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Maria van der
Meer (84) woont in
het Flevohuis
‘In wandel vijf uur
per dag’

de Brug-architect
beschouwt: zelfbouw langs
de Weesper trekvaart ‘Groot
is een understatement’

17

Sheila Hill (28) is dj én
heeft een ijszaakje in
Oost. Ze maakt lachend
lange dagen.“Mijn vriendinnen en
ik, wij zijn geen tutjes.”

9
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Sta d z e t i n o p t w e e b ru g g e n ov e r h e t I J

Maar niet iedereen is blij
Amsterdam wil vaart

het IJ) naar Noord moeten
komen, maar dan moet wel
eerst de Passenger Terminal
Amsterdam verhuizen naar
het westelijk havengebied of
naar de overkant van het IJ. De
verplaatsing van de PTA stond
overigens al in de planning om
het drukke centrum te ontlasten.

zetten achter de nieuwe
verbindingen over het IJ.
Er zijn plannen voor drie
projecten: een brug voor
fietsers en voetgangers op
Java-eiland, een brug bij
het Stenen Hoofd en een
voetgangerstunnel bij het

Daarnaast wordt er gepraat
over een voetgangerstunnel
ter hoogte van het Centraal
Station, die gelijk met het metrostation Sixhaven – een nog
te bouwen metrohalte van de
Noord/Zuidlijn, recht tegenover CS – bovengronds zou
moeten komen.

Centraal Station. De Sprong
over het IJ moet in 2025
voltooid zijn.
Door Rosanne Kropman

De bouw van de brug op Javaeiland zou in 2020 – na Sail
– moeten beginnen, zodat we
op zijn laatst in 2025 het IJ over
kunnen fietsen. De brug moet
een lange aanlooproute krijgen,
omdat fietsers en voetgangers
behoorlijk moeten klimmen.
Gedacht wordt aan een opgang
met een lange krul, zoals je ook

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Achter Centraal Station is het chaos. Fietsers, scooters en voetgangers buitelen over elkaar heen, de
ponten zijn overvol.

ziet bij de Nesciobrug. Door die
lange aanloop zal de brug niet
direct kunnen aansluiten op de

Jan Schaeferbrug, de verbinding tussen Java-eiland en de
Piet Heinkade.

De tweede brug zou vanaf het
Stenen Hoofd (op het randje
van Centrum en West aan

Ondertussen komt er bij wijze
van proef ook extra toezicht
bij de veerponten om de
overtocht van grote aantallen
passagiers tussen Noord en CS
in goede banen te leiden.
Vervolg op pagina 3

GENIET OOK BUITEN VAN COMFORT,
RIJKE STOFFEN EN MAATWERK VAN
DUTCH SEATING COMPANY.
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3 zits buitenbank € 2.595
Cadeau: kussenset t.w.v. 269 euro

Het IJ
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Nieuw: Casablanca Outdoor
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Intratuin
Amsterdam
7 dagen

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Maatwerk made in Holland
www.dsco.nl | info@dsco.nl

Amsterdam showroom | Cruquiuskade 85 | 020 - 36 36 905 | do t/m zo 11 - 17
Sneek fabriek en showroom | Steenhouwersstraat 2 | 0515 - 33 50 27 | zat 11 - 17

Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
www.parketloods.nl | info@parketloods.nl
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stomerij | Wasserij | Kledingreperatie

top aanbiedingen
Reinigen van
Gordijnen

Haal &
breng service

Tapijtreiniging

20%

GRaTis
vanaf 50
euRo

10%

KoRTinG

KoRTinG

snelle
2 uuR seRvice

GRaTis

Haal- &
bRenGseRvice

Ook als u haast heeft
kan Droog Cleaning
Service u helpen met
haar 2 uur service.
U brengt uw kleding
en 2 uur later is deze
gereed om af te halen,
met dezelfde kwaliteit
als u altijd van ons
gewend bent.

20% KoRTinG

Hygiënisch reinigen van
uw dekbed en/of deken
amsterdam Curiestraat 2
1098 RT Amsterdam | 020-694 69 56
openingstijden Maandag-Vrijdag
09.00-18.00 Zaterdag 09.00-17.00

GRaTis

Haal- &
bRenGseRvice

20% KoRTinG
Reinigen van uw

kostuum

Diemen Ouddiemerlaan 205
1111 GZ Diemen | 020-690 19 24
openingstijden Dinsdag-Vrijdag
09.30-18.00 Zaterdag 09.30-17.00

info@stomerijdroog.nl | stomerijdroog.nl

Altijd
wat te zien!
| 24 juni | €5,- ENTREE | 17:30 UUR AANVANG |
17.30 – 22.00

BBQ

20:00

Marco Toro y su ensamble
22:30 – 1:00

DJ Rick

Peuters
Kleuters
Ballet
Modern
Breakdance
Modern Jazz
Streetdance/HipHop
Tap
Vinyasa Yoga
IJVEN
INSCHRANAF
V
KAN !
NU

Inschrijven en meer informatie?

CENTRUM, IJBURG EN ZEEBURG

Kijk op amsterdamdancecentre.nl

deBrugNieuws

Vergadering over de verbindingen

Vervolg van pagina 1

Zoals dat gaat bij grote bouwprojecten in Amsterdam
wordt er nu al bezwaar aangetekend tegen de plannen. Eerder was er al een petitie van
bewoners die helemaal tegen
de bouw van bruggen zijn,

een andere petitie die tunnels
bepleit van het CS naar het
Buikslotermeerplein, en dan
is er nog Rijkswaterstaat.
Amsterdam en de rijksorganisatie liggen rondom de
bruggenplannen met elkaar in
de clinch. Dit voorjaar schreef
minister Melanie Schultz

van Verkeer en Waterstaat in
een brief aan verantwoordelijk wethouder Eric van der
Burg al ‘niet blij’ te zijn met
de plannen voor Java-eiland.
Rijkswaterstaat ziet de bruggen als een belemmering voor
de scheepvaart. De brug zou
hoog genoeg moeten zijn
voor schepen met vier lagen
containers erop, maar Amsterdam vindt drie lagen ook
wel voldoende. Een hogere
brug betekent namelijk niet
alleen harder trappen voor
de fietsers, maar kost ook
miljoenen extra. Bovendien
heeft Amsterdam ook met een
andere restrictie te maken: de
brug mag niet boven de grachtengordel uittorenen omdat
dit Unesco-werelderfgoed is.
De gemeenteraad vergadert 19
juli over de verbindingen over
het IJ.

24 juni
Weesp Gastvrij
Met een botenparade opent Weesp op zaterdag 24 juni de
derde editie van het culturele en culinaire festival Weesp
Gastvrij. Het programma is heel divers en omvat onder meer
proeverijen, straatmuzikanten, een zweefmolen, concerten,
voorstellingen en de finale van Weesp Got Talent. Stap in een
bootje en zie hoe mooi Weesp is vanaf het water, of maak
met een gids een wandeling door historisch Weesp.
De activiteiten en proeverijen worden tegen gereduceerd
tarief aangeboden, de kinderactiviteiten en sloepentochtjes
zijn gratis. Het thema van deze feestelijke dag, die wordt
georganiseerd door lokale cultuurinstellingen, horeca en
winkeliers, is dit jaar Historisch Weesp. Het programma
begint om 11.00 uur. Voor een overzicht van activiteiten,
aanbiedingen en tijden: www.weespgastvrij.nl.
Poppentheater bij Slibvijzel
Roos Dansverhalen brengt op woensdag 28 juni en 12 juli
bij het Slibvijzelgemaal op Zeeburgereiland het verhaal van
de Billenbijter. De voorstelling gaat over een krokodil die
iedereen laat schrikken met zijn grote bek en scherpe tanden.
Vindt hij het nou echt zo leuk om iedereen bang te maken?
En is hij wel zo’n gevaarlijk beest? Of is hij misschien zelf een
beetje bang? De Billenbijter is een Roos Dansverhaal over
stoer doen, schrikken en bang zijn. Na het poppenspel gaan
de stoeltjes aan de kant en worden de kinderen met allerlei
soorten muziek en materialen gestimuleerd om te bewegen.
Voor kinderen in de leeftijd 2–7 jaar. Er is een voorstelling
om 15.00 uur en om 16.00 uur. Slibvijzelgemaal, Roepie
Kruizestraat 2, www.roosdansverhalen.nl

Bijzondere plantensoorten ontdekt op Camping Zeeburg

‘Veel floristen laten campings links liggen’
ners gaan ook op vakantie,
maar zijn dan niet altijd aan
het werk. Poa infirma ziet eruit
als zielig, geelgekleurd straatgras – op het eerste oog niets
bijzonders. Maar ik was erop
bedacht omdat ik van Vlaamse
floristen had gehoord dat zij
de soort hadden aangetroffen
op Belgische campings.”

Aparte gasten: een van de bijzonderste soorten op Camping Zeeburg is de kleine rupsklaver, een plant
met gele bloempjes en stekelige vruchten.

