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Brug en hoge torens
in de Sluisbuurt
Een debat over deze
nieuwe wijk.

Leerlingen IJburg
College 2 bouwen
snelle boot op
zonne-energie.

Lizelotte van Dijk is
actrice en presentatrice.
En ze vindt dingen van eten.
“Vaak denk ik: dat kan
leuker.”
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N i e u w e e r f pac h tsyst e e m ‘g r e n st a a n d i e f sta l’

‘Half Amsterdam gaat voor de bijl’
Het huidige erfpachtstel-

seren van inkomsten voor de
gemeentekas. “De bewoners
van Amsterdam zijn sluitpost
geworden. Velen van hen
zullen moeten verkassen,
omdat zij de woonlasten niet
langer kunnen betalen. De
gemeente wil Londense toestanden voorkomen, maar dat
is precies wat ons te wachten
staat. Londen aan de Amstel,
dat wordt ons toekomstscenario.”

sel is onbetaalbaar voor
Amsterdamse huiseigenaren. De gemeente Amsterdam komt daarom met een
overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Maar
díe regeling is eveneens
onbetaalbaar. Huiseigenaren komen daarmee van
de regen in de drup. In juni
beslist de gemeenteraad of
de overstapregeling er gaat
komen.
Door Michel van Dijk

Jan Schrijver, initiatiefnemer
van het actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam,
heeft honderd bezwaren
ingediend tegen de overstapregeling naar eeuwigdurende
erfpacht. De gemeente werkt
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De Nieuwe
Meer

Intratuin
Amsterdam
7 dagen

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

<2 km ben je al bij Dutch Seating Company: Cruquiuskade 85
Amsterdam | 020 - 36 36 905 | open: do t/m zon 11:00 - 17:00

Bovendien wordt met deze
regeling alles ondergeschikt
gemaakt aan het maximali-

Borrel

DUTCH SEATING COMPANY
GENIET VAN COMFORT, RIJKE
STOFFEN EN MAATWERK!
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sociale huursector en de zeer
rijken in de koopwoningen en
commerciële huur.
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tweedeling in de stad in de
hand: de laagstbetaalden in de
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Veel koophuizen in bijvoorbeeld de Watergraafsmeer staan op pachtgrond. In de grachtengordel rusten
veel woningen juist wél op eigen grond.

www.dsco.nl
info@dsco.nl

De buurmannen spraken
over World Wide Domination en de vrouwen hadden
het over Passionele Liefde.
Het was de eerste keer
dat ik zonder man bij een
buurtborrel was. Niemand
leek hem te missen. De
buurmannen lachten. Alsof
er niet iemand uit hun midden was weggevallen.
Ik stak een bitterbal in
mijn mond en besefte dat
dit het was. Hier hoorde
ik niet meer bij. Zoals er
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De overstapregeling naar
eeuwigdurende erfpacht is
volgens Schrijver zo absurd
dat geen enkele huiseigenaar
daarop kan of wil intekenen.
Maar daarmee is het probleem
van de erfpacht niet opgelost.
Want het huidige erfpachtstelsel, waarbij huiseigenaren elke
vijftig jaar de canon kunnen
afkopen tegen de actuele
marktwaarde van hun woning,
is onbetaalbaar.
Vervolg op pagina 3

Elke
vroeger een tweedeling
was tussen de moeders en
de niet-moeders, zo voelde
ik nu de tweedeling tussen
de stellen en de alleenstaanden.
’s Nachts stond ik met mijn
getrouwde buurvrouwen
buiten te roken en één van
hen zei: ‘Gescheiden vrouwen horen er ook bij.’
‘Ja,’ zei een andere, ‘die zijn
er toch gewoon?’
www.elkegeurts.nl

€3

deBrugNieuws
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WIJNMAKERSDINER
ZATERDAGAVOND 11 MAART
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Vervolgkop pagina 1
plannen doorgaan. Gemiddeld
moeten de respondenten ruim
110.000 euro betalen om voor
altijd van de erfpacht af te zijn.
Dat geld hebben ze niet. De
plannen moeten daarom van
tafel, vindt Vereniging Eigen
Huis. “De gemeente profiteert
van het stelsel en niet de huiseigenaren”, aldus woordvoerder Hans André de la Porte.
“Dit stelsel grenst aan diefstal.
Dat vinden ook de deelnemers
aan de enquête.”

Vervolg van pagina 1

De Volkssterrenwacht
staat op
Camping Zeeburg!

3 maart vanaf 20:00 uur
gratis toegang
www.campingzeeburg.nl

Voorjaarsvakantie 18 feb – 5 mrt
Kinderen met kleurrijke muurschildering gratis

Download de kleurplaat van een echte Middeleeuwse kamer op www.muiderslot.nl.
Versier de muurtekening en neem jouw ontwerp mee naar het kasteel voor gratis toegang.

Speciale Muiderslot-voorstelling door Poppenkast op de Dam
Jan Klaassen en Katrijn verlaten tijdelijk hun vaste plek op de
Dam voor legendarisch vermaak in de kapel van het Muiderslot.
Museumkaart/Vriendenpas gratis
Voorwaarden en informatie:

www.muiderslot.nl

Zaterdagavond 11 Maart aanstaande organiseert
’NAP’ Amsterdam een uniek WIJNMAKERSDINER.
Te gast is vriend en Wijnmaker ARNAUD BAUR, pionier
in de Elzas voor ’Organic Wines’. Deze avond serveren
wij zijn wijnen tijdens een diner in Elzas traditie.
Uitleg, proeven, drinken en gezelligheid à €39,50 p.p.
All IN ! Reserveer snel, er zijn maar 40 plaatsen.

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
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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

beugelspecialist
in huis

• 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

“Stel je hebt tien jaar geleden
voor vier ton een huis gekocht
tegen een maximale hypotheek. Je hebt de pech dat
over twee jaar de canon van je
woning afloopt. Dat moet je
afkopen. Dan staat plotseling
de gemeente op de stoep met
de boodschap: een derde van
de woningwaarde is voor de
grond, die is van ons. Mogen
we vangen? Dat kun je helemaal niet betalen. Bovendien
lachen de banken je uit als
je aanklopt voor een extra
hypotheek om dat te financieren. Geen bank die daaraan
meewerkt.”
Extreem vijandig

Omdat het huidige erfpachtstelsel onbetaalbaar is, besloot
de gemeente Amsterdam tot
de overstapregeling. In juni
neemt de gemeenteraad er
een besluit over. “Die regeling
houdt in dat huiseigenaren
de doorlopende erfpacht
voor altijd kunnen afkopen,”
legt Schrijver uit. “Op zich
een goed idee, maar de manier waarop deugt niet. De
gemeente heeft daarvoor een
fictief rekenmodel bedacht,
gebaseerd op de actuele
marktwaarde van het huis
vermenigvuldigd met een zogenaamde buurtstraatquote.
Dat is een fictieve waardebepaling, die volgens de gemeente wetenschappelijk getoetst
zou zijn. Dat is onzin, dat kan
helemaal niet. Dat blijkt ook,
want er zijn genoeg onderzoeksrapporten die hebben
aangetoond dat dit rekenmodel niet deugt.”

IJburgers zijn er goed in zich te verenigen en zich ergens voor sterk te maken. Initiator van de Groep
Verenigd Erfpacht IJburg – met inmiddels 1500 vrienden en leden – Annette Oudejans zegt: “Als de gemeente in juni met een nieuw voorstel komt dat nog steeds grenst aan diefstaf, dan sluit de vereniging
niet uit zich juridisch te gaan manifesteren. Maar we verwachten dat ze dan wél met een eerlijk voorstel
komen.” Er zijn vanuit deze wijk duizenden bezwaren bij de gemeente ingediend.

Toch heeft de gemeente gekozen voor een rekenmodel
dat haar het beste uitkomt,
constateert Schrijver. “Het is
verbazingwekkend hoe deze
fictieve waardebepaling alles
naar de gemeente toerekent,
en niets naar de huiseigenaar.
Het is een extreem vijandig
model voor huiseigenaren. Als
we de eeuwigdurende erfpacht
op deze manier gaan regelen,
gaat half Amsterdam voor de
bijl.”

Schrijver begrijpt niet waarom
de gemeente alleen aan haar
eigen belang denkt, en niet
aan het belang van huiseigenaren. “Als dit doorgaat, moeten
Amsterdammers hun woning
verlaten. Rijke Russen of Chinezen nemen dan de Amsterdamse huizenmarkt over. De
stad wordt onleefbaar.”
Diefstal

Schrijver is niet de enige die
zich verzet. Ook de Vereni-

ging Eigen Huis doet dat. Zij
hield een enquête onder 5371
Amsterdamse woningeigenaren over de erfpachtplannen
van de gemeente Amsterdam.
‘Oneerlijk’, ‘diefstal’, ‘kan
direct de prullenbak in’, dat
waren de meest genoemde
kwalificaties.
Uit de enquête bleek ook dat
twee derde van de Amsterdamse huizenbezitters de canon
niet zal afkopen als de huidige

Informatie uitwisselen
Veel Amsterdamse huiseigenaren wisselen op Facebook informatie uit over de besluitvorming, zie bijvoorbeeld de pagina’s van Erfpachters Amsterdam, Stichting Erfpachters Belang Amsterdam en Groep Verenigd
Erfpacht IJburg. Op de website erfpachtinamsterdam.nl is ook veel informatie over dit onderwerp te
vinden.

