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Rapper Tony Scott is een
legende, al moet de jeugd
hem waarschijnlijk googlen.
“Amsterdammers gaan voor
mij niet aan de kant.”

Eerste ondergrondse
wormenhotel
ter wereld
Afvalexperiment
in Oost

Sluisbuurt
in aantocht
“Amsterdam
krijgt een nieuwe
skyline”
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Heropening Nuonweg opnieuw besproken

Onderzoek ‘illegale overheidssteun’ afgerond
Op 12 april aanstaande zal

vanaf dat moment de heropening van de Nuonweg voor het
gemeentebestuur van Amsterdam een aandachtspunt.

wethouder Litjens van Verkeer en Vervoer de raadscommissie Infrastructuur

Onder leiding van wethouder
Litjens werd vervolgens onderzocht of de weg weer open zou
kunnen, en zo ja wat er moest
gebeuren om dat voor elkaar
te krijgen. Het ging hierbij
vooral om het verkrijgen van
medewerking van de gemeente
Diemen, over wiens grondgebied deze weg loopt.

en Duurzaamheid informeren over de vraag of de
‘Nuonweg’ – voor IJburgers
de kortste weg naar winkelcentrum Maxis – weer kan
worden opengesteld.
Door Carla M. Peddemors

Het is alweer ruim een halfjaar
geleden dat het College van
burgemeester en wethouders
van Amsterdam de gemeenteraad liet weten dat verkeerstechnisch onderzoek heeft
aangetoond dat de eind 2013
afgesloten Overdiemerweg
ofwel ‘Nuonweg’ in principe
weer kan worden opengesteld.
Dat was belangrijk nieuws
voor IJburgers, die deze weg

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Om het hek open te krijgen is medewerking nodig van de gemeente Diemen, over wiens grondgebied de
weg loopt.

jarenlang gebruikten om winkelcentrum Maxis te bereiken.
Bij de herstructurering van

de A1 was hiermee echter geen
rekening gehouden en werd de
toegang tot deze weg afgesloten.

BIJ DUTCH SEATING COMPANY
GENIET JE VAN COMFORT, RIJKE
STOFFEN EN MAATWERK!

Na veel protesten, van IJburgers maar ook vanuit de fracties in de gemeenteraad, bleef

Ons drie

Verkeerstechnisch bleken er
geen bezwaren te zijn, zo kon
de wethouder eind juni vorige
jaar aan de gemeenteraad vertellen. Maar B&W van Diemen
stelden nog verdere eisen. Om
Diemen hierin tegemoet te
komen moest er aanvullend
juridisch onderzoek worden
gedaan naar eventuele planschadeclaims die zouden
Vervolg op pagina 3
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Stoere chroombuis bank v.a. € 1.645
met gratis poef! Voor een voorproefje
ga je naar www.dsco.nl
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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 in Amsterdam:
Cruquiuskade 85 | 020 - 36 36 905 | open do. t/m zon. 11:00 - 17:00

w w w. d s c o . n l
info@dsco.nl

We zaten in het Vondelpark op een schommel
voor drie personen. Ik in
het midden en links en
rechts van mij een dochter.
Het was heel erg zonnig.
We hadden net koffie,
cola, appelsap gedronken
op een terras, en één
stukje appeltaart met slagroom erbij. Dat was een
hommage aan de afwezige
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misschien? De verdwenen
man. De appeltaartjesmaniak.
Maar er was niet echt
een afwezige, dat was het
mooie. We waren op die
zonnige ochtend voor het
eerst gewoon compleet.
Met ons drie.
www.elkegeurts.nl
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U n i e k e x p e r i m e n t o p C ru q u i u s e i l a n d

4 kilo wormen onder de grond

CAMPING
ZEEBURG

Op de J.M. van der Meylaan is afgelopen zomer
als pilot een ondergronds

2 APRIL VAN 1 TOT 5, DAARNA LEKKER ETEN!

wormenhotel geplaatst.
Als het experiment slaagt,

MEER INFO EN VOLLEDIG PROGRAMMA OP WWW.CAMPINGZEEBURG.NL
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GROTE
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2 e PAASDAG
MAANDAG 17 APRIL

10.00 UUR -17.00 UUR

GRATIS PARKEREN

RADIOWEG 64

kunnen bewoners straks
daarin hun gft-afval kwijt.

Zoekt u een fiscalist bij u in de buurt?

Door Kirsten Dorrestijn

• Verzorgen van aangiften en
administraties

Acht maanden lang bracht initiatiefnemer Peter Jan Brouwer
drie keer per week gft-afval
van de Pijp naar de J.M. van
der Meylaan. Op 16 maart
werd de container boven de
grond getakeld om te kijken of
de wormen nog leven en om te
zien hoe het composteerproces verloopt.

• Begeleiding startende ondernemers
• (Second opinion m.b.t.) fiscale
adviezen/strategieën
• Communicatie met belastingdienst
• Begeleiding en advies bij buitenlandse
activiteiten

drs. G.W.M. (Bart) van der Veeken RB
Lid van het Register Belastingadviseurs
Sarphatistraat 370, unit B23, 1018 GW Amsterdam
M 06 20 01 07 55 - bart@betaxwise.nl - betaxwise.nl

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

060629040240
391 08 152
animo-vlooienmarkten.nl

Pasen zo. 16 april en ma. 17 april
Mitra Mike Janssen is gevestigd
op de Beukenweg 12 te Amsterdam.
Ruim assortiment aan dranken, o.a. 350 soorten speciaal bier!
Maar ook voor een mooie whisky,
gin, wodka of jenever kunt u bij mij terecht.
Verder hebben wij een vaste actie op onze mooie wijnen,
6 HALEN = 5 BETALEN!!
Dit geldt ook voor champagne. Elke combinatie is mogelijk!
Ik nodig u graag uit eens langs te komen voor een kennismaking
en/of een (vrijblijvend) deskundig advies.
De enige franchise winkel binnen Amsterdam namens Mitra.
Ik zeg alvast proost!
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DAG
DONDER RT
30 MAA

VRIJDAG
31 MAAR
T

ZATERDAG
1 APRIL

Mitra Mike Janssen
Beukenweg 12 Amsterdam, Tel. 020-6651297

Iedere combinatie mogelijk.
mitradebrugmrt2017 18.indd 1 Geldt niet i.c.m. andere acties en niet voor port, sherry en vermouth.
De hoogst geprijsde betalen. Inclusief bubbels.

HET moment om een
terras te laten maken!
WEEK 13-14
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 26 MAART T/M 8 APRIL 2017
facebook.com/mitraslijter

@MitraSlijter

20 jaar valkenier op het Muiderslot

26-3-2017 10:59:38

Roofvogels van heel dichtbij, uilskuikens en spannende vliegdemonstraties. Met Pasen viert de valkenier haar
20-jarig jubileum en herbeleef je de valkenjachten tijdens de Middeleeuwen in
een speciale show op het toernooiveld!

Museumkaart/Vriendenpas gratis
Voorwaarden en informatie:

www.muiderslot.nl

Brouwer is tevreden met het
resultaat. “De wormen leven
nog en de compost ziet er
prima uit”, zegt hij. “Ik ben
verbaasd hoe weinig er over
is van alles wat ik er de afgelopen maanden in heb gegooid.”
Brouwer kreeg gft-afval van
Blije Buren, een initiatief dat
overrijp voedsel inzamelt en
verdeelt onder huishoudens
met lage inkomens. Het afval
ging naar het ondergrondse
wormenhotel.
In Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende
wormenhotels geplaatst door
buurtbewoners. Een nadeel
van de bovengrondse ‘hotels’
is dat de wormen kunnen
overlijden als de temperatuur
te veel stijgt of daalt. In een ondergronds wormenhotel blijft

Peter Jan Brouwer (met hoed) bij zijn ondergrondse wormenhotel: “Ik ben verbaasd hoe weinig er over is van alles wat ik er in gegooid heb.”

de temperatuur vrij stabiel. De
container op de J.M. van der
Meylaan (4 kuub) is speciaal
voor compostering met wormen ontworpen en heeft zuurstofgaten. Het is waarschijnlijk het eerste ondergrondse
wormenhotel ter wereld.
In juli 2016 werd het wormenhotel geïnstalleerd, met
daarin 4 kilo aan wormen. Op
advies van de wormenkwekerij
bestelde Brouwer drie ver-

Mag die Nuonweg weer open?
moet doen om de infrastructuur ter plaatse aan te passen – de bereikbaarheid van
de Maxis met ‘illegale overheidssteun’ gerealiseerd zou
worden.

VERSTERKING GEZOCHT
PRIJSWIJZIGINGEN, TEKST- OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF STATIEGELD. ARTIKEL NIET AANWEZIG? WE BESTELLEN HET GRAAG VOOR JE.
Afgebeelde glazen/accessoires zijn niet bij de aanbiedingen inbegrepen.
Meer weten? Zie mitra.nl/klantenservice of 088-5013111

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

Tandartspraktijk
IJburg is op zoek naar een
Tandartsassistent(e)
Vereiste ervaring
• Recente werkervaring als
tandartsassistent(e)
• Beschikbaar op woensdag
donderdag en vrijdag
• Je bent representatief
• Certiﬁcaat röntgen is een pré
• Positieve houding
• Goede beheersing van Nederlandse
taal in woord en geschrift
• Goede computervaardigheden,
ervaring Exquise is een pré
• Flexibele instelling

Wij bieden
• Een prettige werksfeer
• Samenwerken met een ervaren team
• Werken in teamverband
• Salaris via de KNMT schalen
• Pensioenopbouw
Interesse?
Tandarts Praktijk IJburg
IJburglaan 1287
1087 GJ Amsterdam
020 4166 654
www.tandartspraktijkijburg.nl

schillende soorten wormen:
tijgerwormen (Eisenia fetida),
rode mestpieren (Eisenia andrei)
en Dendrobena veneta. “De mestwormen zitten in de bovenste
laag compost”, verklaart Brouwer, “de tijgerwormen in de
middelste laag en de Dendrobena in de onderste laag.” Half
maart bleek dat er nog steeds
4 kilo wormen in de container
zit. Vreemd, volgens Brouwer.
“Ik had veel meer verwacht.
We moeten het onderzoeken.”

Vervolg van pagina 1

kunnen voortvloeien uit de
noodzakelijke wijziging van

het bestemmingsplan. En
onderzoek naar het mogelijke
verwijt dat – als gevolg van de
investering die Amsterdam

Dit aanvullend onderzoek
is – zoals de raad vorig jaar
werd beloofd – in het eerste
kwartaal van 2017 afgerond.
Wethouder Litjens zal de
resultaten bespreken in de
openbare vergadering van de
raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, op
12 april aanstaande. Er zullen
zeker veel IJburgers op de
tribune zitten….
Zie na die datum de website
van de Brug voor de resultaten.