Het is druk op Camping Zeeburg dit jaar. Met toeristen uit Spanje, Italië, Duitsland, Zweden, maar ook met minder voor de hand liggende gasten: planten die met de vakantiegangers zijn meegereisd.
Gemma Venhuizen

Sipke Gonggrijp van stichting
Floron doet sinds dit voorjaar
onderzoek naar ‘campingadventieven’: planten die als
zaad meereizen met tenten,
caravans en campers naar
ons land. In het radiopro-

gramma Vroege Vogels vertelde
hij onlangs* over de opmerkelijke soorten die hij aantrof
op Camping Zeeburg. Het
Zuid-Europese gras Poa infirma
bijvoorbeeld, en Poa bulbosa,
oftewel knolbeemdgras. Die
soort komt normaal alleen
langs de kust voor, en was nog

maar eenmaal eerder in Amsterdam ontdekt.
“Ik zoek graag naar bijzondere planten”, vertelt Gonggrijp aan de Brug. “Campings
vormen een goede niche. Die
laten veel floristen links liggen. Natuurlijk: plantenken-

Gonggrijp trok de afgelopen
maanden langs vrijwel alle
campings in de kuststreek, van
Texel tot Cadzand. Sommige
bijzondere soorten trof hij
in groten getale aan. “Waarschijnlijk hebben die soorten
zich hier tien, twintig jaar geleden al gevestigd, zonder dat
iemand het doorhad. Het zijn
in principe allemaal eenjarige
planten, wat betekent dat ze
alleen hoeven te ontkiemen,
te bloeien en nieuwe zaden te
verspreiden, zodat ze het volgende jaar weer opkomen. De
bovengrondse delen overleven niet zo lang: die worden al
snel geplet door tenten. Of de
campingbeheerder gaat er met
de grasmaaier overheen.”
Dat juist campings populair
zijn onder plantensoorten, is
volgens Gonggrijp niet gek.
“Het ontbreekt aan concurrentie. Het terrein is relatief
kaal en daardoor zien ‘exoten’
hun kans schoon om zich te
vestigen.” Ook op parkeerplaatsen gedijen campingadventieven goed. “Veel soorten
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zijn zogeheten tredplanten:
ze kunnen goed tegen druk
en kunnen er daardoor beter
tegen wekenlang onder een
tentzeil of camperwiel verdrukt te zitten.”
Een van de bijzonderste soorten die Gonggrijp op Zeeburg
aantrof is de kleine rupsklaver,
een plant met gele bloempjes
en stekelige vruchten. Op een
Zeeuwse camping vond hij
zelfs Medicago littoralis, een
verwante soort die compleet
nieuw is voor Nederland. “Je
zou de Latijnse naam kunnen
vertalen in strandrupsklaver,
maar de Nederlandse naam
kan alleen officieel worden
bepaald door een team van
Leidse floristen.” Ook rood
herderstasje en de voor WestNederland zeldzame grote
leeuwenklauw groeien op
Camping Zeeburg.
In de toekomst verwacht
Gonggrijp nog meer nieuwe
campingplanten te ontdekken. “Met de opwarming van
het klimaat wordt het voor
mediterrane soorten steeds
makkelijker om zich hier te
vestigen.”
Wie zelf bij Camping Zeeburg
op plantenjacht wil, heeft
daar tot eind juni de tijd voor:
daarna zijn de meeste eenjarigen verdroogd of platgetreden.

OPEN DAG
vrijdag

14 juli
Scoolz:
chillen, studeren, je schoolcarrière plannen en samen
leuke activiteiten ondernemen
Bij Scoolz gaat het net even anders. Inspanning en
ontspanning gaan hand in hand.
• Je maakt bij ons je huiswerk in kleine groepen
• Je hebt een eigen jongerencoach
• Je kan extra trainingen of bijles aanvragen

Nieuw bij UniKidz:
KDV & BSO locatie
Steiger

Maar ook:
• Stage & Jobs @ Scoolz
• Scoolz Lounge
• activiteitenprogramma
(o.a. sport, theater, koken, programmeren)
• samen eten
• After Scoolz activiteiten zoals een film- of game avond

Eind juni openen wij op Steigereiland een kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat vieren we met de Grote
UniKidz Steiger Inschrijfactie*. Schrijf voor 31 augustus in en
ontvang de eerste maand opvang van ons.

OPEN DAG
Nieuwsgierig? Kom samen met je vrienden naar de open dag
in de haven van IJburg boordevol leuke activiteiten. Meer info
op www.scoolz.nl.

LEVER DEZE ADVERTENTIE IN OP DE OPEN
DAG EN KRIJG EEN LEUKE VERRASSING!

www.scoolz.nl

Waarom kiezen voor UniKidz?
• fantastisch team
• uitgebreid activiteitenprogramma, ook voor de
allerkleinsten
• inspirerende ruimtes o.a. een mediatheek, STEAM room,
Atelier en sport/dans/theaterzaal
• grote tuin ingericht voor jong en oud

Meer informatie op
www.unikidz.nl/grote-unikidz-inschrijfactie

evenement

kom
gezellig
langs!

handmade market

Zaterdag 24 juni | 10-17 uur
kom naar deze bijzondere markt in Brazilie!
• Mode, sieraden, interieur, vintage, kunst enz.
• Gratis bloemstukjes maken voor de kids bij the Flowery
• Aanbiedingen van de Brazilie-ondernemers
• Culinaire verrassingen
Handmade market in
1,5 uur
samenwerking met
• Muziek
gratis
Hip &Happy Events
parkeren

www.hipandhappyevents.nl

w w w. w i n k e l c e n t r u m b r a z i l i e . n l
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deBrugSport
F r a n k , s o c i a a l b e wo g e n vo e t b a l l e r

‘Ik trilde toen ik het vertelde’
Middenvelder Frank Ulrich

Je verbleef vier maanden in
Ghana. Vertel eens?

(TOS-Actief) voetbalt
voor het vierde elftal in
de reserve vierde klasse
zaterdag. Hij maakte vorig
jaar de overstap van WVHEDW, waar hij in de eerste
selectie speelde. De sociaal
bewogen Ulrich vertelt
toegewijd over zijn voetbalverleden en een vrijwilligersproject in Ghana.
Door Gijs Lauret
Waar heb je gevoetbald?

“Ik begon bij TOS-Actief, bleef
tot ongeveer mijn 21-ste. Ik
was bescheiden, nauwelijks
ambitieus. Anderen gingen
naar Talentendagen bij Ajax,
ik voelde me goed bij TOS. Met
het eerste promoveerden we
naar de vierde klasse. Daarna
kregen we een trainer die er
weinig van kon en kwam ik
erachter dat sommige jongens
betaald kregen. Niet zij die
er al jaren speelden, maar
jongens van buiten. Ik had
vrienden bij WV-HEDW en dat
niveau was iets hoger, dus ben
ik overgestapt. Mijn absolute

Middenvelder Frank Ulrich van TOS-Actief. “De kleedkamer is even gek als bij WV-HEDW”

hoogtepunt daar was promotie
naar de tweede klasse na een
directe confrontatie met de
concurrent. Daarna ben ik nog
viermaal kampioen geworden
met WV, met het eerste en het
tweede. Inmiddels ben ik terug
bij TOS.”
Vanwaar die overstap?

“Ik bungelde tussen WVHEDW 1 en 2. Ik trainde met

het eerste en speelde met het
tweede, hoorde nergens echt
bij. WV is geweldig, maar ik
wilde met m’n vrienden bij
TOS voetballen. De trainers
vonden het jammer. Ik klaagde
nooit, stond er altijd, zelfs
als ik eigenlijk geen zin had.
Ik heb echt getwijfeld, trilde
toen ik het vertelde, maar het
luchtte op. Ik kreeg applaus
van mijn medespelers. Heel

bijzonder na zeven mooie
jaren.”
TOS-Actief 4, hoe is dat?

“Meer vrijblijvend, minder
serieus. Vrijwel altijd komen
mensen te laat of zelfs tijdens
de wedstrijd. Sommigen verslapen zich bijna wekelijks. Even
wennen, maar ach, ik accepteer
het maar. En de kleedkamer is
even gek als bij WV.”