Oosterpark wordt twee
keer zo groot

de waarheid

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Het Oosterpark is voor buurtbewoners, toeristen, sporters
en natuurliefhebbers een fijne
plek om te recreëren tussen
het groen. Na een grootscheepse renovatiebeurt wordt
het park nu ook stap voor stap
uitgebreid. Hiermee wordt het
oorspronkelijke ontwerp uit
1891 van de beroemde tuinarchitect L.A. Springer alsnog
voltooid.
Waar haalt het stadsdeel de
extra ruimte voor het groen

vandaan? Het antwoord ligt
voor de hand: bij de buren.
De particuliere gebouwen
aan de noordkant van het
park – Hotel Arena, het Metis
Montessori Lyceum en het
KIT – halen de hekken rond
hun privéterreinen weg. Op
deze manier ontstaat een veel
groter park, dat uiteindelijk
helemaal doorloopt tot aan de
Mauritskade. De verdubbeling
is naar verwachting eind 2018
voltooid.

Zal ik u een leugentje vertellen? Een hele kleine? Super
onschuldig. Niemand zal
hier onder lijden. Niet eens
die hele gevoelige tante die
op elke verjaardag huilt.
Door dit leugentje zal u zich
stukken beter voelen. U
heeft het druk. U bent moe.
Even vijf minuten voor uzelf.
Eigenlijk is dit het mooiste
leugentje op aarde en u kunt
’m te horen krijgen. Maar u
moet me wel beloven dat u
het niet verder vertelt anders verliest het de waarde.
En waarde is iets moois,
nietwaar?

Schrijver hoopt dat dit plan de
voorkeur krijgt van de gemeenteraad, maar hij is er niet
zeker van. “De coalitiepartijen
D66, VVD en SP houden elkaar stevig vast op dit dossier.
Ze zullen een politieke draai
moeten maken om dit plan van
tafel te krijgen. Doen ze dat
niet, dan kost ze dat stemmen
bij de verkiezingen in maart.
Dat willen ze vast niet.”

Willies
Wartaal

Ik vond dit leugentje toen ik
op zoek was naar mijn ziel
twee jaar geleden tijdens
een kroegentocht. Mijn
leven veranderde ingrijpend.
Ik had heel lang niet door
dat het om een leugen ging
omdat het zo veel op de
waarheid lijkt. Ik voelde
me heerlijk, alles was mooi
en problemen bestonden
niet meer. Op het moment
dat ik ontdekte dat het om
een leugen ging maakte dat
eigenlijk al niet eens zo heel
veel meer uit. Omdat de
leugen al gewerkt had.
En dit gun ik u nou ook. Nu
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Toch kan het anders. CDA
en PvdA hebben een alternatieve overgangsregeling
naar eeuwigdurende erfpacht
voorgesteld. Niet de actuele
marktwaarde, maar de historische uitgifteprijs, de prijs
die de projectontwikkelaar
ooit betaalde aan de gemeente
om op de onbebouwde grond
woningen te mogen bouwen,
wordt daarbij als grondslag
genomen om de afkoopprijs
van de canon te bepalen.
“Dat is een veel beter idee”,
stelt Schrijver. “Je bent dan
niet langer overgeleverd aan
de grillen van de markt. En
het levert betaalbare prijzen
op voor het afkopen van de
erfpacht.”

ziet u het leven nog als iets
waar u tegen moet vechten
terwijl u weet dat het u zal
verslaan. Dit minuscule leugentje zal u doen inzien dat
verslagen worden door het
leven het hoogst haalbare
is. Het verandert de manier
waarop u denkt en het is
maar één klein zinnetje van
vier woordjes. Zal ik het
u verklappen? Is uw oude
leven niet genoeg? Hier
komt ie dan. Het leugentje
bestaat niet.

deBrugSport
S u z a nn e B a k k e r z wa a i t a f b i j Wa r t b u r g i a

‘Het gaat met het vrouwenvoetbal
de goede kant op’
Tot haar veertiende voetbalde ze met en tegen jongens.
Suzanne Bakker uit Hensbroek bleek getalenteerd. Als
jonge puber debuteerde zij in het eerste dameselftal van
Reiger Boys (Heerhugowaard). Later stapte zij, kersvers
studente, over naar Wartburgia in Amsterdam-Oost.
Door Gijs Lauret

Wanneer ontstond jouw interesse voor trainen?

In 2007 startte de Eredivisie
Vrouwen en vertrok Bakker
naar FC Utrecht, om na één
seizoen alweer thuis te komen
bij Wartburgia. Ze is pas
dertig, maar al bezig aan haar
derde jaargang als trainer van
Wartburgia’s eerste dameselftal in de Topklasse. Na dit
seizoen stopt ze. Zij vertelt
erover bij een tosti ham-kaas
met curry.

“Heel jong, ik train al vanaf
achttienjarige leeftijd. Op mijn
negentiende liep ik stage bij
de KNVB voor mijn diploma
Trainer-Coach III. Trainde ik
meisjes van enkele jaren jonger.
In het veld was ik altijd een tacticus; coachen, mensen neerzetten. Bij Wartburgia heb ik de
kans gekregen me als coach te
ontwikkelen en mijn diploma
Trainer-Coach II te halen. Daar
ben ik dankbaar voor. Ik vind
het mooi vrouwenvoetbal naar
een hoger niveau te brengen.
Eerder heb ik een meisjesvoetbalschool opgericht in
Amsterdam. Momenteel ben ik
combinatiefunctionaris meidenvoetbal in Amsterdam én
Rotterdam; doel is om meiden
aan het voetballen te krijgen.”

Je bent dertig en je traint.
Voetbal je nog?

“Jarenlang deed ik zaalvoetbal
op vrijdagavond en veldvoetbal op zaterdagmiddag. Dan
ging ik bijvoorbeeld vrijdag
naar Groningen en zaterdag
naar Limburg. De belasting
voor mijn lichaam werd te
groot. Omdat ik zaalvoetbal
iets leuker vind, koos ik daarvoor. Afgelopen jaar ben ik
met mijn club v.v. Pernis landskampioen geworden. Ook heb
ik twee zaalvoetbalinterlands
gespeeld.”

Stadsdebat Sluisbuurt
GeorGaniSeerd door de Gemeente amSterdam

Programma
• Wethouder eric van der Burg (VVD) vertelt over de stedelijke
opgave voor de stad en de ambities voor de Sluisbuurt;
• Stedenbouwkundige mirjana milanovic (Gemeente Amsterdam) licht
het ruimtelijke concept van het plan voor de Sluisbuurt toe;
• Hoogleraar sociale demografie Jan Latten (UVA) plaatst de trek naar
Amsterdam in landelijk perspectief;
• Architect albert Herder (Studioninedots) duidt de voors en
tegens van de bouwtypologie voor de Sluisbuurt, vertelt over zijn
bouwervaring op Zeeburgereiland en zijn ervaring met het bouwen
van woontorens in Science Park;
• Urban Inspirator Paul de Bruijn (Bureau De Bruijn) deelt zijn ervaring
in stadsprojecten in Nederland en Berlijn;

“Na drie jaar is een nieuw
gezicht goed voor de groep. Iemand die de speelsters op een
andere manier kan triggeren.

Nescioloop

de gemeente amsterdam wil graag in gesprek met
geïnteresseerden en belanghebbenden, over thema’s die
nu spelen bij de ontwikkeling van de Sluisbuurt. een nieuwe
buurt aan het iJ, op de kop van het Zeeburgereiland.
Hoe bouwt de stad voor zowel jong als oud? Hoe maakt de gemeente
de nieuwe wijk aantrekkelijk? Is er, naast wonen, voldoende ruimte
voor werken, cultuur en onderwijs? Hoe zorgen we voor een goede
bereikbaarheid? De gemeente denkt aan autoluw, hoge dichtheid
(onder andere door hoogbouw) en veel voorzieningen in de buurt.
Wat denkt u? Op 28 februari 2017 is er een stadsdebat over de
Sluisbuurt. Iedereen is van harte welkom!

Waarom vertrek je bij Wartburgia?

• Plenaire discussie met de zaal.
• De avond wordt begeleid door Hadassah de Boer, o.a. bekend van
At5.
Waar en Wanneer
Datum
28 Februari 2017
Tijdstip
19.30 uur, inloop
vanaf 19.00 uur
Locatie
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10,
Amsterdam (vlak bij Leidseplein)
Entree
gratis, wel aanmelden
Plaatsen
200
Voertaal
Nederlands

Op zondag 9 april wordt de jaarlijkse Nescioloop weer
gehouden, hét hardloopevenement van Oost. Start en finish
zijn bij atletiekvereniging AV’23. De route voert langs het
Amsterdam-Rijnkanaal en voor het eerst sinds enkele jaren
ook weer langs Fort Diemerdam.
Er is een wedstrijdloop van 15 km, een trimloop van 15 en
8 km en een jeugdloop over 1923 meter. De lopers voor alle
afstanden gaan rond 10.00 uur kort na elkaar van start.
Voorinschrijving is mogelijk tot 3 april, dit gaat via inschrijven.nl. Je kunt daarbij een donatie doen aan het Jeugdsportfonds Amsterdam. AV’23, Radioweg 89. Zie voor meer info
nescioloop.nl.

aanmelden verplicht
Entree voor deze avond is gratis, u dient zich wel van tevoren aan te
melden. Er zijn maar een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar.
Aanmelden via de website van de balie: www.debalie.nl
Nesciobrug.

meer informatie over de Sluisbuurt:
www.amsterdam.nl/sluisbuurt

Suzanne Bakker (staand in het midden) is coach van het damesteam Wartburgia. “Mijn doel is om meiden
aan het voetballen te krijgen.”