Brouwer heeft in de container
verschillende situaties nagebootst: overvoering (soms wel
50 kilo in één keer), ondervoering (met het idee dat er
in vakanties minder gevoerd
wordt). “Je merkt het heel snel
als het misgaat, dan gaat het
stinken.’
Studenten van de Hogeschool
van Amsterdam zijn betrokken geweest bij het technisch
ontwerp van de container. Een

biologiestudent van de UvA
schrijft zijn masterscriptie
over de werking van wormenhotels.
Binnenkort krijgen de bewoners van de J.M. van der
Meylaan een pasje, zodat ze
hun gft-afval in de container
kwijt kunnen. De vruchtbare compost die ontstaat zal
onder de bewoners worden
verdeeld.

Geef je op voor Easter
KIT’s op eerste paasdag
Op eerste paasdag neem je je ouders mee naar
De Tropen. Omdat er tussen 12.00 en 16.00 uur een
superleuk programma is boordevol paasactiviteiten.
Wat dacht je van (stok)broodjes bakken boven een vuur,
paastakken versieren met verf, lint en veren, hazen oren/
maskers maken en op zoek gaan naar paaseieren in onze
binnentuin? Ouders kunnen intussen genieten van een
uitgebreide paasbrunch.
Easter KIT’s is er in samenwerking met Twirre van Handmade Heaven. Zij organiseert vanaf 7 mei elke eerste
zondag van de maand kinderworkshops in de (Sub)
Tropen & in de Binnentuin voor kinderen van 4-12 jaar.
Kijk voor meer informatie op facebook.com/amsterdamdetropen en handmade-heaven.nl.
Reserveer voor één of meer activiteiten of de
brunch op beide paasdagen via 020-692 5111 of
info@amsterdamdetropen.nl.
Advertorial
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deBrugSport
Yo r d i Ya m a l i

‘Van mijn ouders moest ik per se
mijn school afmaken’
Yordi Yamali (30) is een talentvolle voetballer die in Turkije twee jaar aan het profvoetbal rook. Zijn voetbalbestaan voltrok zich echter grotendeels bij SV Diemen, waar
hij in het tweede zaterdagelftal acteert. Daarnaast is Yordi
een welbespraakte deelnemer aan de online voetbaltalkshow FC Afkicken, waar met een biertje het (inter)nationale voetbal wordt becommentarieerd.
Door Gijs Lauret
Vertel eens over je
voetbalcarrière?

Kom nu voor een GRATIS proefweek
bij Fitness Center IJburg
Diemerparklaan 35, Amsterdam

Telefoon: 020 416 6011

Progra mma 2e Paasdag Maxis

Meet & Greet met de Paashaas

Wil jij met de Paashaas op de foto of wil je hem
alleen maar een knuffel geven? Dat kan! Bezoek
onze levensgrote Paashaas op 2e Paasdag.
Dol op springkussens? 2e Paasdag is er
een springkussenfestival met maarliefst 8
springkussens en een stormbaan van 17 meter.
Activiteiten zijn tussen 12.00 en 17.00 uur. Gratis toegang.

“Ik begon als zesjarige bij
Voorland, waar Urby Emanuelson ook voetbalde. Daarna
speelde ik bij Diemen met
Ryan Babel. Op mijn vijftiende
debuteerde ik in het eerste.
Ik wilde voetballen maar van
mijn ouders moest ik per se
mijn school afmaken. Van het
vwo ging ik uiteindelijk naar
de mavo. Op een open dag van
Konyaspor in Turkije, waar
mijn vader vandaan komt,
werd ik geselecteerd. Een dag
later woonde ik in een appartement met andere jeugdspelers. Ik was zeventien, trainde
ineens tweemaal per dag. Het
eerste heb ik niet gehaald. Ik
kon het lang-leve-de-lol niet
loslaten, maar het was een
mooie ervaring. Mijn ambities
waren meteen klaar; ik ging

terug naar m’n vrienden in
Diemen.
Ik ben spits, als ik het aan een
stijl moet koppelen ga ik voor
Mariano Bombarda. Ik kan de
bal goed afschermen en lekker
hard schieten. Bij Diemen is
alles top geregeld, maar het is
geen gezellige vereniging. Ze
vinden het niet leuk dat ik dit
zeg, maar ze kijken je de kantine uit als het laat wordt. Ik
speel voor mijn vrienden, niet
voor de club. Voetbal is een
heerlijke uitlaatklep: negentig
minuten samen knokken en
daarna gezelligheid.”
Wat vind je mooi aan
FC Afkicken?

“Je leert veel mensen kennen
en bovendien alle facetten van
een programma maken. Dat
was kicken, vanaf dag één. Ik
vind onze vrijdagmiddagborrel het leukst. Daarin heb ik
toffe gesprekken over voetbal

V.l.n.r. collega’s FC Afkicken Justin Kevenaar, Yordi Yamali en Yannick Mulder. Yamali: “Bij Diemen is alles
top geregeld, maar het is geen gezellige vereniging.”

met mensen die me interesseren. En inhoudelijk waardeer
ik Bureau Buitenland sterk.”
Waarin onderscheiden jullie je
van andere talkshows?

“We hebben altijd een positieve benadering. Voetballers
afzeiken is makkelijk. Er is
een generatiekloof tussen veel

journalisten en voetballers.
De interesses van spelers zelf
worden onderbelicht. Journalisten hebben geen idee
wat die jongens doen of welke
muziek ze luisteren. Wij wel
een beetje. In de toekomst
zou ik het heel gaaf vinden
om portretten te maken van
clubs of spelers. Om na te gaan

wat ze bezighoudt en waar ze
voldoening uit halen. Al is het
de hele dag Instagram.”
Je moet kiezen. Voetballen of
ouwehoeren over voetbal?

“Niks is mooier dan voetballen
toch?”

Zeeburgereiland

Voetbalkampen bij
AFC IJburg
In de meivakantie zijn er weer voetbalkampen bij AFC
IJburg. Onder leiding van coaches werk je aan techniek,
voetenwerk, balcontrole, passeertechnieken, passen/trappen en doe je allerlei spellen. Iedereen, jongens en meisjes
van 5 t/m 14 jaar, kan meedoen, of nu lid bent van een voetbalclub of niet. Iedere deelnemer krijgt een Brazilië-kledingpakket (shirt, broekje, kousen). Er zijn twee kampen,
van 24-28 april (27 april niet) en van 1-5 mei. Inschrijven en
info: elfvoetbalkampen.nl.

Gigantische skatebaan in
Sportheldenbuurt
Tussen de nieuwbouw op
Zeeburgereiland wordt nog
dit jaar een Urban Sport
Zone aangelegd. Er komt
een groen ‘eiland’ dat de

Openingstijden Maxis Muiden feestdagen April
Goede Vrijdag (14 april) open tot 19.00 uur
(16 april) gesloten
1e Paasdag
(17 april) 12.00 - 18.00 uur
2e Paasdag
Koningsdag
(27 april) gesloten
Winkelen doe je met gemak bij Maxis Muiden.
7 dagen per week geopend. Altijd gratis parkeren
en voordelig tanken.

Maxis.nl • Facebook.com/MaxisMuiden/

bewoners alle ruimte zal
bieden om zelf aan sport te
doen of er als toeschouwer
van te genieten.
Er komen sportvelden en
een sporthal en er wordt een
heuvelachtig parklandschap
met slingerpaden aangelegd.
Als kers op de taart wordt er,
in samenspraak met skaters en
BMX’ers, een van de grootste
skatebanen van Nederland
ontwikkeld. Rondom dit groene hart van de wijk wordt een

Artist impression ZesxZescommunicatie. Ontwerp skatebaan
Glifberg+Lykke i.o.v. gemeente Amsterdam.

met lindebomen omzoomd
trimparcours met houten toestellen ingericht.
Na goedkeuring van de
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gemeenteraad kan de aanleg
van start gaan, zodat de Urban
Sport Zone in het najaar van
2017 klaar kan zijn.
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Kolossale woontoren verontrust omwonenden en verjaagt oudgedienden

‘Dit is het verkeerde gebouw op
de verkeerde plek’
Aan de rand van het spoor,

maar dit ontwerp past niet op
deze locatie.”

daar waar de Cruquiuskade uitkomt op de Pana-

Voor de toekomstige bewoners
wordt de flat onleefbaar, denkt
Kompier. “Het gebouw ligt
ingeklemd tussen spoor en Panamalaan. Aan één de kant de
trein, aan de andere kant het
autoverkeer. Balkons komen
er niet, de ramen kunnen niet
open vanwege de geluidsoverlast. Maar ook in het Funenpark zal de geluidsbelasting
toenemen, de herrie van de
treinen weerkaatst straks tegen
alle gevels. En de toren, die
veel hoger is dan wat in de rest
van het Oostelijk Havengebied
is toegestaan, werpt een slagschaduw over een groot deel
van het Funenpark.”

malaan, wordt woonblok
Fibonacci gebouwd. Het
betekent dat een van de
laatste rafelranden van
Oost verdwijnt.
Door Michel van Dijk

Een jaar geleden leek er nog
niets aan de hand. Joop Olijve,
oud-timmerman en bewoner
van een van de NS-dienstwoningen aan het spoor, liet op
AT5 trots zijn dieren zien: de
pony, geiten, kippen, duiven
en honderden mussen in de
heggen rond zijn woning. Allemaal zelf opgebouwd, net als
de dienstwoning zelf. Toen hij
erin trok, dertig jaar geleden,
was er geen keuken, geen
schoorsteen, geen badkamer.

Artist impressie van woonblok Fibonacci.