Voetbalkamp bij AFC
IJburg
Tijdens de zomervakantie
zijn er voor het eerst
in samenwerking met
Voetbalschool Twinball, de
voetbalschool van Hamza
en Rafik, voetbalkampen bij
AFC IJburg. Twinball gaat uit
van kernwaarden als plezier,
stimuleren van gezonde
voeding, en focus en
bewustzijn. Kinderen worden
gewaardeerd op inzet en
progressie, maar nooit op
de uitkomst. Het gaat erom
dat ieder kind op zijn eigen
niveau stappen maakt. De
Voetbaldagen zijn bedoeld
voor jongens en meisjes van
5 t/m 14 jaar. Iedereen kan
meedoen, of je nu lid bent
bij AFC IJburg of niet. Je kunt
voor één dag of meerdere
dagen inschrijven. Iedere
deelnemer krijgt een Braziliëkledingpakket. Zie voor meer
info en inschrijven: www.
elfvoetbalkampen.nl.
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“Mijn vriendin liep stage. We
zetten ons in voor dezelfde
stichting, voor een betere
toekomst voor kinderen.
Ik ben trainer geweest van
tienerjongens. De taalbarrière
bleek moeilijk en ik merkte
dat ik geen betere voetballers
van ze ging maken. Daarom
heb ik via sociale media geld
ingezameld ter verbetering
van de omstandigheden. We
kregen een beter veld, nieuwe
ballen en doeltjes. Ik heb met
de Ghanese trainers meer
structuur aangebracht: een
terugkerend weekprogramma
en duidelijker taakverdeling.
Een van hen traint een eerstedivisieclub, FC Tanga. Zat ik
tijdens een competitiewedstrijd als een assistent op de
bank. In de rust vroeg hij mijn
mening; ze nemen veel van
me aan omdat ik Nederlands
ben. Maar het mooiste was de
blijdschap van die jongens. Ze
geloofden niet dat ze werkelijk
nieuwe spullen kregen. Voor
hen heel belangrijk, voor mij
geen moeite. Veel jongens
voetballen zonder schoenen.
Als ik terugga, wil ik daar iets
aan doen.”

Kĳk snel op switiwonen.nl

Interesse?
Schrĳf je in als
belangstellende.

switiwonen.nl
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Switi! Amsterdam Zuidoost

23 eengezinwoningen
Switi is dé plek om te wonen: ruime woningen
op een centrale plek in Amsterdam Zuidoost
met alle voorzieningen binnen handbereik!
Vanaf circa € 186 .000,- v.o.n. op basis
van jaarlĳkse canonbetaling
Parkeren voor de deur
Inclusief keuken en badkamer
Goede achtertuin met berging

ERA van de Steege
020 435 70 40
Eefje Voogd Makelaardĳ 020 305 05 60

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 n n e n k i jk e n b i j e e n b u u r

‘Het huis is een deel van onze identiteit’
Door Linda van den Dobbelsteen

Ze wonen hier al 29 jaar en
gaan nooit meer weg. Ook
niet richting Rotterdam, waar
hun dochter woont en straks
de kleinkinderen. “We zeggen
wel eens tegen elkaar: als we
wat winnen, gaan we dan
verhuizen? Het antwoord is
altijd nee.”
Groter hoeft ook niet, zegt
Yolanda. “Je moet dat maar
schoonmaken.” Ze woonden
vroeger in de Transvaalbuurt,

Wie Nico (64) en
Yolanda (59)
Type woning sociale huur
Woonoppervlak 65 m2
op twee verdiepingen
Fijnste plek op de bank,
kijkend naar het groen

be to n d o r p

maar toen hun dochter kwam
wilden ze iets anders. Dit huis
werd hun aangeboden en
aangezien Nico in Betondorp
is geboren was de knoop
snel doorgehakt. “Ik kwam
hier binnen, stond de tuin in
te kijken en dacht: dit is het,
helemaal perfect.” Om over
de Ajax-damp die over de wijk
hangt nog maar te zwijgen. “Ik
ben Ajax. Cruijff woonde hier,
en veel andere Ajacieden.”
Bedenker van deze woningen
in Tuindorp Watergraafsmeer,
zoals Betondorp officieel heet,
is Arie Keppler, idealist en
lang geleden directeur van de
gemeentelijke Woondienst.
Het is een wijk volgens zijn
tuindorpenidee. “Maar wat
echt bijzonder is: hij woonde
precies in dit huis.” Een foto
met hem voor de woning is het
bewijs: “Dat vinden we wel erg
leuk, ja.”
De inrichting dan. Yolanda
kijkt eens om zich heen.
“Wij hebben nergens over
nagedacht. Het is al heel lang
hetzelfde. Wij zijn zo van: als
het goed is, is het goed. Als
je het maar gezellig hebt,
dan creëer je vanzelf ook die

Nico en Yolanda zijn gelukkig in hun huis en in de buurt. “De sociale controle is groot hier, op een goede
manier.”

sfeer. De piano komt van onze
ouders, je krijgt een kastje, je
koopt zelf eens wat.” Dan: “Wat
voor ons belangrijker is: de
buurt is goed. We hebben altijd
fijne buren gehad. Het voelt
hier goed.”

Alsof het zo moest zijn komt
dan ook de buurman binnen.
“De mensen komen hier nog
achterom. We ruilen de krant
vaak. Hij is ziek geweest, zo
kunnen we hem meteen een
beetje in de gaten houden. De

sociale controle is hier groot,
op een goede manier.”
Wil je ook geportretteerd
worden voor deze rubriek?
Mail info@debrugkrant.nl.

B i j va n g st o p h e t m e n u

Zaterdag 24 juni
ijBurg COOKing
Kookdemo,
print je pannenkoek,
gezonde hapjes
van FOODY EMILY KEMP,
proeverijen, live muziek

Zaterdag 1 juli
SPring ‘nS in tHe air

Leef je uit op onze springkussens!

Na de zomer opent aan de Middenweg
restaurant Bijvangst, een bedrijf met een
missie. Want onder het motto ‘geen vis is te
gek’ worden hier straks gerechten bereid met
bijvangst uit de Noordzee. Visserijbedrijven
gooien een aanzienlijk deel van de vangst
weg omdat de vissen te groot, te klein of
te onbekend zijn. Uit onvrede over deze
verspilling van voedsel wil Bijvangst in de

keuken juist deze vis een hoofdrol geven.
Wil je jouw visgerecht liever zelf klaarmaken?
Geen probleem, want in het pand komt ook
een deli waar vis te koop is om mee te nemen.
Aan de Middenweg is de verbouwing nog in
volle gang. Wie de eigenaren (en hun missie)
een warm hart toedraagt, kan het restaurant
steunen via een crowdfundactie. Zie www.
crowdaboutnow.nl, ‘Bijvangst Amsterdam’.

pre summer Saturdays
van 11-15 uur

Volg ons op www.facebook.com/WinkelcentrumIJburg
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deBrugZomer

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

deBrugVrienden
Nieuwe collectie

Dames en Kinderschoenen
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

ALLE
DAGEN
OPEN!

Pampuslaan 104-106 020-416 55 90
|

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

‘Maak nu online
een afspraak!’

w ww. he tdi e re npunt. nl

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

WITTENBURGERGRACHT 103-113

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

-

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

Bowlen vanaf 27,50 per uur

www.powerzone.amsterdam

www.ijburgcollege.nl

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

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Ruime keuze in:

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

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

www.kouwets.nl

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

DeKraanVogeL.org

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL

PEDICURE SINDS 1950

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

IJburglaan 1281
Phone 085 486 7111
smar t ph one re pair. nl

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

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl
w w w. f y s i o m i d d e n w e g . n l

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

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.

Sheila Hill

‘De kleine
dingen zijn ook
belangrijk’
Sheila Hill – echte naam Heuvel – (28) is dj en eigenaar van
’t IJsboefje in Oost. Ze draait in clubs als Jimmy Woo en
Disco Dolly en is bezig met haar eerste eigen track. Vooral
in de zomer maakt ze lange dagen. “Het is leuk om iets te
bereiken, maar niet ten koste van de normale dingen.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Monte Pelmo
“Ik kom uit een ijsfamilie. Mijn
opa en oma begonnen Monte
Pelmo in de Jordaan in 1957.
Mijn tante heeft een ijswinkel
in Beverwijk, een neef heeft
er een in Haarlem, een ander
in Zandvoort en zo kan ik nog
wel even doorgaan.” Een lach.
“Maar ik heb altijd gezegd: ik
ga het niet doen.”
Maar toch
“Mijn moeder had een ijszaak
in Bussum, maar wilde daar
weg. Ze vond het er kouwe
kak. Via één van de Drie Wijzen – van al die horecazaken
in Oost – die ik ken, kwam
dit hoekpandje voorbij. Net
toen ik het geregeld had wilde
mijn moeder niet meer. Maar
mijn liefde voor het pand was
aangewakkerd. Toen dacht ik:
misschien toch maar... Mijn
familie viel van verbazing
achterover. Dit is mijn vierde
seizoen en het gaat goed. Zelf
proef ik elke dag. Eerst nam ik
grote bollen, maar nu nog twee
kleine. Ik ben een ijsliefhebber.”

is lekker multiculti. Of laat ik
het zo zeggen: iedereen houdt
van ijs. Iedereen komt hier bij
mij. Vandaag had ik nog met
iemand een gesprekje over
de ramadan. Een Surinaamse
buurman komt bami brengen
als-ie te veel heeft. De mensen
zijn hier veel opener dan in
Zuid bijvoorbeeld. Natuurlijk
zijn er ook wel lastpakken, het
is vervelend als er ’s avonds
laat jochies onder invloed voor
je deur hangen. Maar meestal
gaat het gewoon heel goed.”
DJ

“Ja, sinds mijn achttiende. Ik
hield altijd al erg van muziek,
maar de aanstichter was mijn
toenmalige vriendje, een dj.
Ik bemoeide me de hele tijd
met zijn muziek, had daar wel
ideeën over. Hij werd er wel
eens gek van natuurlijk, dan
zei hij: ga het dan lekker zelf
doen. Waarom niet, dacht ik?
Toen hij op vakantie was ging
ik stiekem ‘op les’. Ik wilde als
hij terugkwam een paar toffe
mixen voor hem klaar hebben
liggen. Zo snel ging dat helaas
niet, maar zo is het wel begonnen.”

