten zijn.
Ik ben onder de indruk. Dit
werk vereist een fascinatie voor
techniek en een professionele
bureauorganisatie die in de
meeste architectenbureaus niet
voorhanden is.

in p
U o
n rko
ve

wonen op één van de
mooiste plekjes van amsterdam?

kom naar de

info avond op vrijdag

25 november voor de verkoopbrochure en stel uw vragen.
U bent welkom van 18.00 tot 20.00 uur in Undercurrent
aan de papaverweg 265 in amsterdam-noord.

vanaf

€ 422.500,-*v.o.n.

vanaf

(*obv. jaarlijkse indexcanon)

€ 519.000,-*v.o.n.

(*obv. jaarlijkse indexcanon)

• rijke architectuur en
heel veel leefruimte
• woonoppervlaktes
van 120 tot 172 m²
• 4 of 5 riante slaapkamers

vanaf

€ 402.500,-*v.o.n.

(*obv. jaarlijkse indexcanon)

• parkeren op eigen terrein
• complete badkamer en keuken

vanaf

€ 349.000,-*v.o.n.

(*obv. jaarlijkse indexcanon)

• vloerverwarming als hoofdverwarming

woneninhetnoorderkwartier.nl

Markt
26 november
Rommelmarkt met live muziek.
Eltheto, 12.00-15.00 uur, Javastraat
118, facebook.com/elthetorommelmarkt.

Allegaar

no v embe r

2016

Achter de

18.000
elkaar leren? Met o.a. een Brusselse
schooldirecteur. Flexbieb, 20.00 uur,
flexbieb.nl.

-

1 december

Brug

Pepernoten bakken en speculaaspoppen versieren. Bij Storm, 14.00 uur,
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

7 december
Talkshow: Dwars door Oost in de
Jungle. Met onder anderen Herman
Koch over zijn nieuwe roman De
Greppel. En met Ardine Nicolaï
over buurtinitiatief Meer energie,
rapmuziek, over de lokale politiek
en het buurtsuperkookboek. Jungle
Amsterdam, 20.00uur, Tweede van
Swindenstraat 26, jungle.amsterdam.
nl.

een bruisende band Howitiz en een
swingende dj! Badhuistheater, Boerhaaveplein, badhuistheater.nl.

9 december

4 december
Brahms’ Tweede pianoconcert.
Muziekgebouw aan ’t IJ, 14.15 uur,
muziekgebouw.nl.

17 december

Jeugd
26 en 27 november
Sinterklaasweekend Muiderslot. Alle
deuren van het kasteel staan open,
de schimmel scharrelt op het
slotplein. Pietendiploma, dichten, verhalen en voor ouders een geheime
route. muiderslot.nl.

7 en 11 december
Expeditie Jeugdland: op avontuur in
de natuur! (6-14 jr.) Met zoektochten, avontuurlijke buitenspellen en
maakopdrachten. Onderzoek welke
beestjes er leven, klim over een
touwbrug en maak een vossenfluitje.
13.00-15:30 uur, verzamelen op
Eetbaar eiland, maakland.nl (elke wo.
en zo.)

Christmas party, rock ‘n rollend de
feestdagen in. DiMarco and His Solid
Groove. Cruise Inn, Zuiderzeeweg
Zeeburgereiland, 21.00 uur, cruiseinn.com.

9 december
Odysseus’ women + Anais Nin, Nieuw
Amsterdams Peil. Muziekgebouw aan
’t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

Film
29 november
Tonio. Naar het indrukwekkende
boek. De Omval, Diemen, 14.00 uur,
theaterdeomval.nl.

27 november
Thee op de Boerderij: kennismaken
met de pony’s, biggen, kippen, schapen en de ezel. Met taart en thee
en altijd iets te knutselen. Boerderij,
Rieteiland-Oost, 14.00-17.00 uur,
boerderijopijburg.nl. Deze keer met
de workshop ‘maak een wormenhotel voor thuis’, aanmelden via
activiteiten@boerderijopijburg.nl.