En mijn ambities reiken verder.
Graag zou ik ooit in de Eredivisie trainen, dagelijks met
meiden werken. Een assistentschap kan ook, maar er speelt
nog niks. Ik sta er open in, wie
weet neem ik een sabbatical.”

Er wordt vaak gezegd dat ik
vast een goede mannentrainer
ben, maar het trekt me niet.
Mannen zijn toch anders…”

Heb je wel eens mannen getraind?

“Het gaat de goede kant op.
Er zijn sinds kort wekelijks
samenvattingen van de Vrou-

“Nee, maar wel clinics gegeven.

Hoe vind je dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zich
ontwikkelt?

wen Eredivisie op tv en in juli
speelt Oranje op het EK in
eigen land. Maar: in Duitsland
en Scandinavië zijn vrouwen
(semi)prof. Het niveau ligt hoger en ze krijgen een zakcentje,
dus kunnen zich meer richten
op het voetbal. Zo ver zijn we
nog niet.”

NLdoet, vrijwilligers aan het werk in Oost
Op vrijdag 10 en zaterdag
11 maart organiseert het
Oranjefonds in heel Nederland NLdoet: twee dagen
lang steken vele duizenden
vrijwilligers weer de handen uit de mouwen.
Ook in Oost zijn er op veel
plekken klussen te doen. Wil
je helpen? Kies dan via de site
nldoet.nl een passende klus
uit. Je kunt zelfs op postcode
zoeken naar een leuk adres bij
jou in de buurt.
Een kleine greep uit het klussenaanbod in Oost: bij het
sportpark aan de Radioweg
gaan vrijwilligers het groen
onderhouden en bloemzaad
zaaien, op het terrein van de
Boerderij op IJburg worden de
dierenverblijven opgeknapt,
net als bij kinderboerderij De
Werf aan de Archimedeslaan.
Bij woonproject Vrolikhuizen

Pony’s van de Boerderij op IJburg, die door vrijwilligers wordt gerund.

aan de Vrolikstraat wordt op
deze dagen de tuin lenteklaar
gemaakt.
Op heel veel plaatsen, veel te
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veel om hier op te noemen,
kun je jouw steentje bijdragen
aan de grootste vrijwilligersactie van het land. Zie nldoet.nl.

deBrugNieuws
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Duurzame inspiratietour IJburg

Leerlingen IJburg College 2 bouwen
snelle boot op zonne-energie
Op het IJburg College 2

Ook in Amsterdam ontkomen we er niet aan: we moeten toe
naar een duurzame economie. Om bewoners te informeren
over energiebesparing en verduurzaming van hun huis
en levensstijl organiseerden Nuon en Stichting Natuurlijk
IJburg eind januari een fietstocht langs vier bijzondere,
duurzame locaties op IJburg.
Tot de highligts behoorden een school met een dak vol zonnepanelen en een duurzaam huishouden met een zeer lage
energierekening. Marinus Knulst, voorzitter van Stichting
Natuurlijk IJburg: “We zijn ontzettend blij dat we met
zoveel IJburgers onze passie voor een duurzame toekomst
hebben kunnen delen.”

werkt een groep leerlingen
van 4 havo aan een zo snel

De weekmarkt van IJburg is sinds enkele weken terug op de
plek waar hij ooit begon: het Joris Ivensplein. Na wat strubbelingen in de begintijd en een periode aan de jachthaven
staan de kramen nu weer achter het winkelcentrum. Tot
ieders tevredenheid, blijkt bij navraag. Zowel de bewoners
als de marktkooplui zijn blij dat de markt weer tot bloei
gekomen is.
De weekmarkt Reuring, de enige particuliere markt van Nederland, biedt een mix van regulier en biologisch aanbod.
Je kunt er terecht voor onder meer groente en fruit, vis,
(biologisch) brood, scharrelvlees, gebrande noten, kazen,
olijven, lekkere maaltijden, sokken, bloemen en natuurlijk
de verse producten van Biolocious. Elke tweede zaterdag
van de maand is er wat meer reuring, bijvoorbeeld met een
proeverij of extra kramen.

op zonne-energie. In de
lente strijden ze ermee
tegen andere scholen. Ze
zijn het enige team uit
Amsterdam. En trots. “De
hele groep denkt dat we
kunnen winnen.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Sterre en Hano (beiden 16)
doen de pr van het team. Voor
het interview strijken we neer
op het leerplein, een belangrijke ruimte in de school die
net is verhuisd van tijdelijke
containers naar nieuwbouw
aan de Geertje Wielemastraat
op Zeeburgereiland. Dat bevalt uitstekend. “Daar was het
knus, iedereen kende elkaar.
Die goede sfeer is gelukkig
gebleven.”

Voorjaarsvakantie
op het Muiderslot
Met de tentoonstelling De
kracht van kleur in de Middeleeuwen haalt het Muiderslot de kleurrijke Middeleeuwse wereld terug. Wie
denkt dat de Middeleeuwen
donkere tijden waren, heeft
het mis. De jongste bezoekers
mogen een handje helpen.
Speciaal voor hen heeft het
Muiderslot een bijzonder
ontwerp van een Middeleeuwse kamer online gezet. Ze
mogen alle stickers, potloden,
behangetjes, glitters en verf
uit de kast halen om thuis
deze echte Muiderslotkamer
te versieren.
Intussen zijn ook de ver-

deSlibvijzel
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.

IJburg omarmt Markt Reuring

mogelijke boot die vaart

De Young Solar Challenge
wordt gedaan voor het vak
‘projecttijd’. De leerlingen
proberen een goed werkende
boot van hout te maken, eentje die vaart op zonne-energie.
Dat klinkt heel simpel, maar
kom er maar eens om. De
boten – twee stuks – zijn in
bouwpakketten afgeleverd.
De leerlingen moesten om te
beginnen de onderdelen naar
de eerste verdieping sjouwen.
Daar, in een mooie lichte
ruimte, zijn de geraamten van
de boten inmiddels duidelijk
zichtbaar.

sta m h u i s

leipeSlib
Voormalig slibvijzelgemaal wordt Stamhuis de Slibvijzel.
Oud beton verbouwd tot nieuwe hangout. Belevenissen in
een opmerkelijk project.
2 februari
Neus
Door de special over wonen in
combinatie met ons redactiehuisje op Zeeburgereiland, neemt
de interesse in dit gebouwtje
als informatiecentrum toe.
Wij staan er met onze neus
bovenop tenslotte.
5 februari
Fuckers
Intussen zijn we bestolen van de

dagomzet. In een split second.
Fuckers.
8 februari
Langspeelplaat
Alleen die vragen steeds. Wie
er ook binnenstapt: ‘Is dit een
oude bunker of zo?’ Nee dus.
Het is een oud gemaal. En wij
hebben het verbouwd. Jullie weten dat allang natuurlijk.
Maar we vertellen het verhaal
graag hoor, live, steeds weer

opnieuw. Ook aan toekomstige
bewoners.
12 februari
Weer verbouwen
Op details als financiering na
staat het wel vast: we gaan
uitbouwen. De tekeningen zijn
al klaar. Dan is het maar gewoon
echt af. Kunnen we onze kont
keren en kan iedereen warm en
droog zitten. Vraag maar eens
aan redactieleden die laatst ter
borrel in de tent bij het vuur
zaten, waarom dat belangrijk is.
Met die gure noordooster onder
de lompen door…

Nieuwe expositie‘Maro’: zeegezichten
De boten, het team, de uitdaging. Op het IJburg College 2 worden serieus voorbereidingen voor het NK Young Solar getroffen. “Er is weinig
stress. We zijn een groep, in plaats van traditioneel leraar en leerling.”

Dat geraamte, de zonnepanelen, de bedrading; ze doen
álles zelf. Sterre: “Het is belangrijk om samen te werken,
de taken goed te verdelen.
Dat was in het begin wel even
lastig, want wie doet wat?” Inmiddels zijn ze als team prima
op elkaar ingespeeld.
Hano knikt enthousiast. “Het
is leuk om te doen. De sfeer is
goed, heel gezellig. De begeleiders vinden het ook leuk,

ze laten ons meer vrij dan bij
andere vakken. Er is minder
stress. We zijn een groep, in
plaats van traditioneel leraar
en leerling.” Ze hebben dan
ook hetzelfde doel: de snelste boot maken, en daarmee
andere scholen verslaan.
Alle boten moeten op dezelfde manier geverfd, maar
de kleur mogen ze wel zelf
uitkiezen. Hano: “Met stickers
en zo kunnen we ons onder-

scheiden. En we hebben de
sponsors beloofd dat ze een
plekje op de boot krijgen.”

we gaan oefenen met varen.
De stand van de motor is bijvoorbeeld heel belangrijk.”