DJ

Jimmy Woo

“In combinatie met het
draaien is het soms best hard
werken. Ik ga om 11.00 uur
open, ben er elke dag. Maar ik
vind het allemaal wel heel leuk
om te doen. Tuurlijk, soms
zegt mijn vriend wel even: hé
hallo, ik ben er ook nog. In de
winter verhuur ik het pand,
komende winter kun je hier
maaltijdsoepen krijgen.”

“Ik werkte toen in café ’t
Pandje in de Pijp, een klein
tentje waar zo ongeveer alleen
maar vrienden kwamen. Aan
m’n baas vroeg ik: mag ik op
zaterdagavond draaien? Kon
ik een beetje oefenen voor publiek. Op een dag kwam Tom
Caron langs, die organiseerde
feestjes in de Jimmy. Hij vroeg
of ik wilde komen draaien.
Met trillende vingers heb ik
dat gedaan. Maar het ging wel
goed, en zo is het balletje gaan
rollen.”

Multiculti

“Ik voel me hier fijn, het plein
is goed opgeknapt, de ventwegen en geparkeerde auto’s
zijn weg, stoepen, terrassen en
groen zijn ervoor in de plaats
gekomen. Het is veel gezelliger. Het leuke is ook: Oost

Amsterdam

“Nou, ik heb net mijn eerste eigen track opgenomen.
En ben bezig met de clip. Ik

“Ik ben een beetje verliefd op deze winkel geworden. Het was een bouwval toen ik begon, iedereen
raadde het me af. Maar het heeft goed uitgepakt.”

draai veel silent disco’s, dus
dat komt erin terug. Wat heel
gaaf is: Sjaak Swart danst in
de clip, en Vieze Fur van De
Jeugd van Tegenwoordig.
Henk Schiffmacher wil ik
nog vragen. Het is een echt
zomerhitje, hopelijk komt-ie
deze zomer nog uit. Inspiratie voor mijn muziek haal
ik uit andere mensen. En uit
Amsterdam. Ik haal alles uit

Amsterdam, ben verknocht
aan deze stad.”
Stoer

“Best wel eigenlijk.” Een verlegen lach. “Mijn vriendinnen
ook hoor, wij zijn geen tutjes.
We zijn zelfstandige, bijdehante regelaars. Mijn vriend
zegt weleens: wat ben je ook
een mannetje. Het is leuk om
ambitie te hebben, om iets te
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bereiken. Tegelijkertijd zijn
de kleine dingen ook belangrijk. Samen koken, een beetje
bankhangen bijvoorbeeld. Ik
ben veel weg, ik werk en party.
Dat een normale dag niet goed
genoeg meer is, daar wil ik
voor waken.”
Dan moet ze weg, haar huis
stofzuigen. “Dat heb ik echt te
lang uitgesteld.”

Gastvrij

24

CULINAIR
CULTUREEL
3 SHOPPING
FESTIVAL
EDITIE:
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IS DE NS DIT EVE
N236
NEME
AFGESBIJ DRIEMONNDT

LOTEN

!

WEESP BRUIST EN STAAT BOL VAN DE HISTORIE!
DAT LATEN WE ZIEN TIJDENS WEESP GASTVRIJ
WEESP GASTVRIJ WORDT OM 11.30 GEOPEND MET EEN BONTE BOTENPARADE IN DE KOM VAN WEESP.

BONTE BOTENPARADE  HISTORISCHE WANDELINGEN  RECORDPOGING IN DE KOM 
 THEATERVOORSTELLINGEN  CULINAIRE HAPJES EN DRANKJES  INTERESSANTE AANBIEDINGEN 
 THEATERWORKSHOPS VOOR KINDEREN  GRATIS SLOEPENTOCHTJES  KINDERZWEEFMOLEN 
 CONCERTEN IN DE GROTE KERK  SPANNENDE KINDERSPEURTOCHT  THEATER OP LOCATIE
 KNUTSELEN VOOR KINDEREN POP-UP STORES  CULTUUR IN DE SYNAGOGE 
CONCERTEN IN DE VAN HOUTENKERK  FINALE WEESP GOT TALENT  STRAATMUZIKANTEN 
 OUDERWETSE DRAAIMOLEN  GEZELLIGE TERRASSEN  KINDEREN SCHMINKEN 
 EN NOG VEEL MEER… 

WWW.WEESPGASTVRIJ.NL
KINDERACTIVITEITEN ZIJN GRATIS. VOORSTELLINGEN, HAPJES & DRANKJES HEBBEN EEN GEREDUCEERDE PRIJS.

deBrugNieuws
Sa m e n w e rk i n g A p ot h e e k Wat e r g r a a fs m e e r e n L i n n a e u s A p ot h e e k

Uw vertrouwde apotheek
wordt nog beter!
Meer service in de apo-

24-uurs service

theek en een dag- en nacht

De apotheken scoren op klanttevredenheid nu al een ruime
8, maar zij gaan de service
verder verbeteren. Zo krijgen
zowel Linnaeus Apotheek
als Apotheek Watergraafsmeer een (nieuwe) uitgifteautomaat. U kunt dan 24 uur
per dag, 7 dagen per week uw
medicijnen afhalen. Hiervoor
ontvangt u een code die per
e-mail/sms wordt verzonden
waarmee u vervolgens uw
kluisinhoud, kunt ophalen;
zonder wachttijden en op een
moment dat het u schikt.

beschikbare uitgifteservice. Dat is wat u gaat merken van de samenwerking
tussen Apotheek Watergraafsmeer en Linnaeus
Apotheek.
Apothekers C. Schepers, L.Y.
Pang Kan en M.M. Buikema
bogen met hun apotheken
op ruim 150 jaar ervaring in
Amsterdam-Oost. In al die
jaren stond en staat de zorg
aan de bewoners altijd voorop.
‘Medicijnen vormen een belangrijk onderdeel van goede
gezondheidszorg. Door onze
krachten te bundelen wordt
die zorg nog beter’, beloven de
samenwerkende apothekers.

Snelbaliec

Ook wordt in beide apotheken
een snelbalie geopend. Net
als voor de uitgifte-automaat
ontvangt u dan een e-mail/sms
met een code als uw medicijnen klaar staan. Deze code

toetst u bij binnenkomst in de
apotheek in, u krijgt uw medicijnen aan de snelbalie en kunt
weer verder.
Servicepunten

Naast de genoemde uitbreiding van de service in de
apotheken aan de Linnaeusstraat 81 en aan het Christiaan
Huygensplein openen de apothekers ook een servicepunt in
de Primera aan de Middenweg
49. Daar kunt u terecht om uw
medicijnen op te halen gedurende de openingstijden van
de Primera.
De huidige Apotheek Watergraafsmeer Gezondheidscentrum wordt per 1 juli ook een
servicepunt.
Door de nauwe samenwerking
tussen Linnaeus Apotheek en
Apotheek Watergraafsmeer en
de komst van de servicepunten

Openingstijden
Linnaeus Apotheek
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Servicepunt Watergraafsmeer
Gezondheidscentrum
maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur

Apotheek Watergraafsmeer
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Primera Medical Desk
maandag t/m vrijdag 7.30 tot 18.00 uur
zaterdag 7.30 tot 17.00 uur

Apotheek Medisch Centrum Oost
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

www.linnaeus.nl
www.apotheekwatergraafsmeer.nl

v.l.n.r.: Mevr M. Buikema, Dhr. C. Schepers, Mevr. L. Pang-Kan,
apothekers

is het niet meer noodzakelijk
Apotheek Middenweg open
te houden. Deze locatie wordt
daarom per 1 juli gesloten.
Beste zorg door samenwerking
De krachtenbundeling van
Apotheek Watergraafsmeer en
Linnaeus Apotheek beperkt
zich niet alleen tot meer service en betere samenwerking
tussen de apotheken. Ook
met de huisartsen in de buurt,
waaronder uw eigen huisarts,
verbetert de samenwerking en
daarmee de zorg aan alle inwoners van Amsterdam-Oost.
‘Wij hebben een digitale re-

Uiteraard lopen conculega’s in het politieke en
entertainende wereldje vooral vals leeg in de pers
over elkánder, maar niet zelden zijn zij tegen het
journaille ook op het roekeloze af openhartig over
zichzelf. Een Kamerlid dat, naast bruikbare tips, ook
nogal glibberige berichtjes whatsappt. Een presentator
die zich graag thuis laat interviewen en daarbij niet
schroomt om ook zijn slaapkamer al knipogend in een
volstrekt onnodige rondleiding door zijn woning op te
nemen. Onbekommerd maar politiek zeer gevoelig off
the record gekwebbel na een interview, zonder zelfs
maar te vragen of camera en geluid wel uit staan.
Zo komen de sappigste, schrijnendste en brisantste
verhalen de wereld in. Ze worden gretig doorgeklept,
maar u zult ze niet zo gauw in kranten teruglezen.
Want, en nu komen we bij het vervelendste aspect van