15 december

Meld zelf je evenement
aan voor de online agenda:
www.debrugkrant.nl/agenda.

colofon
18 december

27 november
Sinterklaasmusical, over de voorbereidingen op het Sinterklaasfeest.
Spannende avonturen met pieten.
Café Vrijburcht, 13.30 en 16.00 uur,
info en reserveren via cafevrijburcht.
nl/agenda.

Jeugdlands Peuterprogramma (tot 6
jr.). Maken, spelen, zingen en dansen,
knutselen. 10.30-12.00 uur in het
limonadepaviljoen, maakland.nl.

18 december
Kerstkoekjes bakken. Bij Storm, 14.00
uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

Club
27 november
Pinkborrel IJburg. Roze buurtborrel
en welkom voor een ieder die zin
heeft in een gezellig samen zijn. Krijn
IJburg, Krijn Taconiskade, 20.00 uur,
krijnijburg.nl.

8 december
Flex Night Live: over de vluchtelingenkwestie, met hoogleraar Leo Lucassen. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

12 december
Flexbieb Thema-avond: onderwijs. Hoe
gaan Brusselse scholen om met cultuurverschillen? Wat kunnen we van

18

27 november
Sinterklaasfilm. De Omval, 14.00 uur,
theaterdeomval.nl.

de Brug
jaargang 9, nummer 83
24 november 2016
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.
Aan dit nummer werkten mee
Linda van den Dobbelsteen, Kirsten

3 december
Dansavond, voor buurtbewoners
en niet meer zó jonge mensen
(boven 55 + krijg je korting!). Met
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OP DE FOTO SAMEN MET SINT
HAAL NU JE PIETEN DIPLOMA
EEN MOOIE PRIJS VOOR DE
5 MOOISTE HULPPIETEN!

Verspreiding
Door Verspreidingen, Amsterdam.
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Super man, winnen maar

Een stoere lunch voor twee, met een flesje bubbels. Bij restaurant
Bij Storm op het al net zo stoere Zeeburgereiland.
Puzzel jij mee voor deze stoere lunch
Bij Storm?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen
met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15
dec. 2016 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing
en winnaar worden in de volgende krant bekend
gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 82-2016 is:

De opening van het schaatsseizoen op de Jaap Eden IJsbaan
liep jammerlijk in de soep,

K L A A S!

chassisnummer. Uit 753 inzenders is mevr. K. Buising
als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft inmiddels
bericht gekregen.
Deze puzzel wordt u aangeboden door
restaurant Bij Storm, Zuiderzeeweg 1,
www.bijstorm.nl.
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maar sinds zaterdag 19 november kan er dan toch weer geschaatst worden op de 400-me-

terbaan. Die dag is begonnen
met de aanleg van een tijdelijke
ijsbaan op de bestaande plek.
De ijsbaan was door een
technisch defect aan de koelinstallatie lange tijd dicht. Het
ijs werd niet hard, er bleef een
laag water op de baan staan.
Reparatie bleek zo moeilijk dat
de ijsbaan naar andere oplossingen moest zoeken. Die werd
gevonden in een tijdelijke
ijsvloer, aangelegd door IceWorld, de partij die ook een tijdelijke baan in het Olympisch
Stadion maakte. Tot de heropening konden schaatsers terecht
op andere ijsbanen in de wijde
omgeving van Amsterdam.
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Vaccin

PIET* NAAR DLPPIETEN
IEMERPLEIN!
*kinderen
t/m 7 jaar
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Drukwerk
Rodi Rotatie/Dijkman print