Uit het niets maakte Olijve
er een paradijsje van, op een
vergeten perceeltje langs het

Nikki Frantzen (24), laatste vaste bewoner
van de NS-dienstwoningen
“Ik ben hier opgegroeid. Het is een superplek om te wonen, de vrijheid, de privacy, je kan de deuren openzetten, altijd de beesten om je
heen. Mijn moeder had wat schapen. Ik wilde als meisje al dierenverzorgster worden, ik verzorgde ze met liefde. Ook met Rikki, de pony
van buurman Olijve had ik een goede band.
Ik moet binnenkort vertrekken, al heb ik geen idee waarheen. Na het
overlijden van mijn moeder, begin 2016, kwam NS Vastgoed langs
om te vertellen dat ik het huis uit moest. Ze boden me een tijdelijk
contract, terwijl ik hier mijn hele leven heb gewoond. Ik heb het recht
om hier te wonen. Ik voel me slecht behandeld door NS Vastgoed.
Gelukkig heeft het stadsdeel toegezegd dat ze een passende oplossing
voor me regelen. Daar vertrouw ik op. Ik ga niet weg uit Oost.”
Ontwikkelaar Vorm: op zoek naar goede oplossing
Ontwikkelaar Vorm stelt in een reactie de omgeving juist te horen en
informeren over hun initiatief, dat ze een fijn woonklimaat willen realiseren (onder meer door gebruik van atria, collectieve daktuinen en
individuele buitenruimten). Vorm zoekt samen met NS Vastgoed naar
een goede oplossing voor de lastige situatie van Nikki Frantzen.

spoor. Een oase waar buurtbewoners dagelijks hun verse
eieren kochten, en waar in het
weekend kinderen langskwamen om pony Rikki te verzorgen. Nee, Olijve wilde hier
nooit meer weg.
Een jaar later is alles anders.
De dieren zijn weggehaald,
Rikki loopt ergens in een weitje
in Drenthe, en meneer Olijve
heeft een andere woning gekregen van NS Vastgoed. Na jarenlange pogingen is het eindelijk
gelukt hem uit zijn woning,
eigendom van NS Vastgoed, te
krijgen. Een interview met de
Brug zit er niet in, de zaak doet
hem zo’n zeer dat zijn kinderen
hem dat hebben afgeraden. Het
zou zijn zwakke gezondheid
geen goed doen.
Geluidsoverlast

De reden dat NS Vastgoed de

Actie voor behoud Grandcafé Genieten
Grandcafé Genieten moet sluiten. De gemeente, eigenaar van
het pand, wil het vanwege bezuinigingen inrichten als flexplekkantoor voor ambtenaren.
Theo van ‘t Hert van Stichting
Cultuurpodium Amsterdam,
die er succesvolle muziekavonden organiseert, komt met
de buurt in actie. Hij zegt: “Als
de plannen doorgaan wordt
een van de drukste ontmoetingsplekken van Oost gesloten. Het is ook een belangrijke
leer- en werkplek voor verstandelijk beperkte jongeren onder
toezicht van Cordaan en het
stageadres voor onder meer de

bewoners weg wil hebben en
de dienstwoningen wil slopen,
is vanwege de geplande bouw
van Fibonacci, een reusachtig woonblok. Het gebouw
wordt zestig meter hoog,
krijgt twintig verdiepingen en
herbergt straks 182 woningen,
in grootte variërend van 25 tot
250 vierkante meter. Projectontwikkelaar VORM nam
de peperdure grond van NS
Vastgoed over.
Vincent Kompier, Kitty Meeth
en Frijke Schaafsma, bewoners van de Sporenboog in
het Funenpark, aan de andere
kant van het spoor, ervaren de
aankondiging van het gebouw als een koude douche.
Niet omdat ze tegen de bouw
van nieuwe woningen zijn,
benadrukt Kompier. “Er is
woningnood, mensen willen
graag in Amsterdam wonen,

Het ontwerp druist in tegen
het Amsterdamse geluidsbeleid, vult Frijke Schaafsma
aan. “Dat stelt dat geluidsbelaste woningen één stille
kant moeten hebben. Dat is
hier niet het geval. Dit is het
verkeerde gebouw op de verkeerde plek.”
Tekentafel-stedenbouw

Wat de bewoners het meeste
dwars zit, is dat ze niet zijn
gekend in de plannen. Kompier: “Dat is best gek. Als je
buurman gaat verbouwen, laat
hij je dat toch weten? NS Vastgoed is onze buurman, maar
de communicatie is beroerd.
We weten niet wat de plannen zijn. Wat wel opvalt, is dat
elke visie ontbreekt. Over het
hele Oostelijk Havengebied is
nagedacht, maar het stadsdeel
is dit stukje grond blijkbaar
vergeten. Dat leidt tot tekentafel-stedenbouw, waar niemand
blij van wordt.”

Gratis training
mantelzorgers
In heel Nederland zorgen veel mensen intensief voor
een naaste, een taak waarbij heel wat komt kijken. Om de
mantelzorgers in stadsdeel Oost te helpen de zorg zo goed
mogelijk te organiseren geeft Gaby Terlingen zogeheten
ABZ-trainingen. Hierbij staat de A voor administratie, de B
voor budget en de Z voor zorg.
Deelnemers krijgen informatie over financiële voorzieningen en regelingen van de Belastingdienst. Daarnaast wordt
er aandacht besteed aan wat de zorg voor een partner of
dierbare met een (ingrijpende) lichamelijke of geestelijke
beperking nu precies inhoudt. De eerstvolgende cursus
(zes bijeenkomsten) start op woensdagavond 12 april.

LUCA-Praktijkschool en het
Montessori College Oost.” Van

’t Hert is een handtekeningenactie gestart.

Voor meer info en aanmelding: Gaby Terlingen, tel. 0619456699, gterlingen@dynamo-amsterdam.nl
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deBrugLeef!

IK BIED U HET VOLGENDE

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

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

VOOGD MAKELAARDIJ
M E E R

D A N

1 1 0

J A A R

E R V A R I N G

020 - 57 333 57
info@voogd.nl

Bart Bastiaansen
registermakelaar taxateur

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

( t.o. het OLVG ziekenhuis )

b i j n n e n k i j k e n b i j s o ph i e

‘Ik hou wel van een beetje gekke dingen’
Door Linda van den Dobbelsteen

Uw makelaar op IJburg:

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

Leef! laten we het zien.

Ruime keuze in
• Luxaﬂex
• Horizontale
jaloezieen
• Houten jaloezieen
Ruime keuze in:
• Rolgordijn
Ruime
keuze in:
- Linoleum
• Twist Rolgordijnen
- Linoleum
- Laminaat
•
Duette
Shades
Ruime
keuze
in:
- Laminaat
- Parket
Roman Shades
-•Parket
-- Linoleum
Pvc
strokenJaloezieen
- Pvc stroken
•
Verticale
-- Laminaat
Vinyl
-Shades
Vinyl
--•Parket
Silhouette
Tapijt
-- Pvc
stroken - Tapijt
Gordijnen
•
Facette
Shades
-- Vinyl
Vitrage
- Gordijnen
--•Tapijt
Dakraamproducten
Zonwering
--•Gordijnen
- Vitrage
Behang
Horren
-- Vitrage
Horren
Zonwering- Zonwering
--•Zonwering
Karpetten
Tel: 020-6653395
- Behang
-- Behang
Traplopers
Email:info@sickmann.nl
-- Horren
Onderhouds- - Horren
Site: www.sickmann.nl
- Karpetten
Tel:
020-6653395
producten
Site:
- Karpetten
Tel:www.sickmannwebshop.nl
020-6653395
- Traplopers
Email:info@sickmann.nl
- Onderhouds- - Traplopers
Email:info@sickmann.nl
Site:
www.sickmann.nl
Site:
www.sickmannwebshop.nl
Site:
www.sickmann.nl producten - Onderhoudsproducten
Site: www.sickmannwebshop.nl

Een slee als kastje, paspoppen met kledingcreaties, een
gouden tasje aan een spijker,
een stoffen struisvogel. Zomaar
wat spullen uit het huis van Sophie. Het is een bonte, stijlvolle
verzameling. “Ik ben er altijd
wel mee bezig.”
Ze woont hier nu ruim tien jaar,
waarvan de eerste jaren samen
met haar broer. “Toen hij eruit
ging heb ik een beetje verbouwd.” Haar inloopkast – eigenlijk
Wie Sophie (29)
Type woning koopwoning
Waar Oud Oost
Woonoppervlak 58 m2
Fijnste plek tussen de

muziekinstrumenten in de
woonkamer

Over de inrichting zegt ze:
“Nou, ik verander het de hele
tijd: er komt iets bij en er gaat
iets weg.” Zo goed als alles
is tweedehands. “Vooral het
zoeken ernaar vind ik leuk, in
kringloopwinkels en op markten. De salontafel komt van de
kringloopwinkel in de Eerste
Oosterparkstraat.”
Ze heeft smaak, dat mogen wij
van Binnenkijken bij wel zeggen.
En ook al houdt Sophie ervan als
dingen er fijn uit zien: “Ik stop
gewoon alles bij elkaar wat ik
leuk vind.” Dat geldt net zo goed
voor kleding, die ook door het
hele huis hangt. “Ik geniet ervan
om er elke dag iets leuks van te
maken.”
De foto boven de bank spotte ze ooit in een galerie aan de Ceintuurbaan. “Heel gaaf, de stijl, de mensen.”

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Insturen
voor
7 junI 2017
17.00 uur

een kamertje – moest sneuvelen. Tja. “Ik wilde het opener
maken, nu komt het licht van
beide kanten.”

Oud Oost

De vele lp’s in bakken vallen op,
die dus ook weer op markten bij
elkaar gescharreld zijn. Behalve
docente Frans op een middelbare school, is ze dan ook
muzikant. Met haar buurmeisje
vormt ze Jonkers en Merlot. “Zij
speelt viool en piano, ik gitaar.”
Ze treden samen op, zoals 16

april aanstaande in Hannekes
Boom. En oefenen samen, hier
of hiernaast. “Dan krijgen we
soms een appje van de buurman: ‘Klinkt goed’.”
Het contact met de buren is
‘superleuk’. “We houden elk jaar

Aanleg Middeneiland gaat door
In het IJmeer wordt vanaf
volgend jaar een nieuw
eiland opgespoten: Middeneiland. Het gemaakte
land maakt, net als Centrudeel uit van IJburg 2.

Nieuwe bestemming gezocht
Midden op Zeeburgereiland in Amsterdam Oost, langs de ring A10, staan drie enorme
silo’s al jaren leeg; een overblijfsel van de voormalige Rioolwaterzuivering Oost.
Rondom de silo’s wordt flink gebouwd aan de Sportheldenbuurt, een nieuwe stadswijk
aan het IJmeer. Hoog tijd dat de silo’s een bijzondere en duurzame bestemming krijgen,
een creatieve mix van diverse functies.
Heb jij een creatief idee om de silo’s
nieuw leven in te blazen? Wil jij één, twee
of alle drie de silo’s exploiteren? Kun jij

een serieus ontwikkelplan maken? Lukt
het jou de ontwikkeling te financieren
en realiseren? Stuur dan jouw visie voor

invulling, ontwikkeling, financiering en
exploitatie van één, twee of alle drie de
silo’s in via www.tenderned.nl.
Dat kan tot 7 juni 2017 17.00 uur.
Op 26 juli kiest een jury zes partijen uit
die door mogen naar de volgende ronde.
In die ronde krijg je tot 9 november de
tijd jouw plan verder uit te werken. De
beste plannenmaker maakt zijn droom
werkelijkheid in één, twee of alle drie de
silo’s. Maak het in jouw silo!

Meer informatie en een uitgebreide brochure vind je op www.amsterdam.nl/maakjouwsilo

Wil je ook geportretteerd
worden voor deze rubriek?
Mail info@debrugkrant.nl.

Werkzaamheden
Cas Oorthuyskade en Bert Haanstrakade
Nu de bouwactiviteiten op Haveneiland West zijn afgerond,
kan de rijweg in dit deel van IJburg definitief worden ingericht. De gemeente legt nieuwe voetpaden aan, er komt een
vrijliggend fietspad en de rijweg wordt opnieuw geasfalteerd. Dit gaat gepaard met de nodige verkeershinder, voor
het autoverkeer, maar ook voor fietsers. Om de overlast te
beperken wordt het werk in fasen uitgevoerd.

Kijk voor informatie over de planning op
amsterdam.nl/projecten/ijburg/haveneiland.

woning zoeken en voor mensen van buiten de stad. Middeneiland wordt een prachtig
stuk Amsterdam waar wonen,
bewegen en natuur voorop

staan.” Het eiland wordt 150
hectare groot en biedt uiteindelijk ruimte aan zesduizend
woningen.