Advertorial

Annabel
Nanninga

Vermakelijke gossip
Het leuke aan het journalistieke metier is dat je vaak
redelijk op de hoogte bent van schandaaltjes, roddels
en relevante maar gevoelige verhalen. Journalisten
en mediatypes roddelen onderling meer dan
sherrybuurvrouwtjes bij de kapper. En de figuren die
zij in de gaten dienen te houden – ik noem politici,
zakenlui en showbizztalentjes – doen gezellig en
verbijsterend onvoorzichtig mee.

ceptenverbinding met alle artsen in de buurt. Een berichtje
van uw huisarts naar ons en
op al onze apotheeklocaties
weten wij welke medicatie uw
huisarts aan u heeft voorgeschreven’, legt Schepers uit.
‘Of u nou vervolgens naar de
Linnaeusstraat of het Christiaan Huygensplein gaat, wij
zorgen ervoor dat u snel de
juiste medicijnen krijgt’, vult
Buikema aan.

de journalistiek, veel écht lekkere verhalen kun je niet
opschrijven.
Laf opportunisme is de meest voorkomende reden:
de prominente maar zeer getrouwde partijleider
tegenkomen in een café met zijn tong in zijn jonge
woordvoerster? Kun je opschrijven, maar daarna lig
je er voorgoed uit wat betreft nieuws uit die hoek.
Kwistig lekkende bronnen, die leg je in een klap
droog als je ooit iets onwelgevalligs over hén schrijft.
En soms is iets niet publiceerbaar omdat je de bron
daarmee prijsgeeft en dat kan ronduit gevaarlijk zijn.
Ook in onze buurt gebeuren er soms interessante of
ernstige dingen die de media niet halen. Ordinaire
gewoontes van de buren en dat soort achterklap,
natuurlijk. Maar ook hier in Oost leven mensen die
alleen off the record durven zeggen wat zij vinden,
bijvoorbeeld over de politiek in hun land van
herkomst. Ook de winkels en horecazaken bij u in
de straat kunnen op een ‘zwarte lijst’ staan en lijden
onder een boycot vanwege de denkbeelden van de
eigenaar.
Dan is er nog klein machtsmisbruik, zoals treiterboetes
en onnodige controles van ondernemingen door

handhavers die een pesthekel hebben aan de
uitbaters om hun sekse of geaardheid. U passeert
op de markt misschien gedachteloos een zwaar
gesluierde vrouw die ’s avonds online steun zoekt,
onder een schuilnaam, om uit haar huwelijk en huis te
ontsnappen.
Maar ja, bewijs het maar eens en vooral: publiceer het
maar eens, de kans is groot dat degene die praat, dan
juist extra de pineut is.
Details over de promiscuïteit van uw buurvrouw
komen niet zo gauw in de krant omdat dat niet
zo interessant is, tenzij zij tot de klasse der BN’ers
behoort. Maar al die kleine, individuele verhalen,
die leest u ook nergens. Omdat mensen niet willen
en durven praten, omdat mensen niet weten dat het
gevaar voor hen als bron afneemt als juist iedereen
zijn mond open trekt.
Het is een mooi maar soms frustrerend werkterrein, de
journalistiek. Dus u doet het voortaan voor een deel
maar lekker zelf. Let op op straat, praat met mensen,
kijk om u heen. U zult vermakelijke gossip te weten
komen, maar ook uzelf informeren waar kranten en
televisie dat niet altijd kunnen, durven of willen.
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Logeren in
het Flevohuis

Slank de
zomer in?
Het kan!

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
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No cure? No p

Moeilijk? Nee, joh!
Afslanken is vaak zo moeilijk
omdat je je levensstijl aan moet
passen. Anders eten en meer
bewegen is niet iets wat vanzelf
gaat en vooral als je het druk
hebt, dreig je in je oude gedrag
terug te vallen.

Voordelen:

Afslanken bij Easyslim.nu is echter helemaal niet moeilijk. Door middel van ultrasound gaat het vet uit de vetcel en wordt
via het lymfestelsel afgevoerd. Daarnaast
worden ook je spieren, door middel van
elektrostimulatie, nog eens maximaal
getraind. Het apparaat doet dus het
werk voor je terwijl jij relaxed
op een bank ligt.

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

direct verlies van centimeters
vet definitief weg
vermindering/verwijdering cellulite
overmatig vocht wordt uit het
lichaam verwijderd
versterking huid en bindweefsel
spieropbouw
geheel pijnloos
totaal veilig

cas o o rt h uys ka de 100

|

1087 bb a msterda m

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

|

020 - 7772849

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

HET moment om een
terras te laten maken!

w!
u
e
Ni Download de Easyslim.nu app
en boek simpel een afspraak!

Easyslim.nu Amsterdam Centrum • Oostenburgergracht 61
amsterdam@easylim.nu • Bel 06-21168480
Easyslim.nu Amsterdam IJburg • Pampuslaan 31
Bel 06-25303459 of boek online via www.easyslim.nu

|

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

ZGAODeel 36
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Wo n e n i n h e t F l e vo h u i s

‘Je moet wel in beweging blijven’
Maria van der Meer (84)

ontmoette veel mensen. “Ik
kan hier ook zelfstandig zijn,
die ruimte krijg ik. Zolang het
niet hoeft wil ik niet geholpen
worden. Ik doe alles zelf. Er
zijn bewoners met wie ik aan
tafel zit, die laten zich alles
aanleunen. Dan denk ik: joh,
dat kan je zelf ook. Daar waak
ik voor.”

woont sinds een poosje
in het Flevohuis, met veel
plezier. Ze wandelt wat af,
groet iedereen die ze tegenkomt en is trots op haar
kamer, die ze heeft ingericht met haar eigen spulle-

Tijdens het interview gaat mevrouw Van der Meer van enthousiasme soms even staan,
ze is een verteller. “Ik heb wel
een leuk leven gehad hoor. En
ouder worden, ach. Dat hoort
er gewoon bij. Mijn kamer kan
ik vanbinnen dichtdoen. Dan
heb ik privacy als ik dat wil. Als
er een leuke film is kijk ik die
in de gezamenlijke woonkamer, kun je er ook samen over
praten, dat is leuk.

tjes. “Dat voelt als thuis.”
Door Linda van den Dobbelsteen

We treffen mevrouw Van der
Meer in de binnentuin, waar
het vandaag groen en warm is.
En gezellig, want veel bewoners zitten buiten. Speciaal
voor de foto of niet, ze ziet
er fleurig uit, opgemaakt en
verzorgd. Poseert alsof ze het
dagelijks doet en kijkt recht in
de camera. “Ja, en 84 hé, benadrukt ze nog eens, terwijl ze
haar handen trots in de zij zet.
De groepswoningen in het verpleeghuis hebben een eigen
keuken waar ook wordt gekookt. Bewoners kunnen daarbij een handje helpen maar
lang niet iedereen is daartoe
in staat. “Ik help niet met het
klaarmaken van de maaltijden
maar heb wel verteld dat ik

Maria van der Meer (84) in de binnentuin van het Flevohuis. “Ik doe zoveel mogelijk zelf.”

van groente houd die past bij
het seizoen. En daar is naar
geluisterd, het eten is goed en
afwisselend.” Mevrouw Van
der Meer is sowieso tevreden
met de keuze van haar zoon
voor dit huis. Beter had ze het
niet kunnen treffen, zegt ze.
“Er is een mooie binnentuin,
er worden leuke dingen georganiseerd zoals zangmiddagen
en sportieve activiteiten. Ik

kan overal naartoe, en heb een
grote kamer die ik helemaal
met eigen spullen kon inrichten. Dat voelt als thuis.”
Als ze een dag de pest in heeft,
dat hebben we tenslotte allemaal weleens, gaat ze wandelen. Dat kan volop. In de tuin,
of rond het gebouw. “Mijn
zoon komt vaak en met hem ga
ik soms het park in. Ik wandel

UrbanCampsite in het
Science Park
In het Science Park is op 10
juni de Urban Campsite geopend, een plek waar kamperen en kunst samenkomen.
Kunstenaars, ontwerpers en
architecten bouwden veertien
objecten met een artistieke of
hightech-twist. De organisatie
wil bezoekers laten zien en
ervaren hoe technologie ons
leven kan verrijken en verduurzamen. De openluchttentoonstelling heeft dit jaar als
thema The Art of Tech-Living.
UrbanCampsite wil een zo
breed mogelijk publiek op
een andere manier kennis
laten kennismaken met het
Science Park. In een hightechomgeving – te midden van
wetenschappers en studenten – heeft UrbanCampsite
een tentoonstelling en minisamenleving gebouwd die
kunst, design, architectuur,
innovatie en wetenschap bij
elkaar brengen. Enthousiast

geworden over een van de objecten? Via Airbnb kun je een
overnachting boeken. Tot en
met 2 september, Science Park

904, urbancampsiteamsterdam.com, Facebook: urbancampsite.

alles bij elkaar wel zo’n vijf
uur per dag.” Je moet wel in
beweging blijven, zegt mevrouw Van der Meer resoluut.
“In zo’n rolstoel krijgen ze me
niet.”
Ze is altijd een zelfstandige
vrouw geweest, in haar eentje
reisde ze met een volkswagenbusje de wereld over.
Ze woonde in veel landen,

Dan laat ze ons haar kamer
gezien, showt ze trots persoonlijke spullen zoals het
zelfgemaakte schilderij, foto’s
van kinderen, pleegkinderen
en zussen, beelden uit verre
landen, en een fotoalbum. Ze
bladert daar nog eens doorheen. “Ik heb geen saai leven
gehad,” besluit ze.