Maar hoe wordt hun boot dan
de snelste van allemaal? Het
gaat tenslotte om het Nederlands kampioenschap. Sterre:
“Er zit een jongen in de groep,
die is klein en licht. Hij moet
straks de boot besturen.” Als
de boot klaar is, komt iemand
van de TU Delft om hem te
testen. “Of die niet zinkt. En

Het klinkt al heel professioneel. De eerste races vinden
plaats in mei, tussen Lelystad
en Almere. Er doen ongeveer
twintig scholen mee. “Maar
wij zijn tot nu toe het enige
team uit Amsterdam!” Ze
kijken er enorm naar uit. “De
hele groep heeft er vertrouwen in dat we eerste worden.”

Houtrook
Schoner stoken, minder overlast
Met vrienden, familie of buren gezellig met een drankje bij de
haard zitten, dat is voor velen puur genieten. Toch pleit GGD
Amsterdam voor een verbod op het stoken van houtkachels
en openhaarden. Vooral in dichtbebouwd gebied geeft de rook
overlast – door de geur, maar ook door de uitstoot van fijnstof en
schadelijke stoffen. Vooral op dagen met mist of weinig wind is
de vervuiling in een kring van 400 meter rondom de schoorsteen
aanzienlijk.

strengelde geschiedenis tussen
de eeuwenoude bondnoten
Amsterdam en het kasteel
ontrafeld. In een speciale voor-

stelling van Poppenkast op de
Dam gaan de poppen op zoek
naar de geheime sleutel van
Amsterdam. www.muiderslot.nl

Schone rook bestaat niet, aldus de GGD, zelfs niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel. Uit onderzoek blijkt zelfs
dat houtrook net zo vervuilend is als uitlaatgassen van verkeer
(het bevat onder meer fijnstof, roet, benzeen, koolmonoxide en
PAK’s). “Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf”, aldus
de GGD-site.
Op de website Rivmtoolkit.nl. worden tips gegeven over schoner
stoken en het voorkomen van overlast.
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De markt op het Joris Ivensplein.

De bekende en onbekende
hotspots van Amsteldorp
De dynamiek van een buurt lees je niet altijd af aan het
straatbeeld. Dat er veel mooie dingen gebeuren dankzij de
inzet van bewoners, ondernemers en buurtwerk brengt de
organisatie van Amsteldorp Ontdekt! daarom graag eens
onder de aandacht. Op donderdag 9 maart wandel je langs
bekende en onbekende hotspots van deze wijk. En voel je
je welkom bij initiatieven van bewoners, het Hoekhuis en
de Open Hof, bij de Buurtsuperman en andere activiteiten.
‘Proef, luister, geniet, ontmoet.’
Aftrap om 16.0 uur in het Hoekhuis, Fizeaustraat 3. Aanmelden en info via Facebook ‘Amsteldorp Ontdekt’.

Een jaar geleden begon fotograaf Mischa Keijser aan een
bijzonder project. In plaats
van de zee als buitenstaander
te fotograferen, dook hij erin.
Hij had daarbij een voorkeur
voor extreem weer: storm,
gitzwarte luchten, hagelbuien.
Nu presenteren wij, gehost
door Sandvoort Gallery, een
selectie beelden onder de titel
‘Maro’. Omdat Zeeburgereiland (onderdeel van IJburg) is
gewonnen uit zee een toepasselijke expo toch?
Alle foto’s zijn in een beperkte
oplage te koop. Sandvoort
Gallery specialiseert zich in
het werk van topfotografen uit

de geschiedenis van de Nederlandse fotografie.
Kom je kijken? De setting is
uniek, de galerie, gevestigd in
industrieel erfgoed van Zee-

burgereiland, is een kunstwerk op zich. Je bent welkom
op zaterdag en zondag van
9.00–19.00 uur. Facebook:
‘Slibvijzel’ .

3 maart: Slib Open voor studenten

Dutch Street Art Awards

In juni worden voor de tweede keer de Dutch Street Art
Awards uitgereikt. De komende maanden buigt een deskundige jury zich over de vraag welke straatkunstenaars de stad
het meest hebben verfraaid met hun muurschilderingen,
posters, stencils en installaties.

Een gezellige borrel en lekkere
muziek bij de haard. Iedere
eerste vrijdag van de maand
kunnen studenten elkaar
ontmoeten, voorlopig in de le-

gertent. Het Stamhuis hanteert
tijdens Slib Open speciale
studententarieven, de entree is
altijd vrij. En: happy hour van
20.00-21.00 uur, bier €1.

De eerste editie was vorig jaar een groot succes. Lars Brehm
van Amsterdam Street Art: “Street art is de balans tussen
orde en chaos in een stad. Met deze awards willen we waardering tonen voor het werk van kunstenaars en liefhebbers
die street art mogelijk maken.”
Het is mogelijk jouw favoriete straatkunstenaar te nomineren via de website dutchstreetartawards.nl. Kunstenaars
mogen ook zelf werk insturen. Dit kan tot 17 april. Volg de
ontwikkelingen via de site of FB. De prijzen worden in juni
tijdens een feestelijke avond uitgereikt.
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Slib Open op vrijdag 3 maart,
voor studenten 18+,
vanaf 20.00 uur,
Roepie Kruizestraat 2.
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The Art of Window Styling
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HET moment om een
terras te laten maken!

deBrugLeef!
In Oost is het veelzijdig wonen. Vinex-, volks- en waterbuurten lopen hier kriskras door elkaar. De mensen vinden dat nog leuk ook. Maar hoe wonen zij? In
Leef! laten we het zien.

b i j nn e n k i j k e n b i j e va e n sa nd e r

‘We zijn extreem gelukkig hier’
Door Linda van den Dobbelsteen

Acht jaar geleden waren ze
op zoek naar een huis geschikt
voor een gezin, wat lastig is
in Amsterdam. Maaike: “We
hadden het al bijna opgegeven
toen dit huis voorbijkwam. We
vonden het meteen bijzonder.
Maar zagen ook: er moet wél
iets aan gedaan worden.”
Wie Pieter (40), Maaike
(39), Sacha (6), Eliah (5
maanden)
Type woning koopwoning
Waar Oud Oost
Woonoppervlak 110 m2
‘volgens het kadaster’, en
nog 40 m2 praktijkruimte
Fijnste plek de bank met
uitzicht op het Eikenplein

cas oorthuyskade 100

|

1087 bb amst e r dam

i n f o @ wo o n g i e t v l o e r . n l

|

|

020 - 7 7 7 284 9

w w w. wo o n g i e t v l o e r . n l

HUREN
OP
IJBURG?

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

Hallstein-Nes 12
b e r g e n (n h )

TE KOOP

€ 579.000 k.k.

O u d O ost

en blijft populair.

IK BIED U HET VOLGENDE

Uw makelaar op IJburg:

Bart Bastiaansen
registermakelaar taxateur

1 1 0

J A A R

E R V A R I N G

020 - 57 333 57
info@voogd.nl

Hij wijst op een stoel. “Een echte
De Wit, tijdloos design. Op de
kop getikt via Marktplaats.”

hard nodig, Amsterdam is

www.vesteda.com
verhuur@vesteda.com
Varende Makelaar advertentie spoed 01.pdf
16-02-2017
16:14:17

D A N

Sacha, Pieter, Maaike, en in de box Eliah. Hun huis is oorspronkelijk een atelierwoning, met veel en grote
ramen. “Het is een feest om naar buiten te kijken de hele dag.”

50.000 woningen bouwen

AL VANAF € 100,- per maand excl. btw

M E E R

Maaikes lievelingsplek is toch
wel de bank, met uitzicht op het
plein. “Het licht is altijd anders. Elk seizoen is er weer iets
nieuws te zien.” Pieter bekent:
“Ik heb een lampenfetisj. Ik heb
er een paar waar ik heel tevreden over ben, zoals die staande
lamp. Ik vind licht gewoon leuk.”

Amsterdam gaat tot 2025
in Amsterdam. Die zijn

VOOGD MAKELAARDIJ

Pieter: “En dan heb je het
pronkstuk nog niet eens gezien.”
Hij doet de deur naar het
buitenplaatsje open. De blik
valt direct op twee enorme
deuren van hout en glas. “Hele
oude Franse serredeuren.” Waar
leiden ze naartoe? Het blijkt de
praktijkruimte van Maaike, ze is
kindertherapeut. Oorspronkelijk hoorde deze ruimte bij een
ander gebouw, nu bij dit huis.
Het is al even sfeervol, met weer
veel hout.

Ook de buurt vinden ze super,
“echt gewoon super”. Pieter:
“Wij zijn extreem gelukkig hier.”