Dit voorjaar op Jeugdland
Elke woensdag, zaterdag en
zondag zijn in Jeugdland
vanaf 13.00 uur allerlei gratis
activiteiten. Kinderen kunnen
er bouwen, sleutelen, zaaien,
oogsten, koken en wetenschappelijke proefjes doen. Ze

Dan, plotseling, valt onze blik op
de zo goed als naakte paspop,
zittend op de kast. “Ik hou wel
van een beetje gekke dingen.”

De Oorthuyskade en de Haanstrakade zijn van 13 maart
tot en met 28 juli afgesloten (dit geldt alleen voor het gedeelte tussen de Joris Ivensstraat en de Diemerparklaan).

meiland en Buiteneiland,

De grond wordt de komende
tijd in lagen opgespoten
volgens de zogeheten ‘pannenkoekmethode’. Het eiland
heeft een paar jaar nodig om
in te klinken en daarna kan de
inrichting van start gaan.
Wethouder Grondzaken Eric
van der Burg: “De stad groeit
en heeft woningen nodig
voor Amsterdammers die een

een diner samen, op elke etage
één gang.” En in de groepsapp is
het van: wie heeft er een hamer
te leen, wie kan de babyfoon
even doen? Ook de buurt is
heerlijk, al hoopt ze dat de
diversiteit een beetje behouden
blijft.

bepalen zelf wanneer en hoelang ze meedoen, aanmelden
is niet nodig. Naast het vaste
programma zijn er dit voorjaar
veel extra activiteiten. Je kunt
bijvoorbeeld op expeditie in
de natuur, er is een theetuin

op Eetbaar Eiland, op 12 april
wordt de bijenstal geopend en
op 16 april is er lentefeest. In
de meivakantie is er zelfs een
avontuurlijk kamp. Zie www.
maakland.nl.

d e BRUG k r a n t v o o r a m s t e r d a m o o s t e n o m s t r e k e n p a g i n a 9

deBrugNieuws

deBrugUit de wijk

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.

Weekmarkt Ivensplein geopend,
tranen van opluchting

Thate en Poortvliet tijdens de opening.

Na een roerige periode en een
verhuizing, is weekmarkt Reuring van start gegaan op het

Joris Ivensplein. Portefeuillehouder Thijs Reuten verrichtte
de opening met verve. Initi-

atiefneemster van de markt
Antoinette Poortvliet en Pien
Thate van Biolicious, die zich
samen sterk hebben gemaakt
voor een markt in deze vorm
op dit plein, konden hun
blijdschapstranen nauwelijks
verhullen.
Want de markt op IJburg zorgde lang voor gedoe. De eerste
weekmarkt op het Ivensplein
werd door de rechter verboden wegens procedurefouten
van Stadsdeel Oost. De markt
die Poortvliet daarop bij de haven initieerde kwam ondanks
de mooie locatie niet helemaal
uit de verf. Toen de winkeliers
van het winkelcentrum haar
de hand reikten, greep ze die
van harte aan. Nu is Reuring
op het Ivensplein officieel een
feit.

Biolicous opent café aan het plein
Middenweg 3-5, Amsterdam
Bijna
tegelijkertijd
opende
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
biobuurtsupermarkt
aan
020-3311700
www.fietsenmeer.nl
datzelfde
plein het Biolicious
Café. Er is zitgelegenheid

buiten, en boven met uitzicht
over het plein. Je kunt er terecht voor koffie, vers belegde
broodjes en andere versnape-

ringen, van woensdag tot en
met zaterdag en op maandag,
van 8.30-18.00 uur.

Vlooienmarkt in de Jaap Edenhal
Op Tweede Paasdag vindt een grote vlooienmarkt in de Jaap
Edenhal aan de Radioweg plaats. Er zijn dan kramen vol zolder- en garagesnuisterijen, nostalgische spullen, meubeltjes,
lampen, kleding, boeken, prenten, platen en speelgoed. Het is
ook mogelijk een stand te huren. De markt is van 10.00-17.00
uur, zie www.animo-vlooienmarkten.nl. Op Tweede Pinksterdag, 5 juni, keert de markt nog een keer terug.
Ook pedicure bij Ris Schoenen
Bij Ris Schoenenspecialist aan de Middenweg 77 vind je niet
alleen de nieuwste en beste (kinder)schoenen, je kunt er ook
een pedicurebehandeling ondergaan. De eigenaar: “Aandacht
en geld besteden aan hand- en gezichtsverzorging vinden we
normaal, maar voeten worden vaak overgeslagen, ondanks
dagelijkse belasting. Een regelmatige verzorging van je voeten
kunnen eventuele klachten voorkomen. Bekende problemen
aan de voeten zijn eelt, blaren, kloofjes en zweetvoeten. Ris is
deskundig op dit gebied.” Zie www.risschoenen.nl.
Advertorial

Nieuwe collectie

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

Ris Salamander-Shoes
Middenweg 77
w w w. r i sscho en en .n l

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

house groot, scoorde hits met nummers als The Chief en

Zie ook campingzeeburg.nl en restaurantzeeburg.nl.

Voor de jonge lezers

‘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

Glow minigolf al vanaf € 7,-

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

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

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

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

DeKraanVogeL.org

PEDICURE SINDS 1950

Voeten verdienen aandacht
Ris Salamander-Pedicure
Middenweg 77
w ww.r isschoe ne n. nl

‘Iedereen is
de chief van zijn
eigen leven’
Tony Scott (1971) is een levende legende. Hij maakte hip-

ALLE
DAGEN
OPEN!

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Tony Scott

Openingsfeest op Camping Zeeburg
Als Amsterdammer heb je echt ook veel te zoeken op Camping Zeeburg. Op 2 april ben je daarom van harte uitgenodigd
om de opening van het nieuwe seizoen mee te vieren. Vanaf
die dag is het restaurant dagelijks open tot begin november.
Kom langs om de sfeer te proeven en het menu te testen.
Er zijn ook een aantal activiteiten, zoals vanaf 13.00 uur
meedoen aan het bouwproject van kinderkunstcollectief
Zeezelaar. Als het lekker weer is, kan je een (gratis) tochtje
maken met een kajak over het IJmeer.

deBrugVrienden
Dames en Kinderschoenen

deBrugIn de Jas

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL
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Ook vrienden worden?
www.debrugkrant.nl/vrienden of
mail martijn@debrugkrant.nl

Get Into It en trad over de hele wereld op. Zijn echte naam
is Peter van der Bosch, hij groeide op aan de Archimedesweg in Oost. In 2015 is bij hem MS geconstateerd. Maar hij
geniet van het leven, ‘absolúút’.
Door Linda van den Dobbelsteen

“Ja, wie is Tony Scott eigenlijk?
Haha. Een rapper, die werd ik
toen mijn broer me vroeg een
jingle te maken voor zijn radioprogramma op een piratenzender. Mijn broers baas zei:
dit is veel te goed. Zo kwam er
een plaat, die op 10 maart 1988
voor het eerst werd gedraaid
in de Soulshow van Ferry Maat
op Radio Veronica. On-geloof-lijk als je dat gebeurt. Het
is nu bijna dertig jaar geleden.
Ik heb een hoop mee mogen
maken, een hoop mensen
ontmoet.”
Weesp

“Ik woon nu in een huis van
Visio in Weesp. M’n zicht is
slecht, m’n gehoor gaat achteruit. Ik krijg daar drie keer per
week hulp, bijvoorbeeld om te
leren koken op gevoel. Ik zou
wel terug willen naar Amsterdam, maar ben Weesp gewend
geraakt. Het is er rústig man,
dat ben ik gaan waarderen. In
Amsterdam houdt zeven op
de tien mensen geen rekening
met mijn stok, m’n beperkte
zicht. Daar heb ik het gevoel
dat ík moet opletten. Dan
kijken ze zo van ‘jij komt op
straat, jij weet waar je bent.
Wegwezen’. In Weesp doen
mensen juist een stapje opzij.”
Paradiso

“Mijn afscheidsconcert in 2015
was een hoogtepunt. Het was
echt fantástisch, wauw. Extince
was er, Loïs Lane, Candy Dulfer, King Bee. Allemaal artiesten met wie ik heb samengewerkt. De zaal was afgeladen,
er kon echt níemand meer bij.
Ik maak nu geen muziek meer,
maar heb er vrede mee. Na dat
afscheidsconcert heb ik nog
twee keer opgetreden. Om het
af te leren. Dit jaar treed ik ook

twee keer op, in Alkmaar en in
Oldenzaal op het Fields of Joy
Festival. Ali B staat daar ook.”
Het leven

“Ik geniet van het leven, absolúút. Ik ben zó blij dat mijn
liefde voor het leven me niet is
ontnomen door MS. Mijn balans, mijn kortetermijngeheugen, het is allemaal minder.
Maar ik geniet van de liefde,
het leven. En voelen, je moet
blijven beseffen.”
Schrijven

In vergelijking met vroeger
doe ik eigenlijk niks. Ik ben
afgekeurd. Maar muziek, dat
blijft. Altíjd. Ik wens dat m’n
gehoor niet slechter wordt, anders zijn er alleen herinneringen. Ik schrijf veel, zet al mijn
gedachten op papier. Die hoop
ik ooit in een boekje te vatten. Het zijn hersenspinsels,
ik ben ermee begonnen toen
mijn zus overleed in 2000.
Gedachten opschrijven, ik ben
ervoor man. Zoals De Essentie.”
Hij trommelt op tafel, rapt: “De
essentie van het leven verandert met
de tijd, als je er echt voor gaat krijg
je nooit spijt.” En lepelt daarna
de hele tekst op. Lacht weer:
“Ik ben blij dat díe herinnering
nog goed is.”
Held

“Ik word nog steeds wel herkend ja. Ook in Weesp. Laatst
nog, een jongen: ‘Jij bent toch
Tony Scott?’ Ik zeg: jawel. We
hebben op het terras gezeten
– hijsen gaat nog goed, haha –,
en gepraat over die tijd. Ieders
herinnering is exclusief. Geen
grap. Iedereen maakt veel mee.
Achter onze ogen schuilt een
hele geschiedenis.”
Oost

“De Dappermarkt. Archimedesweg 3A, absolúút, het
huis. Watergraafsmeer. Het

“What? Check it out. Alsof ik mezelf mooi vind. Die jas is dope man, ik wil deze jas hebben.”