Advertorial

Pre Summer Saturdays in Winkelcentrum IJburg

Op zaterdagen 24 juni en 1 juli zijn er weer de zogenoemde
Pre Summer Saturdays bij Winkelcentrum IJburg, met
allerlei activiteiten. Op 24 juni is er bijvoorbeeld IJburg
Cooking: gezonde hapjes met foodblogster Emily Kemp, en
Printjepannenkoek. Op 1 juli is er Springkussenfeest.
De IJburgkok maakt op 24 juni een heerlijk zomers visgerecht,
dat door iedereen geproefd kan worden. Foody Emily
Kemp, bekend van Instagram en zonder-fratsen.nl, brengt
verantwoorde hapjes, voedingsadviezen en recepten om
gratis mee te nemen. Bij Printjepannenkoek is het mogelijk
om ongeveer elke gewenste afbeelding in de vorm van
een smaakvolle pannenkoek te printen. Zaterdag 1 juli is
het Spring ‘ns in the Air!, springkussenfeest voor kinderen.
Pre Summer Saterdays zijn van 11.00 en 15.00 uur rond
Winkelcentrum IJburg.
Advertorial
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‘Een patiënt is bij
ons geen nummer’
Kleinschaligheid, geen
wachttijden, snelle diagnostiek en behandeling,
zes locaties, het is de kracht
van de keel-, neus- en
oorartsen van KNO Van
Linschoten Specialisten.
Sinds 1 maart 2017 zijn de
KNO-artsen gevestigd in
Medisch Kwartier IJburg.
Neusverstoppingen, heesheid, bijholteontstekingen,
kinderen met gehoorproblemen, zomaar een greep van de
klachten waarmee patiënten,
jong en oud, de spreekkamer
bezoeken van Annalisa Lo

Galbo en haar twee collega’s
René Middelweerd en GerritJan Westerveld, de keel-, neusen oor (KNO-)-artsen in de
buitenpoli IJburg.
Ze heeft prachtig werk, vindt
Lo Galbo. “Het werk is divers,
geen enkele dag is hetzelfde.
En het is fijn dat we alle leeftijden in de spreekkamer krijgen.
Van jonge kinderen die een
buisje nodig hebben, tot senioren met slechthorendheid.
Bovendien houden we alles
in eigen beheer. We doen de
diagnostiek en voeren meteen
daarna zelf de behandeling
uit. Zoals evenwichtsonderzoek, audiologisch centrum
of operatie. Doorverwijzing is
niet nodig.”
De kracht van KNO Van Lin-

Drie artsen van KNO Van Linschoten Specialisten: René Middelweerd, Annalisa Lo Galbo en Gerrit-Jan
Westerveld.

schoten Specialisten? “We zijn
een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat kleinschalig
werkt. Patiënten zijn bij ons
geen nummer. Bovendien
hebben we geen wachttijden.
Patiënten kunnen na verwijzing van huisarts of medisch
specialist dezelfde dag nog bij
ons terecht. In andere ziekenhuizen kunnen de wachttijden
soms weken tot maanden
oplopen.”
Van Linschoten Specialisten biedt behandelingen die

andere ziekenhuizen niet
hebben. “Mensen met een
chronische loopneus, geven
we hete peperbehandelingen.
Die zijn bewezen effectief.
En we bieden als enige nietacademische ziekenhuis een
uitgebreid evenwichtsonderzoek aan. Alles wat we doen, is
vergoede zorg.”
De KNO-artsen zitten in
Medisch Kwartier IJburg, het
gezondheidszorgcentrum
aan de Erich Salomonstraat
326. “We zitten daar samen

met andere zorgprofessionals,
zoals logopedist, psycholoog
en fysiotherapeut. We werken
nauw met hen samen bij de
behandeling van bijvoorbeeld
heesheid, duizeligheid en
evenwichtsproblemen. Patiënten waarderen die multidisciplinaire aanpak. We scoren
een 8,5 in al onze patiëntenenquêtes. Dat zegt genoeg.”
www.vanlinschotenspecialisten.nl
Advertorial

Cursussen voor kinderen en jongeren
bij Jeugdtheaterschool IJburg

IJburg, de kinderen van 15 jaar geleden zijn de jongeren van nieuwe cursussen. Ben je crenu. Jeugdtheaterschool IJburg groeide met ze mee, tot één
van de grootste jeugdtheaterscholen van Amsterdam.
In deze tijd waarin de focus
ligt op de technologische
ontwikkelingen is creatieve
ontwikkeling belangrijker
dan ooit. Kinderen en jonge-

ren leren meer dan zingen,
dansen en acteren: ze leren
bijvoorbeeld flexibel zijn,
improviseren, samenwerken
en zich presenteren. Er starten

atief, heb jij lef en heb jij ook
altijd zelf in een voorstelling
willen spelen of een voorstelling willen maken? Speciaal
voor jongeren (12-18 jaar) biedt
de theaterschool een nieuw
MuziekTheater-LAB waarin je
muziek en theater ontdekt in
je eigen ritme en vanuit jouw

verhalen. Van beatboxen tot
bodypercussie en sing-a-song
writing, alles is mogelijk. In de
Productieklassen werk je als
theatermaker, speler en regisseur aan je eigen voorstellingen. Voor leerlingen tussen de
4 en 12 jaar zijn er de Theateren Musicalklassen en cursussen. Leerlingen maken hun
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eigen verhalen en leren dit om
te zetten in theater en muziektheater. Zie www.jeugdtheaterschooltij.nl.

Advertorial
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‘Schelpen voeren je terug naar je jeugd’

Babet van Lier, jarenlang internetredacteur bij Vrij Nederland, begon het Schelpenmuseum Amsterdam in de Czaar Peterstraat. “Ik wil iets maken waar ik blij van word.”

Begin dit jaar werd aan de Czaar Peterstraat het Schelpenmuseum Amsterdam geopend. Het museum is ook een
winkel, waar je voor een schappelijke prijs de prachtigste
schelpen kunt kopen. Maar bezoekers mogen er ook rustig even rondkijken en zich verwonderen over de eindeloze schelpenpracht.
Door Michel van Dijk

“Gisteren kwam een oudere
vrouw, duidelijk een verzamelaar, een schelp kopen. Ze
vertelde dat ze was opgegroeid
op een binnenvaartschip. Uit
de bergen zand die haar vader
vervoerde, verzamelde zij op
het dek de mooiste schelpjes.
Zo was haar liefde voor schelpen begonnen.”
Het is een van de talloze anekdotes die eigenaar Babet van
Lier kan vertellen. Sinds zij
begin dit jaar aan de Czaar Peterstraat op nummer 249 haar
zaak begon, komen mensen
langs om schelpen te kopen,
maar ook om verhalen te
vertellen over hun liefde voor
schelpen. Of ze brengen hun
verzamelingen mee. “Met dozenvol komen mensen langs,
uit schenkingen, erfenissen.
Vorige week kwam een man de
schelpencollectie brengen van
zijn tante, een hoogbejaarde

biologe die nu in een verzorgingstehuis zit en er geen
ruimte meer voor heeft. Ze
wilde dat haar collectie goed
terecht zou komen.”
Haar eigen liefde voor schelpen begon al als jong meisje,
op vakantie in Normandië,
waar haar ouders een vakantiehuisje hadden. “We gingen
daar elke zomer naartoe. Ik
maakte lange wandelingen
over de mooiste en breedste stranden van Frankrijk.
Ondertussen verzamelde ik
schelpen. Ik heb er veel bewaard, een deel ervan is hier in
het museum.”
Nog steeds vindt Babet het
moeilijk om uit te leggen wat
schelpen met haar doen. “Het
is iets universeels. Schelpen
zijn er altijd geweest. Ze zijn
tastbaar, staan los van alle
menselijke beslommeringen.
Ik was jarenlang internetredacteur bij Vrij Nederland,

maar ik kreeg steeds meer last
van een wereld waar ik geen
grip op had. Toen dacht ik: ik
wil iets maken waar ik blij van
word, iets concreets.”
Zes jaar geleden ontstond
het idee voor het museum.
Ze bezocht toen met haar
man, die als bioloog ook een
wetenschappelijke interesse
in schelpen heeft, het Museum de Coquillage, in de
Franse kustplaats Les Sables-

d’Olonne. “We dachten: ja, dit
willen we ook. Een mooi museum, mét een winkel, waar je
schelpen, schelpensieraden
en bijzondere zeedieren kunt
kopen. Zo hebben we ook
een mooie collectie opgezette
kreeftjes en krabbetjes.”
Het duurde even om iedereen
ervan te overtuigen dat dit een
goed én haalbaar idee was.
Maar dat ze het bij het rechte
eind had, bewijst de dagelijkse

stroom bezoekers. “Mensen lopen binnen en kopen
schelpen, maar ook sieraden,
zeewierproducten, opgezette
vlinders.”
Van Lier opent een van de vele
ladekastjes om een paar mooie
schelpen te laten zien. “Schelpen raken mensen. Het doet
ze denken aan hun jeugd, aan
zomervakanties aan het strand,
aan buiten zijn. Het geeft ze
een gevoel van zon, wind, vrijheid. Misschien is dat het wel.”