Stadsdebat over de Sluisbuurt 28 februari

JOHAN VAN DER KEUKENSTRAAT

• Topkwaliteit
• Scherpe courtage
• Gratis vrijblijvende
taxatie
• Langst actief op IJburg
• Hoge verkoopopbrengst

De vloer hebben ze gehouden,
die is voor een groot deel
gemaakt van houten trapdelen.
“Hij is misschien niet helemaal
strak, maar hij past goed.” Die
sfeer, de glas-in-loodramen, de
vele kruip-door-sluip-doortjes,
daar vielen ze op.

Een fijn familiehuis gelegen in parkwijk ‘de Negen
Nessen’ in het gezellige kunstenaarsdorp Bergen op
steenworp afstand van weide, bos, duin en strand.
In 2016 is de gehele bovenverdieping gerenoveerd.
De uitgebouwde woning met inpandige berging heeft
een vloeroppervlak van 165 m² en ligt op een perceel
van 373m². De rustige, groene en ruim opgezette
woonwijk is een unieke plek voor opgroeiende
kinderen. Het dorp Bergen is één van Nederlands
mooiste dorpen, met in het prachtig historische
centrum de leukste winkels en gezelligste restaurants.

INTERESSE?

072 581 6630

Sterck Makelaars www.sterckmakelaars.nl
Breelaan 17A | 1861 GC Bergen NH
072-5816630 | info@sterckmakelaars.nl

Op de kop van Zeeburgereiland wordt een nieuwe wijk
ontwikkeld, de Sluisbuurt.
Maar hoe bouw je een stad
voor jong en oud? Over dit
onderwerp en andere thema’s
wil de gemeente graag van
gedachten wisselen. Het plan
voor de Sluisbuurt bevat ook
woontorens tot 143 meter
hoog, aan het IJ. De wijk
wordt groen, met mooie waterkanten en voorzieningen
als winkels, bedrijfsruimtes,
horeca en scholen. Er komen
maximaal 5.500 woningen,
waarvan 30 procent bestemd
is voor sociale huur. In het
het debat komen vragen als
‘hoe bouwt de stad genoeg
woningen voor iedereen?’ en
‘hoe worden nieuwe wijken
aantrekkelijk?’ en thema’s als
bereikbaarheid, parkeren en
voorzieningen aan bod. Voor

het debat op 28 februari in De
Balie is aanmelden verplicht,
dat kan via www.debalie.nl.
Sprekers zijn onder anderen
wethouder Eric van der Burg
en stedenbouwkundige Mirjana Milanovic. Hadassah de
Boer, bekend van At5, begeleidt de avond, die afgesloten
wordt met een plenaire discussie. Zie ook www.amsterdam.nl/sluisbuurt.

Veel animo voor hoogbouw
en brug

Intussen is onder geïnteresseerden een peiling gehouden onder 554 mensen die
zich aanmeldden voor de
nieuwsbrief. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de
helft van geïnteresseerden
op zoek is naar een nieuwe
woning. Een kwart is omwonende en wil weten wat er in

de buurt komt. Met 22% is het
aantal geïnteresseerden in
architectuur en stedenbouw
opvallend hoog. Ongeveer
twee derde van de respondenten vindt de combinatie van
hoogbouw tot 143 meter en
lagere bebouwing aansprekend. Van de 172 omwonende
geïnteresseerden vindt 52%
hoogbouw wel aantrekkelijk,
maar 45% vindt dat het lager
moet. Over de fietsverbinding met de binnenstad via
een brug naar het Oostelijk
Havengebied zijn de ondervraagden zeer uitgesproken:
meer dan 80% is voor het
realiseren van een fietsbrug.
Bewoners van het Oostelijk
Havengebied zijn er kritisch
over, al is in totaal 64% van de
groep omwonenden voor. In
de Sluisbuurt komt gemiddeld één parkeerplek per
twee woningen. Voor 46% van
de ondervraagden is wonen
zonder eigen parkeerplaats
niet aantrekkelijk. Van de
ondervraagden woont vier op
de vijf al in Amsterdam.
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Wil je ook geportretteerd
worden voor deze rubriek?
Mail info@debrugkrant.nl.

Vijf partijen
in de race om
Bijlmerbajes
Zij mogen hun visie uitwerken over de ontwikkeling van een nieuwe
wijk op het terrein van de
voormalige Bijlmerbajes.
Tot 1 juni 2017 krijgen
ze de tijd om hun plan
te maken en een bod
te doen. In september
wordt bekend wie wint.
De consortia zijn ABC
Planontwikkeling, AM,
Luchtplaats en Wonam,
Roundhill Capital en Rijnboutt, en Vastint.
Het terrein van de Bijlmerbajes is eigendom van
het Rijk, de verkoop moet
op zijn minst 60 miljoen
euro opleveren. Op het
terrein (7,5 hectare) is
ruimte voor 135.000 m2
bebouwing, waarvan
minstens 70 procent uit
woningen moet bestaan.
In alle plannen blijft het
huidige hoofdgebouw
van de Bijlmerbajes staan,
na een grondige transformatie.

deBrugNieuws

deBrugUit de wijk

deBrugIn de 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.

Steuntje in de rug voor buurtsuperman
In Amsteldorp heeft de oude
buurtsuper De Amstel een
herstart gemaakt als de Buurtsuperman. De noodlijdende
winkel aan de Fizeaustraat
werd op initiatief van stadsdeel
Oost en Stichting Kennisland
mooi opgeknapt door stylisten.
Eigenaar Ismael Taskopru

steekt oudere en minder mobiele buurtbewoners graag de
helpende hand toe en is daarmee volgens velen een echte
buurtsuperman. Toen zijn
winkel in financiële problemen raakte, vond de buurt het
tijd om nu hém eens te helpen.
De winkel is grondig aan-

gepakt en heeft een sociale
functie gekregen in de vorm
van een ronde keukentafel
waarin buurtbewoners na
het doen van hun dagelijkse
boodschappen even met een
kop koffie een goed gesprek te
voeren.

Bestuurscommissies stadsdelen weg

Ivar Manuel, de (voorlopig) laatste gekozen stadsdeelvoorzitter.

De bestuurscommissies van
alle stadsdelen worden opgeheven. Op 15 februari stemde
de gemeenteraad in met deze
Middenweg 3-5, Amsterdam
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
020-3311700
www.fietsenmeer.nl

wijziging in het bestuurlijke
systeem van Amsterdam.
In plaats ervan komen 22
gebiedscommissies van vier

personen. Zij vertegenwoordigen dan bewoners uit de
wijk. De stadsdelen worden
voortaan bestuurd door drie
door het college van B&W gekozen bestuurders. Sinds 2014
zijn er bestuurscommissies in
de stadsdelen, die vooral een
uitvoerende taak hebben. De
meeste bevoegdheden liggen
in de Stopera. Voorzitter van
de bestuurscommissie van
stadsdeel Oost reageert: “Nu
dit besluit genomen is, ben ik
de (voorlopig) laatste gekozen
stadsdeelvoorzitter. Voor mij
is deze functie nu daarom
specialer dan ik ‘m al vond.
Wat de toekomst gaat brengen
moeten we afwachten.”

Vrijwilligers gezocht
Tuin van Darwin
Hou je van tuinieren en woon je in de buurt van het Darwinplantsoen? De prachtige tuin, een ontwerp van de bekende
landschapsarchitect Hans Warnau, moet het voortaan zonder
professionele tuinman stellen. Daarom hebben buurtbewoners de Vereniging Vrienden van Park Darwin opgericht.
Het is de bedoeling dat vrijwilligers vanaf 1 mei in twee dagdelen het onderhoud gaan verzorgen. Het seizoen duurt tot
half oktober. Wie graag wil meehelpen of leuke ideeën heeft
voor de tuin kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar
info@vriendenvanparkdarwin.nl.
Amsterdamse avond bij DOK48
Een lel van een Amsterdamse avond bij eetcafé DOK48 in de
IJburgse haven op 3 maart. Nol verbleekt erbij…. Live zijn er
Glenn Palm aan de microfoon en dj Rick aan de draaitafel, dat
wordt meezingen geblazen. Of, zoals ze bij DOK48 zeggen:
‘Fok carnaval’. In vrolijke combi met de Vrijmibo IJburg, vanaf
20.30 uur, Krijn Taconiskade 328. Facebook: Vrijmibo ‘Dok48’.

Lizelotte van Dijk

‘Als het echt niet
lukt in mijn leven,
begin ik een
restaurant’
Lizelotte van Dijk (1980) is actrice en presentatrice. Ze
speelde onder meer in Costa! en Goede Tijden, Slechte
Tijden, presenteerde SchoolTV en 6Pack en deed mee aan
Bobo’s in the Bush en Op zoek naar God, met Gordon en
Dennis van der Geest. Ze woont ‘aan de voet van Oost’.
“Vaak denk ik: dat kan leuker.”

Door Linda van den Dobbelsteen

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

Beuken

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

ALLE
DAGEN
OPEN!

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

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

slaapbanken en bedkasten

Pretoriusstraat 88H | 020 3311700

w w w. f i e t s e n m e e r. n l

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl
We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.

Steve Bikoplein 12 | 020 737 06 73

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

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

o a r- o o s t . n l

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

‘Maak nu online
een afspraak!’

w ww. 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
Als mantelzorger
ondersteuning
nodig?
Dynamo helpt met een Mantelzorgcoach!