Pieter Nieuwland. De Hogewegschool (nu Frankendael).
Mijn jeugd vanaf m’n derde.
Het veld tegenover ons huis. Ik
vind die zin mooi van rapper
Yukkie B uit Wat Nou!: ‘Rechtstreeks uit Amsterdam-Oost’.
Wij zijn over de hele wereld
bekend.”
Pieter Nieuwland College

“Daar heb ik muziekles
gegeven. Naar aanleiding van
een concept dat ik schreef
voor een tv-progamma waarin
artiesten afreizen naar een
ander land om muziek te
maken met artiesten van daar,
dacht ik: zo had ik muziekles

willen hebben. Ik belde mijn
oude muziekleraar Johan ’t
Hart. De volgende dag stond
ik met hem voor de klas.
Ik zei tegen de leerlingen:
speel wat je mooi vindt, dan
draag ik een gedachte voor.
Ik bracht er ook artiesten
heen, ze luisterden met open
mond. En altijd samen met
Johan hè, zo tof. We hebben
het vijftien jaar volgehouden.
Eén oud-leerling van mij, top
top top, Tierce Person, is nu
producer in Hollywood. Hij
maakt gewoon muziek voor
Rihanna, Bruno Mars, Sting.”
Klapt in zijn handen. “Ik ben
wel trots ja.”
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Op straat

Tony Scott komt op straat een
oud-leerling tegen: ‘Peter,
kent u me nog? Ik heb u
gemist man. Door u ben ik
doorgegaan met muziek. De
les was echt top, altijd lachen,
altijd gezellig.’ En tegen zijn
vriend: ‘Da’s Tony Scott man,
een hele belangrijke rapper.’
De vriend: ‘Ik ga u googlen man.’ Na een streetwise
afscheid zegt Tony: “Echt te
gek dit. Weet je, iedereen is
de chief van zijn eigen leven.
Blijf strijden, ya’ll. Ga, doe je
ding. Daar gaat het over, dat is
het voor mij.”

ZGAODeel 34

JAAP EDEN HAL

GROTE
VLOOIENMARKT
2 e PAASDAG

Snel afslanken?
Het bestaat!

MAANDAG 17 APRIL

10.00 UUR -17.00 UUR

GRATIS PARKEREN

RADIOWEG 64

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

060629040240
391 08 152
animo-vlooienmarkten.nl

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

Revalideren na
een operatie
Tijdens uw verblijf in de
Flevohuis klinieken of in
OLVG Oost of West,
werkt u aan uw herstel.
Meer weten?
020 592 54 20

www.zgao.nl

Dagac t i v i t e i t e n vo o r kw e ts b a r e o u d e r e n

‘Ook als je nog thuis woont, sta je er niet alleen voor’
ZGAO organiseert

binnen halen. Zodat iedereen
kan zien dat het leuk is om
hier te zijn, en dat het waardevol is om iets voor anderen te
betekenen.”

dagactiviteiten voor
bewoners van haar
verpleeghuizen en ook
voor kwetsbare ouderen

Binnenkort is er een filmmiddag voor thuiswonende
mensen met dementie en
hun partners. “Dat zijn leuke
dingen in een beschermde omgeving waar iedereen gewoon
zichzelf kan zijn en de zorgen
even aan de kant kunnen.”

die nog zelfstandig wonen.
“We willen mensen graag

7 april vanaf 1700 uur

VOORJAARS
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No cure? No p

Laat het apparaat het werk voor je doen!
Easyslim.nu is een afslank
studio waar je met hulp van het
gepatenteerde en geavanceer
de afslankapparaat plaatselijk
afslankt en spieren opbouwt.
De Easyslim.nu-methode is anders dan
andere methoden. Geen streng dieet of
jezelf afmatten in de sportschool: met
Easyslim.nu laat je een apparaat het werk
voor je doen! Het aantal sessies hangt af
van de hoeveeelheid lichaamsvet en hoe
je er zelf wil uitzien. Zowel het afbreken
van vet als het opbouwen van spieren
gebeurt zonder enige eigen inspanning.
Er is dan ook geen kans op blessures.

Hoe werkt het?
Door middel van ultrasound (hoge geluidsgolven) worden vetcellen losgetrild.
Deze worden afgevoerd via het bloed en
uiteindelijk uitgeplast. Daarnaast werkt
de apparatuur ook met elektrostimulatie
(zwakstroom), wat de spieren bijna maximaal traint. Als je bedenkt dat je bij heel
intensief sporten ‘slechts’ een spierbelasting van 28% bereikt, begrijp je dat je met
deze behandeling spieren kweekt.
Zet nu de stap naar een nieuwe ‘jij’!
Neem contact op om een afspraak
te maken, dan wordt dit jaar het jaar
waarin je definitief een verandering
hebt ingezet!

!
w
u
Nie

Download de Easyslim.nu app
en boek simpel een afspraak!

Easyslim.nu Amsterdam Centrum • Oostenburgergracht 61
amsterdam@easylim.nu • Bel 0621168480
Easyslim.nu Amsterdam IJburg • Pampuslaan 31
Bel 0625303459 of boek online via www.easyslim.nu

een leuke dag bezorgen.”
Hulp van buurtbewoners,

Vrijmibo op Tilt

vrijwilligers en mantelzor-

De keuken van tante
Til 10 jaar!

rijk. “De deuren staan bij

De keuken van
Tante Til, Catering,
restaurant, afhaal,
bestaat 10 jaar! Lekker
eten en drinken bij
Bilal, dj en gezelligheid.
Vanaf 18.00 uur open
buffet.

IJburglaan 1501
1087 KM Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

gers is daarbij erg belang-

Samen

ons altijd open.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Regien Keurentjes is teamleider dagbesteding bij ZGAO.
Ze zegt: “Wij willen dat zoveel
mogelijk mensen plezier
hebben van onze dagelijkse
activiteiten. Onze dagcentra – Flevohuis en Kraaipan
– bieden veiligheid, structuur en zorg. Om nog meer
kwetsbare ouderen in de wijk
te bereiken, sluiten we ons
ook aan bij wat al in de wijk
georganiseerd wordt. Onze
kennis en ervaring reikt tot
buiten de muren van onze
verpleeghuizen en dagcentra.

In de activiteitenruimten van ZGAO wordt van alles georganiseerd voor bewoners en kwetsbare ouderen uit
de wijk. Eén van de bezoekers verklaart, zonder aarzeling en met een vrolijk Amsterdamse tongval: “Wat is
het gezéllig hier.”

En dat is ook nodig in een tijd
dat ouderen langer zelfstandig
blijven wonen.”
Er is een zoon die zijn moeder
wekelijks naar het Flevohuis
brengt. Hij maakt dan een
praatje met medewerkers en
vraagt advies over zaken waar
hij tegenaan loopt. In het dag-

centrum voelt hij zich op zijn
gemak. Keurentjes: “Hij kan
de zorg even delen en aan een
ander overdragen. Dat geeft
verlichting. Ook thuis staan
ouderen en hun naasten er niet
alleen voor.”
Van de buurt

Voor veel activiteiten zijn

mantelzorgers en vrijwilligers
nodig die bekend zijn met
het huis en die de ouderen
op sleeptouw nemen. In het
Flevohuis zijn doorlopend
activiteiten, zoals de moestuin die door buurtbewoners
onderhouden wordt. In de hal
exposeren kunstenaars. “We
willen de buurt graag naar

De keuken van
tante Til bestaat 10 jaar,
borrel op 7 april
Eigenaar Bilal (50) kookt elke dag vers. De gerechten van De keuken van tante Til zijn
‘een mengelmoes van mediterraan en van alles wat’. Zijn zaak is een afhaal, restaurant en
catering ineen. “Mijn specialiteit? Lasagne, zeker weten.” Op vrijdagmiddag 7 april strijkt

Eetcafé Olie & Zo
viert de lente
25% korting op je lunch
(geldig in april en mei 2017)

Aanbieding geldig dinsdag - zondag: 12.00 - 16.00 uur

Olie & Zo. Czaar Peterstraat 173 / Conradstraat 142

bij hem de Vrijmibo neer.
Over zijn keuken zegt Bilal:
“Je moet van gezond en lekker
houden. Ik serveer geen chic
culinair, maar eerlijk en echt
eten.” Daarom kwam er bij
hem in al die jaren geen frituur
naar binnen. Stellig: “Dat vind
ik heel ongezond.”
Hij kwam destijds naar IJburg
om te wonen en te werken.
“Dit is een goede plek voor
onze dochter.” De eerste jaren
waren best lastig, zegt Bilal.
“Je moet hier de mensen echt
leren kennen. En jezelf laten
zien. Je moet goed koken,

maar sociale contacten zijn
ook heel belangrijk. Catering
helpt daarbij. De mensen op
IJburg komen overal vandaan.
Ze zijn geen echte Amsterdammers, maar komen ook niet uit
de provincie. Ze zijn – terecht
– kritisch. Het kost vijf jaar,
maar dan weten ze we je bent.
En ik weet wie zij zijn. Het
gaat nu heel goed, het werkt.
De mensen komen graag. Het
is bij ons niet duur, maar wel
lekker en gezond.”
Hij kijkt met trots terug op de
afgelopen tien jaar. “Ik geniet

ervan. Het is druk, maar stilzitten kan ik toch niet. Ik ben een
trouw mens, ook in mijn werk.”
Op vrijdagmiddag 7 april vanaf
17.00 uur viert Bilal in samenwerking met de Vrijmibo zijn
tienjarig bestaan. “Ik wil het
met de buurt vieren, met lekker eten en drinken.”
De Keuken van Tante Til,
IJburglaan 1501, maandag tot
en met zondag vanaf 11.00 uur,
dekeukenvantantetil.nl.
Advertorial

Bilal van De keuken van tante Til.

020 622 38 32 • www.olieenzo.com
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Er is een bewoner die af en
toe een hengeltje zou willen
uitwerpen, en een ander wil
graag gaan zwemmen. Dat
soort activiteiten zijn dankzij
de hulp van buurtbewoners
vaak haalbaar. Het komt ook
voor dat een vereniging een
bepaalde activiteit wil omarmen. Keurentjes: “Er zijn
mensen nodig die zeggen: ik
kan wel iets betekenen voor
deze ouderen.”
Wil jij je hobby delen met
ouderen in Oost? Neem dan
contact op met vrijwilligerscoördinator Joyce Klerkx. Zij is
bereikbaar via 020-5925252 of
j.klerkx@zgao.nl.
Advertorial

deBrugNieuws

deBrugNatuur

Live: broedende reigers in
Frankendael

Blijf op de been!
T r a i n i n g e n d o o r f ys i ot h e r a p e u t e n

Eind februari werd op het
Bij het ouder worden zie je vaak dat bewegen wat moeilijker wordt. Het gevolg hiervan

dak van Huize Frankendael

is dat mensen steeds minder gaan bewegen waardoor de spierkracht en het uithoudings-

een webcam geïnstalleerd,

vermogen hard achteruit gaan.

gericht op een reigernest.
De crew van De Wilde

Doordat de spierkracht en
het uithoudingsvermogen
achteruit gaan blijven mensen weer vaker in de stoel
zitten en wordt het buiten
lopen om bijvoorbeeld een
boodschapje te doen of vrienden te bezoeken moeizamer.
Ook ontstaat er valrisico en
valangst. Men komt in een
vicieuze cirkel terecht en dit
heeft grote gevolgen voor
de kwaliteit van het leven.
Tevens ligt eenzaamheid op
de loer.
Fysiotherapie de Gooyer
geeft al enige jaren gesubsidieerde trainingen Vallen
Verleden Tijd, gegeven door
fysiotherapeuten die speciale
scholingen hebben gevolgd.