Pluktuin Proefeiland
Op Steigereiland Noord is
in het nieuw ingerichte park
Proefeiland plaats vrijgemaakt voor moestuintjes en
een pluktuin. Toen bleek dat
de oude moestuin achter de
Zuiderzeeschool moest wijken
voor nieuwbouw, hebben de
moestuinders van het eerste
uur de vereniging Proefeiland
opgericht. Behalve hun eigen
moestuintje onderhouden
liefhebbers hier met elkaar
ook een openbare pluktuin,
waar omwonenden en voorbijgangers kunnen rondkijken
en fruit, kruiden of bloemen
mogen plukken.
Op zondag 2 juli houdt de

Proeftuin van 11.00 tot 16.00
uur open dag: bezoekers zijn
dan van harte welkom. Er zijn
enkele tuinders aanwezig die
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u graag rondleiden en eventuele vragen beantwoorden. Voor
lekker eten en drinken wordt
gezorgd.
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‘Ik kan in de zomer elke dag wel iets oogsten’
Tiny Little Garden, zo heet de website die Iris Effendi
bijhoudt over haar kleine stadstuintje. Door verticaal te
tuinieren heeft ze toch een grote oogst.
Door Kirsten Dorrestijn

In haar tuintje aan de Transvaalstraat hangen en staan
overal waar je kijkt potjes
en bakjes met planten erin,
vrijwel allemaal eetbaar. Iris
Effendi besloot vanwege de
beperkte ruimte in haar tuin
de hoogte in te gaan. “Je hebt
niet veel plaats nodig om toch
een flinke oogst te hebben.
Door verticaal te gaan, kan ik
meer laten groeien.”
In haar tuin groeien onder
andere basilicumplanten,
sperziebonen, chilipepers en
sojabonen. Augurken klimmen omhoog aan een touw,
in de mini-boomgaard staan
kleine kersen-, appel-, perziken pruimenbomen. Er zijn
frambozen- en bessenstruiken.
Keukenafval
Veel van de planten uit de tuin
zijn afkomstig van keukenafval. “Door een stronkje een
paar dagen in water te zetten,
ontkiemen er wortels”, verklaart Effendi. “In de grond
groeien die verder en zo ontstaan er nieuwe planten.” Zo
zijn de aardappelplanten ontstaan die naast de openslaande

deuren boven op een stellagekast staan: het zijn uitlopers
van aardappels. Ook de lenteuitjes, sla, selderij, broccoli
en paksoi zijn op die manier
in Effendi’s tuin terechtgekomen. Dit jaar probeert ze iets
nieuws: in de vensterbank
staat een glazen pot met water
en een zoete aardappel erin.
Voorzichtig ontspruiten er
kleine wortels.
Effendi’s verticale tuin begon
een paar jaar geleden met het
kweken van tomaatjes, “omdat
die van de supermarkt niet zo
lekker zijn”. Ze vertelt: “Elk
jaar kwam er iets bij. Dan dacht
ik: o, ik kan ook worteltjes gaan
kweken, en kapucijners, en
tuinbonen... Nu kan ik in de
zomer elke dag wel iets oogsten. Verser dan in de winkel
en zonder pesticiden.”
Van haar experimenten doet
Effendi verslag op tinylittlegarden.nl. Deze website zette
ze een jaar geleden op en hij
trok al bijna 10.000 bezoekers.
“Oorspronkelijk wilde ik het
alleen bijhouden voor vrienden en familie”, vertelt ze.
“Maar ik krijg bezoekers van
over de hele wereld.” Effendi

Iris Effendi heeft een klein, maar vruchtbaar stadstuintje. “Je hebt niet veel plaats nodig om toch een flinke
oogst te hebben.”

kreeg de liefde voor tuinieren
mee van haar Nederlandse
ouders die in Nieuw-Zeeland
wonen, en die daar alles zelf
verbouwen. In de winter leest
Effendi veel boeken over tuinieren, en op YouTube bekijkt
ze hoe je struiken snoeit, zoals
de framboos.
Recyclen
Effendi probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van
gerecyclede materialen. Aan

een metalen kamerscherm
van Ikea hangen daarom niet
alleen plantenbakjes, maar
ook oude blikken (“gekocht op
Koningsdag”), en een klomp
gevuld met aarde. De stellagekast vond ze ooit bij het
grofvuil, net als de langgerekte
plantenbakken en de met
aarde gevulde vuilnisbakken
met asperges en sperziebonen erin. Oude wijnrekken
fungeren als stapelkast voor
de aardbeien.

M ag n e e t F e st i va l t e r z i e l e
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Ze haalt haar zaden en stekjes
overal en nergens vandaan. De
zwarte en de rode bes komen
van de Lidl, het perzikboompje was een social deal van
Groupon, de kiwiplant komt
van de Praxis, de madamejeanette kocht ze op de Pure
Markt en de gigantische
courgettes waren in een vorig
leven nog Moestuintjes van de
Albert Heijn.
Kijk op tinylittlegarden.nl.

Amsterdam is een uniek
cultureel fenomeen
armer. Na zes geslaagde
edities op de ruige
Oostpunt van Amsterdam
heeft de organisatie van
Magneet Festival besloten
(voorlopig) niet verder
te gaan. Als belangrijkste
reden wordt aangegeven
dat het festival financieel
eigenlijk nooit echt tot
bloei is gekomen. De
hoge kosten en risico’s
waren voor organisator
Jesse Limmen niet meer te
dragen.
Toch kijkt hij met
genoegen terug op wat er
in de afgelopen zes jaar is
neergezet: “Het concept
om via een online platform
een crowd-sourced festival
te organiseren is een
succes geweest en heeft
bewezen dat het mogelijk
is samen met de bezoekers
een collectieve droom
te verwezenlijken.” Op
de Facebook-pagina van
het festival sluit Limmen
een eventuele terugkeer
niet helemaal uit, maar
voorlopig bedankt hij
iedereen voor zijn inzet en
medewerking.

deBrugNieuws
Flevoparkbad
De Vereniging
Flevoparkbad organiseert
dit seizoen veel
sportieve activiteiten.
Op de zonneweide zijn
er op vrijdagochtend
en maandagavond
yogaklassen. Elke
woensdagochtend
geeft Akademia hier
een afwisselende
outdoortraining, en op
donderdagavond is er tai ji.
Swim4Fit is drie kwartier
banen zwemmen met een
twist, op maandagavond
en/of donderdagochtend.
Een nieuwe reeks van deze
zwemtrainingen begint op
maandag 10 juli.
Sinds 2014 zorgen
vrijwilligers van de
Vereniging Flevoparkbad
ervoor dat buurtbewoners
‘s ochtends vroeg vanaf
6.30 uur en ‘s avonds
baantjes kunnen trekken
in het 50-meterbad,
dus buiten de reguliere
openingstijden.
Kijk voor prijzen en
aanmelding op de site:
verenigingflevoparkbad.nl.
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‘Preventie en herstel vormen onze corebusiness’
Erik Versluis is fysiotherapeut en eigenaar van fysiotherapiepraktijk Middenweg. Hij is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met nek-,
schouder- en armklachten.x
Een model van het nek-schouder-armgewricht staat op zijn
werktafel. “Ik leg cliënten
daarmee uit hoe dat in elkaar
zit.” Dat is nodig, stelt Versluis,
want nek, schouders en armen
vormen samen een complex
gewricht. “Door te laten zien
hoe het functioneert, kan ik
cliënten al veel duidelijk maken over de oorzaak van hun
klachten.”
Natuurlijk kun je bij Versluis
ook terecht voor reguliere
fysiotherapie, bijvoorbeeld
bij rugpijn of sportblessures,
maar zeker wie nek-, schouder- of armklachten heeft, is
bij hem aan het goede adres.
Hij heeft ruim twintig jaar
ervaring in de diagnostiek en

behandeling van deze klachten.
Die komen veel voor, weet
Versluis. “Bijna een derde
van alle Nederlanders kampt
ermee. De oorzaken kunnen
uiteenlopend zijn. Denk aan
chronische overbelasting,
lange dagen achter de computer, werken met deadlines.
Maar klachten kunnen ook
ontstaan door een inactieve
levensstijl: te veel zitten en te
weinig bewegen. Of ze zijn het
gevolg van een ongeluk, een
plotselinge verkeerde beweging of een sportongeval.”
De één-op-één behandeling,
de persoonlijke benadering,
de kleinschaligheid, dat is de
kracht van zijn eerstelijns fy-

Erik Versluis, fysiotherapiepraktijk Middenweg.

siotherapiepraktijk. “Mensen
vinden dat fijn. Het zorgt voor
een rustige sfeer. Bovendien
kan ik mensen van begin tot
eind volgen. De behandeling
begint met goede diagnostiek,
waarbij ik gebruik maak van
echografisch onderzoek. Dat
is beeldvormende techniek
waarmee ik bijvoorbeeld ontstekingen, pees- of slijmbeurs-

klachten kan diagnosticeren.
Daarna volgt begeleiding op
weg naar functieherstel en een
betere kwaliteit van bewegen.
Zo hoop ik nieuwe klachten
bij cliënten te kunnen voorkomen. Want preventie en
herstel vormen onze corebusiness.”
Advertorial

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.