Republiek
Francais

Jaap Edenbaan na koelprobleem
weer open

D E S I N T ZO E K T

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

Streling

Vogel

Er staat een twintigplusser pizzadozen in de bak te proppen.Van
Mama Dough, dat leuke nieuwe vreettentje op het Beukenplein.
‘Raar hè. Ik weet nog steeds niet of je nou wel of niet karton in
die bak mag gooien,’ denk ik hardop. Haar blauwe kijkers turen
me geamuseerd aan. Ze zwijgt.Verstaat ze Nederlands?
‘Eerst mocht het niet, maar toen weer wel,’ antwoordt een
hippe vijftiger in joggingbroek. ‘Wat verwarrend,’ zeg ik, terwijl
de zwijgende twintigplusser dit enerverende gesprek ontvlucht.
‘Maar die restafvalbak is een ramp. Er past niks in!’ gaat ze
verder.
‘Ik vind die papierbakken wel verbeterd anders,’ betoog ik, terwijl ik het zoveelste kartonnen pleerolletje erin duw.
‘We zullen het ermee moeten doen,’ verzucht ze.
‘Ja, dat is met de meeste dingen in het leven zo, geloof ik,’ besluit
ik met de dooddoener van de maand. Met een subtiel armgebaar geeft ze me gelijk en spoedt zich naar binnen. Ze had het
vast koud zonder jas.
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Dorrestijn, Elke Geurts, Willem Hamers,
Rosanne, Kropman, Gijs Lauret, Carla
M. Peddemors, Marcel van Roosmalen,
Catherine Smit, Willie Wartaal, Mariëlle
Wisse.
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SINTERKLAAS
OP BEZOEK

Baltische schoonheid, Nederlands
Kamerorkest. Muziekgebouw aan ’t
IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

Op Stap met Dirk Scheele, kinderpopconcert. De Omval, 11.00 uur,
theaterdeomval.nl.
Kinderpopconcert

Karaat

Bloot

Beest
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Afrika
Finse
stad
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Kunststof

Een uurtje later is mijn vervloekte wok verdwenen. Toch nieuwe
stiefouders gevonden?

11 december

Beroep

Dolfijn

Affiche

Een benedenbuurvrouw wandelt voorbij. Uit haar prachtige
vorige-eeuwse kinderwagen stijgt ritmisch gekrijs op. ‘Wil je
een wok?’ schreeuw ik boven het babygebrul uit. Ze schudt
glimlachend van nee. Op het pleintje leert een andere moeder
haar blije kleuterjongen fietsen tussen bruine herfstbladeren. Ze
zwaait vrolijk. ‘Jij nog een wok?’ roep ik.
‘Nee dank je,’ lacht ze. Zie je wel, shitwok? Niemand zit op jou
te wachten. Echt niemand. We naderen de papiercontainer.

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

30 november, 1 december
The Way We Get By, toneelgroep
Sterrenstof. Badhuistheater, 20.15
uur, Boerhaaveplein, badhuistheater.
nl.

Het miezert buiten. En mijn humeur miezert mee. Ik zeul het
oud papier naar een donkere plek waar oud papier massaal
samenkomt maar waar ikzelf nooit binnenkwam: de papierbak.
In mijn linkerhand draag ik een roestige wok. Je kunt zo’n onding
natuurlijk oplappen. Dat meermaals gedaan hebbende ben ik
echter helemaal klaar met deze stronteigenwijze shitwok. Wokje
krijgt een welverdiende deportatie naar het grofvuil.

Muziek

4 december

Gijs
Lauret
Over een wok bij
de papierbak

Minstens 18.000 woningen worden gebouwd in de
nieuwe Haven-Stad, dat 650 hectare telt. Het omvat
grofweg de drie gebieden: de Sloterdijken, het
havengebied en de Noordelijke IJoevers.

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.

NAP’s Pubquiz, mét quizmaster en
toffe vragen. NAP aan de haven,
20.30 uur (elke laatste di. van de
maand).

2016
Donderdag Documentaire: Amsterdam Wildlife. KHL, 20.30 uur, Oostelijke Handelskade 44, denieuwekhl.nl.

28 november

29 november

decembe r
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Amstel

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922.
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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