De training bestaat uit tien
lessen van een uur en starten
op donderdag 13 april in de
middag.
In de eerste training wordt
een intake gedaan en worden
er een balans- en een looptest
afgenomen om het begin niveau te bepalen. De acht erop
volgende trainingen bestaan
uit parcoursen met allerlei
oefeningen gericht op situaties uit het dagelijks leven,
zoals drempels, schuine hellingen en losliggende stoeptegels. Ook wordt geoefend
hoe je vanaf de grond kunt
opstaan. Tijdens de laatste
training is er een evaluatie en
worden de testen uit de eerste
training opnieuw gedaan.

Iedereen wordt op zijn eigen
niveau getraind, onze ervaring is dat de meeste mensen
vaak meer kunnen dan ze zelf
zouden verwachten. De reacties van de deelnemers die
de training gedaan hebben
zijn positief. Ze geven aan dat
ze meer zijn gaan bewegen,
waardoor ze weer meer kwaliteit van leven ervaren.

Stad, de nieuwe film die
vanaf 16 november in de
Nederlandse bioscopen
draait, verzorgde de installatie. Televisieprogramma
Vroege Vogels was erbij,
net als de Brug.
Door Kirsten Dorrestijn

Voor meer informatie:
Edith Schoen-Bleijenberg
Fysiotherapie de Gooyer
Von Zesenstraat 298
1093 BJ Amsterdam
06-22376862 (di-woe-do),
eschoen@cordaan.nl

Advertorial

VIER JE FEESTJE!
wo 5 t/m
zo 9 april 2017

WORLD
MINIMAL
MUSIC
FESTIVAL

VANAF MEI
GEOPEND
VOOR DINER

De ideale locatie voor een:
LUNCH
VERJAARDAG
BEDRIJFSFEEST
VERGADERING
KINDERFEEST
TROUWFEEST

25 concerten en ruim 20 activiteiten
Amerikaanse minimal (o.a. La Monte Youngs The Second
Dream) | intrigerende world roots (o.a. Midori Takada) |
trance-opwekkende clubmuziek (o.a. Mark Ernestus’ Ndagga
Rhythm Force) | familieconcert (6+) met Lavinia Meijer |
workshops | colleges | relaxmassages | en meer

GEOPEND

Scène voor scène sjouwen de
crew en presentatrice Milouschka Meulens de webcams
en toebehoren naar boven,
door het prachtige trappenhuis van Huize Frankendael, tot ze het dak van het
statige buitenhuis bereiken.
Milouschka buigt zich een
eindje over de balustrade van
het kleine grinddak en geniet
zichtbaar van het uitzicht op
de bomen in het park en de
Rembrandttoren in de verte.
Je hoort de halsbandparkieten
krijsen en op de achtergrond
klinkt het geraas van de Middenweg. Ignas van Schaick,
producent van De Wilde Stad,
wijst op de reigernesten die
vanaf deze hoogte goed te
zien zijn. Op hun hoge poten
staan de reigers onhandig in de

De crews van Vroege Vogels en De Wilde Stad op het dak. “Ze schrokken gulzig vis en kippenpoten.”

boom, heen en weer deinend
met de wind. Een nest is in de
maak.
De webcams (oude beveiligingscamera’s) worden op
een ijzeren paal gemonteerd.
Gedurende het broedseizoen

Join us!

Muziekgebouw

minimalmusicfestival.nl

vanaf 10.0 0 uur

RESTAURANT BIJ STORM • Zuiderzeeweg 1 • Amsterdam • bijstorm.nl • 088 - 20 55 200
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Het item werd op 7 en 14
maart uitgezonden op Vroege
Vogels-tv en is terug te kijken
via uitzending gemist.
Bekijk de beelden van
de broedende reigers live via
www.beleefdelente.nl

EasySlim Amsterdam opent tweede vestiging

EN OUD
VOOR JONG

(maandag en dinsdag op afspraak)

jongen krijgt, dat is normaal
onder reigers. Die pasgeboren
jonkies zien er niet uit, een
soort punkers. Ze schrokken
gulzig de vis en kippenpoten
naar binnen die ze door hun
ouders gevoerd krijgen. Dat is
spectaculair om te zien.’

deBrugNieuws

LEUK IN
COMBINATEIE
MET ONZ !
ACTIVITEITEN

WOENSDAG T/M ZONDAG

zijn de activiteiten van de vogels live te volgen via Beleef de
Lente (www.beleefdelente.nl),
de website van Vogelbescherming Nederland. Van Schaick
verwacht vooral het family life
van de vogels in beeld te brengen: ‘Ik hoop dat het stel twee

Manager EasySlim Amsterdam Nanda Wallroth geflankeerd
door EasySlim-oprichtster Karin Hut-van Meerten en partner
Moos Veldhuizen.

Nanda Wallroth is trots. Haar
EasySlim.nu Amsterdam, met
tot nu toe een vestiging aan
de Pampuslaan op IJburg,

opende afgelopen week een
tweede studio aan de Oostenburgergracht 61. Haar afslank- en spierbehandelingen

zijn succesvol gebleken, ook
onder topsporters. Want ook
al klinkt het te mooi om waar
te zijn, cellulitis, slappe huid
en overtollig vet en vocht
krijg je met de behandelingen
weg zonder je in het zweet
te werken. Je wordt ervoor
aangesloten op elektrodenpads. Het apparaat – tot nu
toe het enige met een wetenschappelijk bewezen werking
– slankt door de combinatie
van ultrasone geluidsgolven
en elektrolyse plaatselijk per
behandeling tussen de 4 en
28 centimeter af. De spelers
van Bayern Munchen maken
voor spierherstel gebruik
van dezelfde techniek. “De
kracht ervan is dat het vetcellen afbreekt en tegelijkertijd
spieren opbouwt.”
www.EasySlim.Nu.

Personal trainer Sergio Codrington: ‘Hier moet je keihard voor
trainen, het is alleen voor topsporters en onder begeleiding.’

Hoofdplanken een gevaarlijke trend
Sinds het artikel in de Volkskrant van 25 maart ‘Laveren tussen
ijzersterk en verderlicht’ over het lichaam van Max Verstappen is Nederland massaal gaan hoofdplanken. Hoofdplanken
is planken met het hoofd op een halterbank. Doel is de
nekspieren te versterken om zo de g-krachten te kunnen trotseren die formule 1 coureurs tijdens hun races ondergaan. Het
OLVG heeft in de afgelopen week tientallen voornamelijk jonge
mannen met matige tot zeer ernstige nekklachten binnen
gekregen. Men vermoedt dat er alleen al in Nederland sinds
het artikel duizenden mensen aan hoofdplanken doen. Een
woordvoerder van het OLVG waarschuwt voor deze gevaarlijke
trend. Max Verstappen was niet bereikbaar voor commentaar.

Advertorial
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N a p r o st e st u i t d e b u u r t

D e S lu i s b u u r t

Minder woningen voor
statushouders op IJburg
Amsterdam moet in 2017 woonruimte realiseren voor ruim 1500 statushouders (asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning). Aan de Daguerrestraat op IJburg komen
daarom tussen de 160 en 190 tijdelijke woningen, waarvan ongeveer de helft bestemd is
voor statushouders en de rest voor studenten.
De woningen blijven tien jaar
staan, daarna verrijst er definitieve bebouwing op de kavel.
Aanvankelijk waren er 320

woningen gepland, maar dit
aantal is na intensief overleg
tussen buurtbewoners en wethouder Laurens Ivens (Bou-

Informatieavond over komst asielzoekers naar IJburg.

wen en Wonen) naar beneden
bijgesteld.
Omwonenden maken zich
zorgen over de komst van
zoveel nieuwkomers ineens.
In de wijk heerst momenteel
een wankel sociaal evenwicht
en dat zien zij niet graag verstoord.
Een deel van de kavel blijft vrij
voor groen en spelen, maar
voor de moestuintjes is straks
geen plek meer.
De gemeente helpt de statushouders zo snel mogelijk hun
draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Zo krijgen
ze een oriëntatieprogramma
waarin ze de taal leren en kennismaken met de Amsterdamse cultuur en omgangsvormen.

Brouwerij en proeflokaal
Poesiat & Kater geopend
Op 23 maart is in een historisch gebouw in Oostpoort een
brouwerij en proeflokaal geopend. Bij Poesiat & Kater
brouwen ze niet alleen Poesiat & Kater-bier, maar ook de
traditionele Van Vollenhoven-bieren. Het wordt voor je
neus gebrouwen en gaat direct in de taptanks van de bar.
De keuken is afgestemd op wat uit de tap komt, je kunt er
brunchen, borrelen en dineren. In het pand op de hoek
van de Polderweg en de Oranje-Vrijstaatkade zaten sinds
de 19de eeuw achtereenvolgens een ammoniakfabriek,
een dierenasiel en krakers gevestigd. Het is onder architectuur gerenoveerd.

Tweede Kamerverkiezingen 2017
GroenLinks grote winnaar in Amsterdam
In Oost kreeg GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen de meeste stemmen: deze partij kreeg 24,1 procent
van de kiezers achter zich. De aanhang is hiermee verviervoudigd ten opzichte van 2012. D66 was met 20,9 procent
van de stemmen de tweede partij, gevolgd door de VVD,
die 13,2 procent van de stemmen kreeg. De opkomst was
hoog: 78 procent, bijna 10 procent hoger dan bij de vorige
Tweede Kamerverkiezingen.

Van Erven Dorens Geeft Sterren

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.

Sm i l e y
St u d e n t e n wo n i n g e n o p Z e e b u r g e r e i l a n d

‘Wat een duffe baksteen’
onbewust excuses te verzinnen
om er nog een positieve draai
aan te geven. Daar gaat mijn
integriteit. Ze hebben toch ook
heel mooie gebouwen gemaakt? Een weergaloze villa op
Rieteiland Oost, een weergaloos woongebouw Openijnde
op Steigereiland?