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

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395

w w w. s i c k m a n n . n l
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

Ruime keuze in:
-

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

Lasergamen al vanaf €7,50

www.powerzone.amsterdam

www.ijburgcollege.nl

Pieksman Wijnimport | Hogeweg 19 | 020 6458232
wijn@pieksman.nl www.pieksman.nl

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

PEDICURE SINDS 1950
Loop eens langs bij De Kraanvogel: Voor
mensen die leven met kanker en hun naasten!

Dames en Kinderschoenen
Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77
w ww.r i sscho enen.nl

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

Robert Kochplantsoen 19 | 1097 GG Amsterdam
TEL 06-48362873 | info@dekraanvogel.org

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

Ook vrienden worden?
www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl
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DeKraanVogeL.org

“Na m’n laatste film, Dans
met de Duivel in 2015, heb ik
even een time-out genomen.
Al voor die film overviel me
een soort rampspoed. Iedereen om me heen ging ineens
dood: mijn moeder, een goede
vriend, een goede vriendin.
Ik ben gewoon door blijven
beuken, maar op een gegeven
moment doofde toch het licht
een beetje. Nu ben ik wel weer
opgekrabbeld. En leuke dingen aan het doen. Deze zomer
zie je me in een aantal nieuwe
projecten, waar ik – zoals dat
gaat – nog niet zoveel over
mag zeggen.”
Accent

“Ik heb de Toneelschool in
Antwerpen gedaan. Je zou het
misschien niet zeggen, maar
ik kom uit België. Nee hè? Ik
ben expres heel erg Nederlands gaan praten. Anders
kon ik hier geen rollen spelen.
En dat platte, half-Vlaams en
half-Nederlands, dat is lelijk.
Dat wilde ik niet. Dus heb ik
het mezelf goed aangeleerd.
Het kán ook niet, op tv. Want
acteren is mijn passie, maar
presenteren is een tweede
natuur. Ik vind het heel leuk
om met een camera op pad
te gaan. Bijvoorbeeld op de
manier zoals we dat deden in
6Pack, lekker out of the box.
Misschien moeten we een zender voor Oost beginnen?”
Peettante

“Op dit moment doe ik ook de
pr en marketing van MichelInn, een café-restaurant in de
Transvaalbuurt, aan het Steve

Bikoplein. Ik ben natuurlijk
bevooroordeeld, maar de
pizza’s en platito’s bij MichelInn, die zou ik echt heel vaak
kunnen eten. Ik zie mezelf als
een peettante van dat restaurant. Ik was erbij tijdens de
oprichting. Ik bemoei met
niet met de opvoeding maar
ik vertroetel het graag, schep
graag op over de kwaliteiten.
Thijs, de eigenaar, en ik zijn
al heel lang vrienden, ‘besties’. Over veranderend Oost
gesproken: toen we net bezig
waren met dat restaurant zaten
de kogelgaten in de ramen. Nu
is het plein mooi opgeknapt,
en superfijn voor kinderen.”
Ontevreden

“Dat ik zo stellig ben over het
eten van Michel-Inn komt
omdat ik zelf veel van koken
hou. Ik heb leuke ideeën. En
ben vaak ontevreden als ik ergens ben. Dan denk ik: dat kan
leuker. Ken je bijvoorbeeld
dat nieuwe restaurant in Hotel
Arena, Park? Ik bestelde daar
een tosti, van 8 euro. Nou, dan
verwacht je wat. Maar ik kreeg
twee sneetjes casínobrood met
iets ertussen. Maak er dan wat
van, voor dat geld. Het is er wel
heel mooi geworden. Net alsof
je altijd buiten zit.”
Dochter

“Vandaag, op Valentijnsdag,
is ze jarig. Ze is 1 geworden.
Dat ik Oost zo bijzonder vind,
komt ook een beetje door haar.
Ze is hier vlakbij in het OLVG
geboren. Sinds ze er is, wandelen we veel. Oost is nog heel
authentiek, niet platgewalst.
Toen ik net in Amsterdam
kwam wonen vond ik iedereen
op elkaar lijken. In Oost dacht

Aan de overkant van de straat schreeuwt iemand: ‘lekker ding’. Lizelotte hoort het niet. Ze zegt: “Het lekkerst eet je bij Michel-Inn, maar daarna vind ik de hamburgers hierachter bij Rotisserie heel goed.”

ik: o ja, hier is meer verscheidenheid, en creativiteit. Het
Oosterpark is mooi geworden.
En dit plein, het Beukenplein,
met veel leuke plekken en lekker eten, is ook fijn. De buurt
verhipt wel. Dat is oppassen.
In de zomer is het zo druk dat
je niet meer kan zitten.”

niet bij alle restaurants. Net als
terrassen in de winter: het mag
bijna nergens meer. Behalve,
zo lijkt het, bij de grote zaken
– ik noem geen namen… –, zij
mogen in de winter wél terras
houden. Niemand kent de
regels. Het is heel gek, het lijkt
wel willekeur.”

Willekeur

Hete saus

“Wat wel raar is: dat lichtbakreclame ineens van de
gevels af moet in Oost. Bij
Michel-Inn bijvoorbeeld, en
bij sommige buren. Maar weer

“Tijdens m’n time-out, zoals
ik het maar noem, bedacht ik
iets. Echt helemaal niks doen,
dat kan ik niet. Dan krijg ik
ideeën. In dit geval voor een
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chilisaus: Pepperpot. De Mr.
Jalapeño en Mrs. Hotshot,
als dip of bijvoorbeeld bij
kip, maakte ik eerst alleen
voor het restaurant van Thijs.
Mensen gingen vragen: waar
koop je dat? Toen heb ik het
verder ontwikkeld, je kon het
onder meer bij Landmarkt
kopen. Binnenkort is er weer
een nieuwe voorraad. Ik hou
gewoon van koken.” Ze lacht
even. “Ik zeg altijd: als het
echt niet meer lukt in m’n
leven, dan begin ik een restaurant.”

ZGAODeel 33

‘Ik vind verliezen
nu leuk!’

o p e n I n g s t I J d e n ma-vr
10-18 u u r z at 12-17 uur

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

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
Meer weten? 020 592 54 20

www.zgao.nl

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

Werken in de ouderenzorg

‘Mijn collega’s en ik zijn goed in het lezen van lichaamstaal’
Van 13 tot en met 18

Ze vervolgt: “Ik heb ontdekt
dat voor mij de extra uitdaging zit in het opvangen
van signalen. Juist wanneer
dit niet zo makkelijk is. Ik
begrijp dat familieleden extra
bezorgd zijn over een vader of moeder die zich door
alzheimer steeds moelijker
kan uiten. Het is voor ons als
zorgmedewerkers fijn als familie vertelt over vroeger, zo
leren wij een bewoner beter
kennen.”

maart is het de Week
van Zorg en Welzijn, een
perfecte gelegenheid voor
wie zich wil oriënteren op
werken in de zorg.
Wat heeft werken in de
ouderzorg te bieden, en
hoe haal je er voldoening

Op zoek naar een leuke baan in de bediening?
Neem contact op via info@haddockamsterdam.nl

uit? Dat vragen we aan
Samira el Kaouini (25),
leerling bij ZGAO.
“Geef mij maar af en toe
een nachtdienst.”
Door Linda van den Dobbelsteen

LUNCH - BORREL - DINER
zeeburgereiland - kindvriendelijk - vergaderen
IJdijk 8 1095 KM Amsterdam | www.haddockamsterdam.nl

*Geldig t/m 10 maart 2017

-John de Wolf

Verlies gegarandeerd
direct tussen de 4-28 cm
Intake & proefbehandeling*
van € 59,- voor € 39,-

Na de opleiding Helpende
besloot Samira te gaan werken
én de opleiding Verzorgende
IG (individuele gezondheidszorg) te volgen. Vanwege herhaling in de studiestof, stapte
ze over naar een secretaresseopleiding, die ze afmaakte.
Ze zegt: “Het was best aardig,
maar secretarieel werk gaf
mij niet de voldoening die ik
gewend was van mijn tijd in

Zeilschool IJburg verhuist

al in alle vroegte door de

varen straks, vanaf mei,
sluis, waar buitengaats
zeillessen plaatsvinden.
“Straks kunnen we vanuit het clubhuis het hele
IJmeer overzien.”

Bel 06 - 2116 8480 en maak direct een afspraak
of boek online in via www.easyslim.nu

Samira weet heel goed wat haar
zo aanspreekt in het werk. “Het
zijn de mensen die mij de zorg
in trekken. Iedere dag is anders,

ik begin er steeds helemaal
open aan. In de groepswoning waar ik werk, wonen
zes mensen met dementie.
De stemming is er elke dag
anders, ik probeer die zo goed
mogelijk aan te voelen. En het
vooral gezellig te maken. Voor
mensen met dementie is het
vaak lastig om zich te uiten.
Toch wil ik ontdekken hoe zij
zich voelen. Mijn collega’s en
ik zijn goed in het lezen van
lichaamstaal.”