‘Integriteit’, mompel ik in
mijzelf. ‘Integriteit, integriteit,
waar is mijn integriteit als architectuurcriticus van de Brug?’
Ik ben van de kaart. Ik ging nu
eens een gebouw de grond in
schrijven. ‘Hoeveel sterren zal
ik het geven? Twee van de vijf
sterren? Eén ster? Ja! Eén ster!’
Als ik een keer één ster moet
geven, is dit de kandidaat.
De afgelopen maanden ben
ik vaak langs het gebouw gereden op weg van IJburg naar
Amsterdam. Wat een duffe
baksteen, wat een monotonie.
En wie verzint het om dakterrassen te oriënteren op een
hoofdverkeersroute? Naarmate
het gebouw afkwam, werd het
erger: schoorstenen, hekwerken en trappen verschenen
op de terrassen. En tenslotte –
een dieptepunt in de categorie Kunst in de Openbare
Ruimte – monsterlijke witte
bloembakken en beelden van
een nijlpaard en een giraf. Als
de 364 studenten hun kratjes
bier, bbq’s en tuinmeubilair
erbij zetten is de chaos com-

pleet. Smiley? Dit is er een met
rotte tanden helaas.
Ik moet alleen nog even
opzoeken welke simpele
bouwkundige/stenenstapelaar verantwoordelijk is voor

deze één-sterren-architectuur
en mijn stuk is af. Blijkt het
Studioninedots te zijn! Dit gaat
verder dan mijn gebruikelijke
probleem bij het afkraken
van collega’s. Ik moet niet
alleen vrezen voor een con-

frontatie bij de kassa van de
supermarkt, ik moet me bij het
naar school brengen van mijn
kinderen omzichtig door de
gangen bewegen. Er was een
tijd dat we zelfs een kantoorruimte deelden. Ik begin
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En de fotograaf van deze
rubriek, bewoner van de
Slibvijzel en uitkijkend op
de achterkant van Smiley zei
ongevraagd er ‘best tevreden’
mee te zijn. Moet gezegd, de
achterkant is een stuk mooier
dan de voorkant. En was de
architect niet opgezadeld met
een verkeerde stedenbouwkundige envelop? Inderdaad,
een gebouw van 140 meter
lang en slechts 20 meter hoog
hoort niet langs een verkeersader van dit kaliber. Dit moet
de Wibautstraat van Zeeburg
worden. Het had stedelijker
gemoeten. Waarom niet vijf
hoge gebouwen op een rij, van
vijf verschillende architecten?
Dit alles overwegende maak ik
er een integere 2,5 ster van.

Hoge woontorens geven
stad een nieuwe skyline
De hoogste woontorens van de stad staan straks in de
Sluisbuurt. Op dat kleine stukje grond tussen Schellingwouderbrug, Piet Heintunnel en IJ verrijst een wijk waarin
vooral véél mensen een huis moeten krijgen. “Amsterdam
krijgt een nieuwe skyline.”
Door Linda van den Dobbelsteen

De wijk krijgt een opvallend
hart, met een waterbassin
waarin gezwommen, gekanood
en gesupt kan worden, hogeschool Inholland, ruime kades
en de fietsbrug naar het Oostelijk Havengebied. Erheen leidt
de hoogstraat, de hoofdstraat.
Dwars daarop, richting het
water, komen de zogenoemde
woonstraten, met blokken tot
twintig meter hoog. Erachter,
dieper in de wijk: de hoge
woontorens, meer dan waar
ook in Amsterdam.
De stad wordt steeds populairder. Mirjana Milanovic,
stedenbouwkundige bij de
gemeente Amsterdam en
verantwoordelijk voor het
plan, lacht. Hoe anders was dat
tijdens het plan IJburg. “Toen
lag er de opdracht gezinnen in
de stad te houden. Nu moeten
we plek maken voor al die

mensen – met name young
professionals – die in de stad
willen wonen.”
Het is heel goed dat ze komen,
zegt ze. “Het is fijner én beter
voor het milieu dat al die mensen niet heen en weer hoeven
te reizen.” Bijzonder is dat Amsterdam tot nu in de breedte
is gegroeid, er kwam steeds
oppervlakte bij. “Nu niet, ook
omdat we er nadrukkelijk voor
kiezen dat groen echt groen
moet blijven. We zoeken naar
bestaande locaties waar nog
gebouwd kan worden. De
Sluisbuurt is zo’n plek.”
Hogeschool naar
de Sluisbuurt

De voorzieningen voor het
hele Zeeburgereiland – dat
ook de Sportheldenbuurt,
Oostpunt en Baaibuurten
omvat – zijn geconcentreerd in
de Sluisbuurt. “Er komen veel
mooie plekken, met ruimte

FASHION
EVENT
G
ZATERDA

1 APRIL

PARADE
FASHION 4.00 EN
12.00 - 1 UR
16.00 U

12.00  16.00 UUR KLEURENSTYLISTE, KINDER
WORKSHOP, TIJDELIJKE TATTOO/HENNA TATTOO
ZETTEN, DJ EN LIVE MUZIEK! 15:00 UUR PRIJS
UITREIKING VAN DE KASSABONNENWINACTIE!
WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

WINKELCENTRUM

voor groen, sport en spelen.”
Behalve basisscholen en veel
winkels, neemt ook hogeschool Inholland zijn intrek
in de wijk, met negenduizend
studenten.
In de Sluisbuurt woont drie
vierde van de mensen (totaal
zo’n elfduizend) in woonblokken van maximaal twintig
meter hoog. Een vierde woont
in torens, waarvan de meeste
tussen de veertig en zestig
meter hoog worden. Zes torens
gaan echt de lucht in, worden
tachtig tot maximaal 135 meter
hoog. “Dat zijn de blikvangers
die het silhouet van de stad
zullen veranderen.”
Bezwaar

Natuurlijk, Milanovic snapt
de bezwaren van sommige
omwonenden wel. “Hun uitzicht verandert. Tegelijkertijd
komen ze midden in de stad
te wonen. De voorzieningen
van de Sluisbuurt – zoals de
hogeschool, een middelbare
school, winkels en sportvoorzieningen – zijn ook voor hen
zeer bereikbaar.”
Op de dijk, waar straks fiets- en
wandelpaden worden aange-

Stedenbouwkundige Mirjana Milanovic snapt de bezwaren
van sommige Sluisbuurt-omwonenden. “Hun uitzicht verandert.
Tegelijkertijd komen ze midden in de stad te wonen.”

sloten op bestaande routes, zet
Milanovic haar voeten in het
gras. Ze gelooft dat het mooi
wordt. “We bieden iets dat er
nog niet is. Stel je even voor:
een gebouw van drie lagen
naast één van honderd meter.
Dat is toch spannend? Het
geeft veel keuze voor verschillende woonwensen. Vanuit de
hele omgeving zie je: dáár is
de stad. Amsterdam krijgt een
nieuwe skyline.”

In cijfers

5500 woningen, 200 woningen
per hectare grond • 11.000
mensen • 9.000 hogeschoolstudenten • 28 torens vanaf
50 meter, waarvan er 6 tussen
80–135 meter •100.000 m2
winkels, voorzieningen en
werkplaatsen.
Volgens planning start
de bouw van de Sluisbuurt
begin 2019.

World Minimal Music Festival
in Muziekgebouw aan ’t IJ
‘Minimal heaven’ met Amerikaanse pioniers, polderminimal, trance en meditatie
Onder het motto ‘In five steps
to minimal heaven’ vindt in
Muziekgebouw aan ’t IJ van
woensdag 5 t/m zondag 9
april 2017 de 5de editie plaats
van het World Minimal Music
Festival. De belangrijkste
stromingen binnen minimal
music komen aan bod. Zoals
de Amerikaanse minimal
music van grondleggers als
La Monte Young, Steve Reich
en Terry Riley. En ‘polderminimal’, waaronder Louis
Andriessens magnum opus
De Materie. Ook thema’s als
meditatie, trance en oorspronkelijke minimal music vind je
deze dagen terug.
Highlights in het festival zijn
onder meer een dubbelconcert van The Master Musicians
of Jajouka uit Marokko en de
Japanse percussioniste Midori
Takada, een zeldzame uitvoering van La Monte Youngs

The Second Dream of The
High-Tension Line Stepdown
Transformer, en optredens
van de synthesizerpionier
Suzanne Ciani en de Berlijnse
technoproducer Mark Ernestus met zijn West-Afrikaanse
Ndagga Rhythm Force.
Het festival telt naast tien concerten in de grote zaal en het

Bimhuis ruim twintig andere
activiteiten zoals pop-up optredens, dj-sets, minimal music colleges, relaxmassages,
workshops, een lichtkunstwerk en een platenbeurs.
Informatie, programma en
kaarten: www.minimalmusicfestival.nl.

Het Blauwe Huis helpt statushouders integreren
In het Blauwe Huis aan de Zeeburgerdijk organiseren VluchtelingenWerk en Stichting Veranders projecten met als doel
vluchtelingen te helpen bij hun integratie in de Nederlandse
samenleving. Statushouders en werkzoekenden krijgen hier
de kans werkervaring op te doen en een opleiding te volgen.
De inrichting van een fietsen- en meubelwerkplaats, een
textiellab en een weggeefwinkel dragen hieraan bij. Ook
worden er computercursussen gegeven. Het is de bedoeling
om honderd statushouders te begeleiden naar betaald werk,
studie of vrijwilligerswerk.
Blauwe Huis, Zeeburgerdijk 265, zie internet: veranders.nl,
vluchtelingenwerk.nl.
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deBrugAgenda

deBrugPuzzel

maart 2017 - april 2017

d e b ru g c i j f e r

135

Gijs
Lauret
2 april

tm 2 september

5 april

7 april

16 en 17 april

Rokjesdagloop, vanaf USC
Science Park

Especially For You, de doodskist als lifestyle-artikel.

Instuif. Jeugdland/Maakland,
bij het Flevopark

Vrijmibo Op Tilt. De keuken
van tante Til.

Tulpengekte. Muiderslot

Allegaar
31 maart
Stormy pubQuiz, de competitie
der kenniscompetities. Opgeven: michiel@bijstorm.nl. Bij
Storm, 20.00 uur, Zuiderzeeweg
1, bijstorm.nl.

31 maart
Tillsammans (docu, drama)
met nagesprek. Filmklassieker
waarin met milde spot het
samenleven in een Zweedse
woongemeenschap in de jaren
70 wordt geportretteerd. Aansluitend gesprek met Fredjan
Twigt, initiatiefnemer van ecodorp Bergen. Vrijburcht, 20.30
uur, theatervrijburcht.nl.

2 april
Rokjesdagloop, vanaf USC Science Park. Rennen in je blote
benen, een ode aan Martin Bril,
over 5 of 10 km. En wandeltochten. rokjesdagloop.nl.

2 april
Seizoensopening Camping
Zeeburg, inclusief het restaurant. Met leuke extra’s zoals een
kunstbouwproject, schminken,
kajakken, gezelligheid. Vanaf
13.00 uur, Zuider IJdijk, campingzeeburg.nl.

2 april
Open Dag Tennisvereniging
Driemond. Clinics voor kinderen en volwassenen, toernooitje, pannenkoeken, cardiotennissen, borrel. Vanaf 11.00 uur,
Stammerlandweg 10, tennisinzuidoost.nl.

7 april
Happy Friyay karaoke. Yes,
eindelijk! Bij Storm, 16.00-22.00
uur, Zuiderzeeweg 1, bijstorm.
nl.

9 april
Nescioloop, de bekendste hardloopwedstrijd van Oost, vanaf
AV’23 en over die hardnekkige
Nesciobrug. 15 en 8 km en
jeugdloop, nescioloop.nl.

12 april
Opening bijenstal. Ontdek alles
de bij, onderzoek een kolonie,
speur naar bloemen en bekijk
de imkerattributen. Jeugdland/
Maakland, bij het Flevopark,
14.00 uur, maakland.nl.