Eén ding staat voor Samira
vast. “Saai is het nooit in de
zorg. En het is – gelukkig – ook
geen baan van negen tot vijf.
Geef mij maar af en toe een
avond- of een nachtdienst.”
Advertorial

‘Dit is het mooiste water van Nederland’

Easyslim.nu is een afslankstudio waar je met hulp van het
gepatenteerde en geavanceerde afslankapparaat
plaatselijk afslankt en spieren opbouwt.

Nanda Wallroth • amsterdam@easyslim.nu
IJburg, Pampuslaan 31 • Centrum, Oostenburgergracht 61

een combinatie van werken en
school.”

Z e i l s c h o o l IJb u r g v e r h u i st n a a r d e j ac h t h av e n

naar de haven. De bootjes

Easyslim.nu Amsterdam

de ouderenzorg.” Volg je hart
luidt haar credo, en daarom
ging Samira terug. “Mede op
aandringen van mijn collega’s
pakte ik ook de opleiding
Verzorgende IG weer op. Ik
zit nu in het tweede jaar, het is

Kom kennismaken met de ouderenzorg
Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart van 14.00–16.00 uur staan in het Flevohuis
(Kramatplantsoen 263) en De Open Hof (Fahrenheitstraat 115) de deuren wagenwijd open
voor iedereen die wil kennismaken met het werk in de ouderenzorg. Ook voor een
combinatie van werken en leren, een bijbaan of vrijwilligerswerk. Loop gerust binnen!

Laat het apparaat het werk voor je doen!

Neem contact op om een afspraak te maken, dan wordt 2017 het jaar
waarin je definitief een verandering hebt ingezet!

Samira: “Het zijn de mensen die mij de zorg intrekken. Ik probeer ze goed mogelijk aan te voelen.”

“De waardering die we krijgen
van bewoners is groot. In
woorden, maar vaker nog in
een klein gebaar als in het
vastpakken van mijn hand
of een knipoog. Het fijne aan
werken bij ZGAO is dat je
kunt doorgroeien. Door op
verschillende afdelingen te
werken, ontdek je wat het best
bij je past. Binnenkort stap ik
over naar de revalidatiekliniek
hier in het Flevohuis. Het is
spannend, maar ook weer
niet. Want ik weet dat ik warm
onthaald zal worden door
mijn nieuwe collega’s.”

Nikki Terluin (26) nam de zeilschool 2,5 jaar geleden over,
nadat ze er eerst als instructrice werkte. Bart Ypma (29),
haar vriend, hielp wel eens,
maar hield zijn vaste baan. Hij
bleek het ondernemen in zijn
bloed te hebben. Nu runt hij
de school, en is zij als pedagoge vooral betrokken bij het
opleiden van de (jonge) zeilers.
Ze zijn allebei zeilgek, ze doen
het al hun hele leven.

op een lang vlot door de sluis
gevaren. De lessen vinden
plaats op het IJmeer. Nikki:
“Onze kracht is denk ik dat wij
onze cursisten kennen. Het
zijn geen nummers zoals ze
dat zijn bij de grote zeilscholen in Friesland.” Ze lacht: “We
zijn soms meer een buurthuis
dan een zeilschool.”

Tot vorig najaar was het haventje van Vrijburcht hun standplaats. Buurtbewoners hebben
de vloot vast wel eens onder
de bogen van de BH-brug door
zien varen. Een schitterend
gezicht. Bart: “Het was er mooi,
maar we konden niet groeien.”
Het bleek nog lastig een
nieuwe plek te vinden. Nikki
knikt. “Tot de watersportvereniging ons omarmde. Vanaf
mei zijn wij daarom gevestigd
in de haven van IJburg.” De
boten liggen er nu al op een
vlot. “Als straks het clubhuis
van de watersportvereniging af
is, huren wij een gedeelte van
het gebouw.”

de vereniging klaar is van wat
ruimte gebruik mogen maken.”

Bart: “Hier in de haven denkt
iedereen mee, we zijn met
open armen ontvangen. Dat
geeft de zeilschool een boost.
We voelen ons ook enorm
ondersteund door DOK48,
waar we tot het clubhuis van

Zeilschool IJburg beschikt
inmiddels over een indrukwekkende vloot. Er liggen 36
optimistjes, 4 laerlings, 4 laser
pico’s en een valk te wachten
op kinderen en volwassenen,
voor onder meer zeillessen op

Bart en Nikki van Zeilschool IJburg in de haven. “Wij zijn soms meer
een buurthuis dan een zeilschool.”

woensdagmiddag en zondag,
en meerdaagse cursussen in
vakanties en tijdens Pinksteren.
Omdat de zeilschool niet alleen plezier maar ook veiligheid heel belangrijk vindt,
worden de boten op lesdagen
in alle vroegte allemaal tegelijk
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Bart tuurt over de haven,
richting het IJmeer. Trots: “Wij
hebben op heel wat wateren
gevaren en ik durf te stellen dat
we hier beschikken over het
mooiste water van Nederland.
Het is weids en divers. Als
je wilt kun je acht uur varen
tot de eerste brug. Maar als
de wind lastig is, kun je ook
kiezen voor de luwte aan de
zuidkant van IJburg. Dat is
heel gaaf.”
www.zeilschoolijburg.nl
Advertorial

deBrugPuzzel
d e b ru g c i j f e r

KOMST GAAT KOMEN

5000

Gijs
Lauret

Ruim 5000 reacties op herzieningsplan erfpachtstelsel Amsterdam.

Groene energiemaffia

Meer informatie

Het Sportfondsenbad is een ouderwets zwembad en
chronisch te klein voor zijn achterland. Een burgerlijk
robbertje zwemmen met het gezin kan op zaterdag van
pakweg twintig over elf tot vijfentwintig over twaalf. Daarna
knorren de kindermaagjes en wil ik vlug naar huis om lunch te
fiksen.

prijspuzzel
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KOMST
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Amsterdam Zeeburgereiland
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Ze staan voor de Appie, uitgerekend naast mijn fiets. Vier
maar liefst, in gelijke uitdossing. Groene energiemaffia. ‘Dag
meneer, mag ik u een boom aanbieden?’ vraagt de olijkste.
‘Ja hoor, gezellig,’ glimlach ik, en prop zijn zogenaamde CO2
compensatiezakje in m’n achterzak. Er zitten zaadjes in.
‘Hoe duurzaam bent u eigenlijk?’ informeert hij, terwijl ik
haastig mijn fiets losmaak, maar hem netjes blijf aankijken.
‘Geen idee man, ik doe m’n best.’ Mijn interesse daalt
hoorbaar.
‘Hoe duurzaam bent u op een schaal van één tot Qurrent?’
‘Tot wat?’
‘Tot Qurrent.’ Grijnzend wijst hij naar het energiemaffialogo
op zijn energiemaffiajas.
‘Da’s geen getal,’ schamper ik ingehouden, met fiets aan
de hand. Hij lacht breeduit en overdenkt zijn volgende
aanvalsgolf.
‘Hebt u de groenste energieleverancier?’
‘Hij is sowieso ontzettend groen, maar m’n vriendin regelt dat
joh, het interesseert me niet echt,’ zeg ik naar waarheid.
‘Want de rekening is belangrijker?’ Hij lokt me uit de tent.
‘Zeker niet, het is allebei belangrijk. We doen behoorlijk aan
groene toestanden, zonnecellen en zo.’
‘Ik kan even kijken welke energieleverancier u nu hebt, als u
het interessant vindt?’ Hij swipet fanatiek op een uit het niets
opgedoken iPad mini.
‘Nee, sorry ouwe, het interesseert me heel weinig. Maar ik ga
dolgelukkig met drie bomen in m’n broekzak naar huis!’ roep
ik opgetogen.
‘Dan wens ik u een heel groene dag!’ roept hij iets te hard.
‘Lieverd, welke energieleverancier hebben we eigenlijk?’ vraag
ik als mijn alwetende orakel thuis is gearriveerd. Ze vermoedt
Qurrent. We waren er allang ingetuind, kennelijk. Maar dat
geeft niet. Ondanks zijn maffiose ronselpraktijken mocht ik
dat groene ventje wel.
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Horizontaal
1 Gezondheidsleer 2 gezond maken 12 huilgeluid 14 orgaan 25 muzieknoot 17 Honduras (afk.)
18 in goede conditie 20 erbij horend (Lat. afk.) 21 Krypton (symbool) 22 lichaamsdeel 25 buitensporig
28 warme drank 29 van leem 31 meisjesnaam 32 etage (afk.) 33 meester (afk.) 35 Sociaaleconomische
raad (afk.) 36 chef- staf 37 Bijbelboek (afk.) 38 Egyptische godin 40 vleesgerecht 42 boom 43 oefenen
44 persoonlijk voornaamwoord 46 eenheid van culturele overdracht 48 vertaler 51 dwarsmast
53 voorzetsel 54 geleerd 56 achter 57 tegenover (afk.) 58 rivier in Rusland 60 gezondheid! 62 deel van
een koe 64 bevallig 66 hagedis 68 lidwoord 69 en anderen (afk.) 70 insect 72 centrale interfaculteit (afk.)
73 megaton (afk.) 74 arrogant 76 soort bunzing 78 medicijn 79 binnensmonds zingen.
Verticaal
1 Beterschap 2 Gedeputeerde Staten (afk.) 3 autochtoon 4 slot 5 Nederlandse Kampioenschappen (afk.)
7 uitroep 8 faam 9 naast het genoemde 10 zelfde tijd (afk.) 11 op geen enkele plaats 13 bolgewas
16 oprecht 18 verpakking 19 draai 21 nakomeling 23 Helium (symbool) 24 lengtemaat 26 de onbekende
(afk.) 27 Tunesië (afk.) 30 medicament 34 cadans 36 kettingzang 38 in samenwerking met (afk.)
39 De Heilige Roomse Kerk (Lat. afk.) 40 hoofddeksel 41 boom 45 ziekenverzorger 47 open pronkkastje
49 specerij 50 vrouwelijke soeverein 52 iedere 54 elektrische eenheid van vermogen 55 hemellichaam
57 groep die samenwerkt 59 persoonlijk voornaamwoord 60 Senegal (afk.) 61 en verder (afk.)
63 hetzelfde (afk.) 65 karakter 67 kleur 71 voorzetsel 74 deel van de dag 75 onzes inziens (afk.) 76 IJzer
(symbool) 77 muzieknoot.
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Plof hoor, Grieks diner winnen!
Gewoon echt een diner voor twee bij het fijne Griekse restaurant I-Grec.

8
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6
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7
5

1

8

Puzzel jij mee voor deze Griekse heerlijkheid?

6

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 mrt.
2017 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 85-2016 is: verpakkingsmaterialen. Uit 496 inzenders is dhr. G. van der
Zwaag als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.

5

2
1

9

Deze puzzel wordt u aangeboden door Grieks restaurant I-Grec, Jean Desmetstraat 121,
www.restaurantigrec.nl.
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deBrugAgenda

februari 2017 - maart 2017

28 februari

3 maart

11 maart

26 maart

tm 28 maart

NAP’s Pubquiz.

Amsterdamse avond bij
DOK48.

Reuring de Luxe.

Vliegen met uilen.

Expositie Maro.

Allegaar
24 februari
Spraakwater, netwerkborrel
voor de creatieve sector. Elke
maand een nieuw onderwerp,
drie sprekers, een rondje van de
zaak en een DJ. Q-factory, 17.00
uur, q-factory-amsterdam.nl.

26 februari
Klaverjassen (iedere zondag).
Met feest in december, aanmelden via 020-7860321.
Servicecentrum Jeruzalem, Van
‘t Hofflaan29A,13.00-16.30 uur,
(€2,50)

28 februari
NAP’s Pubquiz, mét quizmaster
en toffe vragen. NAP aan de haven, 20.30 uur, aanmelden aan
de bar of via Facebook. (elke
laatste di. van de maand).

t/m 5 maart
Tentoonstelling De kracht van
kleur in de Middeleeuwen.
muiderslot.nl.

7 maart
Lezing Herstel en balans voor
body, mind en soul. Hoe kan je
je lichaam en geest helpen om
te herstellen van ziekte, behandelingen en stress? De Kraanvogel, Robert Kochplantsoen 19,
dekraanvogel.org (ook op 14
maart om 20.00 uur).

9 maart
Amsteldorp Ontdekt. Vieren
wat er in de wijk is. Ontdekken,
wandelen, praten, verhalen.
Aftrap in Het Hoekhuis, Fizeaustraat 3, 16.00-20.00 uur,
Facebook: ‘Amsteldorp Ontdekt’.

11 maart
Reuring de Luxe, met vandaag
de officiële opening van de
markt op het Joris Ivensplein.
Veel vers en snuisterijen. 9.0016.00 uur, reuringmarkt.nl.

25 maart
Open Toren Dag. Dertig historische en hedendaagse torens
openen hun deuren. Met
activiteiten in en rondom, zoals
kunsttours, muziek, en een
foto- en filmwedstrijd. 10.0016.00 uur, opentorendag.nl.

tm 28 maart
Expositie Maro. Fotograaf
Mischa Keijser dook letterlijk
de zee in, met een voorkeur
voor extreem weer. Stamhuis de
Slibijzel, gehost door Sandvoort
Gallery, za. en zo. 9.00–19.00
uur en op aanvraag, stamhuisdeslibvijzel.nl, Facebook
‘Slibvijzel’.

Club
3 maart
Amsterdamse avond bij DOK48.
Bontgezellig, met live Glenn
Palm en dj Rick. Dat wordt
meezingen geblazen. Want,
zegt DOK48: ‘Fok carnaval’. Krijn
Taconiskade 328, 20.30 uur,
Facebook Vrijmibo ‘Dok48’.

11 maart
Alive and Kicking, dansavond
voor alle leeftijden, met band
en dj. Badhuistheater, 20.00 uur,
badhuistheater.nl.

Jeugd

12 maart
Ponymaatjesinstuif, kennis maken met de pony’s, de verzorging
en met voltige. Boerderij op
IJburg, Rieteiland-Oost, 14.0016.00 uur, boerderijopijburg.nl.

15 maart
Koepelconcert voor kinderen
(5+), muzikale poppenvoorstelling met humor en ontroering.
NedPhO-Koepel, Obiplein 4,
15.00 uur, orkest.nl.

15 maart
De dappere ridder en de domme
draak (4-8 jr.). Onvervalste poppenkast aan het Iepenplein, met
schminken, limo, koffie en koek.
Theater Koos Kneus, 14.00 uur,
kooskneus.nl (elke wo. diverse
voorst. diverse tijden).

19 maart
Plantenpotjes beschilderen. Bij
Storm, 14.00-16.00 uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

26 maart

23 en 25 februari, 2 en 4 maart
Jan Klaassen en de geheime
sleutel van Amsterdam door
Poppenkast op de Dam in het
Muiderslot. muiderslot.nl.

26 februari
Koekjes bakken. Bij Storm, 14.00
uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.
nl.

26 februari
Thee op de Boerderij met workshop Maak je eigen T-shirttas
en ponymaatjesinstuif. Boerderij op IJburg, Rieteiland-Oost,
14.00-17.00 uur, boerderijopijburg.nl.

Vliegen met uilen, valkenier
Martin van Birdlive geeft een
workshop voor kinderen (5-12
jr.), over roofvogels uit de omgeving. Reserveren (verplicht):
info@bijstorm.nl. Bij Storm,
14.00 uur, Zuiderzeeweg 1,
bijstorm.nl.

26 maart
Laat me met rust!, Nederlands
Kamerorkest (5+). Muziekgebouw aan ’t IJ, 13.30 uur,
muziekgebouw.nl.

8 maart
Sterrenwachter, Tg Winterberg
(poppentheater, 2+). Oostblok,
Sajetplein 39, 9.30 en 11.00 uur,
oostblok.nl.

Theater
11 maart
It was all a dream: een ode aan
Biggie, woordkunstfestivalletje.
Vanwege de 20ste sterfdag van
Notorious B.I.G. een avond van
spoken word, poëzie, rauwe
straattaal, rappoetry en woordkunst gebracht door o.a. Babs
Gons en Thomas Heerma van
Voss. Oostblok, Sajetplein 39,
20.00 uur, oostblok.nl.

16 maart
P.C. Hoofts theater in de Ridderzaal, Theater Kwast speelt Achilles en Polyxena. muiderslot.nl.

Muziek
2 maart

Wonderland, Wonderland Collectief en Makiko Ito (2-4 jr.).
Muziekgebouw aan ’t IJ, 14.30
en 15.30 uur, muziekgebouw.nl.
Neushoorn Spektakel, Daniel van
Klaveren (muziektheater, familie, 7+). Oostblok, Sajetplein 39,
15.00 uur, oostblok.nl.

Markt
4 maart
Reuring markt is verhuisd naar
het Joris Ivensplein bij w.c.
IJburg: elke zaterdag van 9.0016.00 uur veel vers en lekkers.
reuringmarkt.nl.

Radiokoor en Sinfonietta Riga.
Muziekgebouw aan ’t IJ, 20.15
uur, muziekgebouw.nl.

2 maart
Concert Oude Muziek: Tous
les Matins du monde door de
Franse gambist Valentin Tournet. muiderslot.nl.

18 maart
Matthäus, de IJ-Salon. Muziekgebouw aan ’t IJ, 15.00 uur,
muziekgebouw.nl.

24 maart
Shirma Rouse presents
Aretha Franklin’s 75th Bday
Bash. Met hits van de Queen
of Soul en albumrelease Soul
Serenade. Q-factory,
q-factory-amsterdam.nl.

25 maart
Muziekcollege, musicoloog Kees
Wisse vertelt over Symfonie nr.
10 van Sjostakovitsj. NedPhOKoepel, Obiplein 4, 14.00 uur,
orkest.nl.
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26 maart

5 maart
Heksje bezemsteel en Truusje
zwabberaar (2-4 jr.). Onvervalste
poppenkast aan het Iepenplein,
met schminken, limo, koffie en
koek. Theater Koos Kneus, 12.00
uur, kooskneus.nl (elke wo. diverse voorst. diverse tijden).

12 maart
IJ-hallen. De grootste vlooienmarkt van Europa, pal aan de
overkant in Noord. Met alles,
alles en nog meer, van 9.0016.30 uur.
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