12 april
Bomen in de Jungle, talkshow
over belangrijke groene zaken.
Thema: daktuinen en groene

gevels, met Marinus Knulst
van Natuurlijk IJburg en Dick
de Gunst van Van Heeswijk
Architecten. Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat 26,
20.00 uur, jungle.amsterdam.nl.

16 en 17 april
Tulpengekte tijdens de Gouden
Eeuw, voorjaarsrondleidingen.
Muiderslot, hele dag, muiderslot.nl.

16 en 17 april
Paasbrunch op de 16de
(€14,50, vanaf 11.00 uur),
paaseieren schilderen op de
17de, 12.00-17.00 uur.
Bij Storm, Zuiderzeeweg 1,
reserveren: info@bijstorm.nl.

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

tm 2 september
Especially For You, de doodskist
als lifestyle-artikel. Met productfotografie en de erotische
kalenders van kistfabrikant Cofani Funebri weerspiegelt deze
tentoonstelling het ingewikkelde huwelijk tussen commercie
en dood. Nederlands Uitvaart
Museum Tot Zover, Kruislaan
124, totzover.nl.

Festival
5-9 april
World Minimal Music Festival. 5
dagen in het teken van minimal
music. Hypnotiserende ritmes
en trance-opwekkende melodieën van grote Amerikaanse
pioniers als La Monte Young en
Philip Glass. Maar ook muziek
van eigen bodem, met Louis
Andriessens magnum opus De
Materie. Muziekgebouw aan ’t
IJ, programma en info: muziekgebouw.nl/festival/worldminimal.

Club
31 maart
Inclusion, LGBQ Trans-café.
Drinken, vrienden ontmoeten
en netwerken. Iedereen is van
harte welkom. The Manor Hotel, 21.00 uur.

2 april
Funky Soul Party. Dansen maar,
get down and get funky! Jungle
Amsterdam, Tweede van Swin-

denstraat 26, 15.00-19.00 uur,
jungle.amsterdam.nl.

7 april
Vrijmibo Op Tilt. De keuken
van tante Til is jarig, dat wordt
ruimhartig gevierd. Kom je
borrelen, proeven, dansen?
Neem je vrienden en buren
mee. Tilly up! De keuken van
tante Til, IJburglaan 1501,
17.00 uur, Facebook ‘Vrijmibo
Op Tilt’.

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

Jeugd
2 april
Koekjes bakken voor kinderen. Bij
Storm, 14.00 uur, Zuiderzeeweg
1, bijstorm.nl.

5 april
Instuif bouwen, zaaien, sleutelen, oogsten, skelteren, koken,
klimmen. Jeugdland/Maakland,
bij het Flevopark, elke wo, za,
zo vanaf 13.00 uur, maakland.nl.

9 april
Thee op de Boerderij met workshop Mestbriketten maken, en
ponymaatjesinstuif. Boerderij
op IJburg, Rieteiland-Oost,
14.00-17.00 uur, boerderijopijburg.nl.

9 april
Hendrik IV – niet geschikt voor
kinderen (8+). De koning is gek,
maar hij is wel de baas. Kinderen mogen ongezouten hun
mening geven. Oostblok, Sajetplein 39, 15.00 uur, oostblok.nl.

16 april
Lentefeest met workshops
zoals huttenbouwen, skelter
racen, spannende proefjes en
bloembollen planten. Een volle
stempelkaart is lekkers waard.
Jeugdland/Maakland, 11.0016.00 uur, maakland.nl.

16 april
Pasen op de Boerderij. Spelletjesmiddag en eieren zoeken.
Boerderij op IJburg, RieteilandOost, 14.00-16.00 uur, boerderijopijburg.nl.

22-30 april
Rondleidingen door juniorgidsen. Speciaal voor de meivakantie. Als altijd is het spannend in
het slot. www.muiderslot.nl.

23 april
Vliegers beschilderen en vliegeren. Bij Storm, 13.00-17.00 uur,
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

30 april
Expeditie Jeugdland, op avontuur in de natuur met zoektochten, avontuurlijke buitenspellen
en maakopdrachten. Onderzoek
welke beestjes er leven, klim
over een touwbrug en maak
een vossenfluitje. Jeugdland/
Maakland, 13.00 en 14.30 uur,
maakland.nl.

Markt
4 maart
Reuring markt op het Joris
Ivensplein: elke zaterdag van
9.00-16.00 uur vers en lekkers.
reuringmarkt.nl.

17 april
Vlooienmarkt, kramen vol
opruimdingen, nostalgische
spullen, meubeltjes, lampen,
kleding, boeken, prenten, platen,
speelgoed en meer. Het is ook
mogelijk een stand te huren. Jaap
Edenhal, Radioweg, 10.00-17.00
uur, animo-vlooienmarkten.nl.

Theater
5 april
Wie bang is krijgt ook klappen,
Marc de Hond (cabaret). De Omval, 20.30 uur, theaterdeomval.nl.

Colofon

14 april
Mad House, Open Podium voor
verhalenvertellers, acteurs,
dichters, folk en muzikanten.
Badhuistheater, 20.00 uur, badhuistheater.nl.

21 april
Verse vis. Een indoorfestivalletje
waarin werk van jong talent (vaak
voor het eerst) wordt getoond
aan publiek. Oostblok, Sajetplein
39, 20.00 uur, oostblok.nl.

muziek
30 maart
An Evening of Today, Nieuwe Ensemble. Masterstudenten en net
afgestudeerden van de conservatoria van Amsterdam en Den
Haag krijgen de opdracht hun
stoutste muzikale droom te verwezenlijken. Muziekgebouw aan
’t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

2 april
Zondagconcert. Aaron Copland
schreef Appalachian Spring
oorspronkelijk voor ballet.
Deze orkestrale suite wordt
uitgevoerd door een 13-koppig ensemble. NedPho-koepel,
15.00 uur, orkest.nl.

16 april
Ultimate Eagles, tribute-act.
Omdat het legendarische album
Hotel California jarig is. Q-Factory, 19.30 uur, q-factory.nl.
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M. Peddemors, Catherine Smit.

Oplage

A’dam & Media

70.000 exemplaren

Uitgever

Maximale hoogte van geplande woontorens op het Zeeburgereiland.

Veteranenboot

martijn@debrugkrant.nl

Stadsdeel Oost, Diemen-Noord,

06-29040240

Vormgeving

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,

Tim Cannon

Intratuin, Landmarkt Schel-

dtp@debrugkrant.nl | 06-27050540

5

lingwoude, bakkerij Lia, MuzyQ,
N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeel-

Drukwerk

huis Oost, winkelcentrum Brazilië,

Rodi Rotatie/Dijkman print

café-restaurant Polder, Sickmann
Woninginrichting.

6

Door Verspreidingen, Amsterdam
Michel van Dijk, Linda van den

www.debrugkrant.nl

Dobbelsteen, Kirsten Dorrestijn,
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In elk woord zitten minstens twee letters
die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier.

Merel

Zwaluw

9

E

Beregaaf:
brunch voor twee winnen bij Maslow!
Exquise in het Science Park hoor, met heerlijk eten én koude prosecco.
Puzzel jij mee voor deze fijne lunch van Maslow?

5

Verspreiding

Aan dit nummer werkten mee
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AH Diemerplein, AH IJburg, AH
Oostpoort, Blijburg, IJburg Col-

Soort CD
Worstelgreep
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06-29040240

Veraf
Prijsbepaling
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Advertenties
debrugkrant.nl/adverteren

Krantenzuilen

Charmant
Afstijgen

Edele
loot

Aanzien
Ge baren
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Soort
zeil

Seizoen

Hendrick-Jan dropt een tactische meesterzet: Eveline als
stuurvrouw voor de wedstrijd van morgenochtend! Ik geloof
erin. Wie weet kom ik wel kijken. Allez veteranen!

4

Ik

Huttentut

8

‘Lach maar, het was een drama,’ sipt Hendrick-Jan. ‘En het
stuur van die boot stond scheef! Ik ga er nooit meer in!’ Ik
begrijp hem wel, heb persoonlijk ook een pleurishekel aan
verliezen. Eveline, een betrokken veteranenroeivrouw, biecht
op dat haar roeiboot ooit omsloeg en brak. Een heftige
ervaring; kleddernat met twee stukken boot terug naar de
sociëteit.

8

Uitbouw

heid

Vogel
eigenschap

‘Volgens mij zijn we als enigen in de Weespertrekvaart
gefinisht,’ schampert opa naderhand. En: ‘Het parcours was
tweeënhalve kilometer, maar we hebben al zigzaggend vijf
kilometer geroeid.’ Zijn kleindochters kijken onverminderd
trots. Ik kan en wil een uitbundige schater niet onderdrukken.

4

10 Genegen-

Era

6

Schijnbaar heb ik een bloedstollende race gemist. Opa’s boot
had geen stuurman en viste noodgedwongen een willekeurige
gek uit de Amstel. Die wilde het wel eens proberen, dat
sturen. Iedereen moet ergens beginnen en een veteranenboot
vormt weinig risico, zou je denken. Daarbij meldden zich
twee invallers die hartverscheurend hun best deden. Toch
doorboorde de oudemannenboot bijna een vliegensvlug
varende acht uit Cambridge. Slingerend werd de eindstreep
bereikt.

Durgerdam, Funenpark, Schellingwoude.

Drachtig

Aldus sta ik op het vrolijke terras van roeivereniging De
Hoop, aan de Amstel. Om mij heen paraderen brallende
lullo’s met blauw-wit gestreepte stropdasjes. Vriendinlief
komt uit een roeinest. Ik niet, dus het voelt ietwat onwennig.
Mijn vriendinnetje is overigens de enige telg uit haar gezin
die nooit roeide. (Ik voel enigszins de behoefte me te
verantwoorden voor mijn bezoek aan een roeiclub. Ikzelf ben
meer een voetballer, zeg maar.)

Martijn van den Dobbelsteen
Verspreidingsgebied

p r i j s p u zz e l

Het is een waterzonnige zaterdag in maart, de eerste
wedstrijd van het ontluikende roeiseizoen nadert. Of ik met
vriendinlief en onze mooie dochters meega, kijken naar de
veteranenboot van opa. Aangezien roeien als kijksport even
interessant is als bloembollen kweken, bedank ik liefdevol.
Maar ik kom straks wel een bakkie drinken.

2
9

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 april
naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt u aangeboden door Maslow Café, Science Park, Carolina MacGillavrylaan 3198,
maslowcafe.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 86-2017 is: levenslustig. Uit 355 inzenders is mevr. A. van
Benthem als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922
Tussen Amstel Station en Middenweg
Intratuin Amsterdam
www.intratuin.nl/amsterdam

Westpoort
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Zondag 16 april | 1e Paasdag | 12.00-17.00 uur
Maandag 17 april | 2e Paasdag | 10.00-17.00 uur
Donderdag 27 april | Koningsdag | Gesloten
Donderdag 25 mei | Hemelvaartsdag | 10.00-17.00 uur
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