D e W e e s p e r t r e kva a r t

‘Ik zie veel ‘variëteit’ , om eens een objectief
woord te gebruiken’
‘Afslag S112 nemen, langs die
studentencontainers rijden,
kan niet missen.’ Of zei hij
S111? Een bevriende aannemer die aan de Weespertrekvaart een huis bouwt voor
een bevriende collega kon
mij gelukkig uitleggen hoe ik
bij daar moet komen. Altijd
lastig met die S-nummers.
Wie verzint zoiets? Op de
Boulevard Périférique in
Parijs krijg je bij het zien van
het bordje Porte de Clichy
al een visioen van jezelf met
een glas wijn in een brasserie. Mijn schoonvader zou
ons komen op-zoeken op
IJburg maar kwam nooit aan.
Toen ik hem aan de telefoon
uitlegde dat hij linksom of
rechtsom over de ring moest
rijden tot afslag S113 volgde
een lange stilte. Hij zou het
wel vinden, ‘op gevoel.’ Na
kilometers op de A1 richting
Amersfoort gereden te hebben is hij onverrichter zake
terug naar huis gegaan.
Enfin, ik ga op weg naar de

Weespertrekvaart en gok op
afslag S112. Helaas verkeerd
gegokt. Omzwervingen in
Duivendrecht brengen mij via
een van de vele aftakkingen
van de H.J.E. Wenc-kebachweg bij de containerwoningen
en de Weespertrekvaart. Ik

heb enorme medelijden met
ie-dereen die aan de H.J.E.
Wenckebachweg woont. Niet
alleen is het er verschrikkelijk
lelijk, de straatnaam is bijna
niet uit te spreken voor de
buitenlandse uitwisselingsstudenten.

Nu ik eindelijk de Weespertrekvaart gevonden heb kan ik
het huis van mijn bevriende
collega eens bekijken. Baksteen? Normaal gesproken
stuct hij alles wit. Ik kan er
nog niet veel van zeggen, het
staat zwaar in de steigers.
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Ik kan wel al zien dat het
GROOT is. En dat is een understatement. Ik kom nog een
keer terug als het af is, en zal
er dan een positief stuk over
schrijven.
Veel huizen zijn nog in
aanbouw, een paar zijn al
bewoond. Ik zie veel ‘variëteit’ , om eens een objectief
woord te gebruiken voor
het beschrijven van een mix
aan bouwstijlen. Een strak
wit huisje met veel glas in de
gevel staat pal naast een kast
van een huis in Turks-Griekse
retrostijl. Ik schrik op van het
typische ‘ploing’ geluidsignaal van een Amsterdamse
metro die aankomt op een station en de ingeblikte stem die
zegt ‘Station Spaklerweg, vergeet u niet uit te checken?’ Je
zit hier in-derdaad vlak bij de
metro. Handig! Ik moet denken aan een Engelse vriend
die beleefd over ons huis op
IJburg zei ‘You certainly are
very well connected’. Ik kom
hier terug als het af is.

deBrugPuzzel
d e b ru g c i jf e r

880.000

Gijs
Lauret
Woorden op het
Diemerstrand

De 835.000 Amsterdammers bezitten samen 880.000 fietsen.

Een schitterende zon verhit het Diemerstrand. We zitten
op strandhanddoeken, onze dochters bakken zandtaartjes.
Het uitzicht biedt IJburg, vrolijke mensen in plastic kano’s
en kinderen in blubberig zwemwater. Ondertussen tuurt de
grootste voorgevel van het Oostelijk Halfrond vanachter haar
zonnebril op twee smartphones.
‘Tsja, ik ben nu eenmaal verbonden met hem, want we
hebben twee kinderen. En dat zij van jou houdt, moet zij
weten. Ze blijft sowieso mijn vriendin en ik vind het niet
leuk als je haar pijn doet,’ zegt ze verwijtend tegen de ene
smartphone. Kennelijk probeert het slachtoffer van deze
tirade terug te praten, want ze houdt even stil.
‘Wat? Hoor je me nou niet? We moeten ons ook
beschermen tegen zulke klootzakken als jou! Maar je hebt
het nu verpest, want je wilt ons niet uitnodigen voor je
housewarmingsfeestje. Of hoe heet dat, huiswarming?’ Ze
luistert kortstondig en maakt een woedend wegwerpgebaar
richting haar vriendin, een meisje met groen geverfd haar.
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maar op één manier weg te strepen zijn. De
letters die overblijven vormen de oplossing .
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Karaat

Kindje
Vogel
Shoppen

‘Er is van alles jongen, als je me vanavond uitnodigt vertel ik
alles. Maar luister, dit is openbaar terrein, ik ga hierzo niet
m’n hele privéleven lopen vertellen,’ schreeuwt ze. Wat zijn
columnisten toch rioolratten, denk ik bij mezelf terwijl ik dit
opschrijf.

s u d o ku

Gil

2

Luiaard

De twee kleuterkinderen van de boze mevrouw luisteren
mee alsof het de normaalste zaak van Amsterdam-Oost is.
Zij maken afkeurende geluiden richting mama’s telefoon.
Ondertussen vind ik dat de boze mevrouw een enerverend
leven heeft. Net als ik mijn eigen relatie hartverscheurend
saai begin te vinden, strooit mijn lief per ongeluk zand in
mijn gezicht. Ik vraag haar of ze een beetje wil opletten. Ik
probeer dat vriendelijk te doen, maar het lukt niet helemaal.
Vriendinlief vindt me een verwend kind en plotseling krijgen
we een flitsende woordenwisseling. Ik vind haar reactie wat
overdreven en daarom vergelijk ik haar, lollig bedoeld, met
een tbs’er. Dat vindt ze onterecht. Maar wij hebben ineens
wel een heel spannende relatie.
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4

Grieks diner winnen!

7

3

Heerlijk eten in restaurant I-Grec, bij mooi weer op hun terras aan het water

3

1

7

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 12 juli
2017 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
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9

Puzzel jij mee voor Griekse geneugten van I-Grec?

Deze puzzel wordt u aangeboden door Grieks restaurant I-Grec, Jean Desmetstraat 121, www.restaurantigrec.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 89-2017 is: vergeetmenietje. Uit 551 inzenders is mevr. N. Hollestelle als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrugAgenda

Allegaar
25 juni
Open TuinKunstdag. Workshops
en wandelingen, 38 ‘open
tuinen’, een ‘groene markt’ met
eetkraampjes. Natuur en Kunst
zijn centrale thema’s. Volkstuinen Kweeklust en Tuinwijck,
10.00-17.00 uur, tuinparktuinwijck.nl.

25 juni
Langste Dag Loop, met gratis
kidsrun (1km). Afstanden 5 en
10 km. Start USC, 14.00 uur,
zoev.net.

26-30 juni
Zwem4Daagse: 250, 500 en
1000 meter. Er zijn een dj en
elke dag verschillende clinics.
Flevoparkbad, 18.00 uur, zwem4daagse.nl.

28 juni
Jungle Café, netwerkbijeenkomst voor duurzame professionals en geïnteresseerden.
Thema: biodiversiteit. Jungle
Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26, 20.00 uur, https://
jungle.amsterdam.

2 juli
Open Dag moes- en pluktuin
Proefeiland Steigereiland
Noord. Zie wat er allemaal te
doen is. Proefeiland Steigereiland, 11.00-16.00 uur.

8 juli
Pink Moon Run & Walk, loop of
wandel mee in de strijd tegen
borstkanker. muiderslot.nl.

Festival
1 juli
Indische Buurt Festival. Bruisend
en kleurrijk, met muzikanten,
ondernemers, theatermakers en
kunstenaars uit de buurt. 14.00-

juni 2017 - juli 2017

19.00 uur, Facebook: ‘Indische
Buurt Festival’.

14-23 juli
Over het IJ Festival 2017, tien
dagen spraakmakend theater op
de IJ-oevers. overhetij.nl.

22 juli
Zomerfeest Blijburg, de magie
van de woestijn. Bands en dj’s,
je blote voeten in het zand.
blijburg.nl.

Jeugd

9 juli
Cupcakes bakken en versieren.
Restaurant Bij Storm, 14.00 uur,
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

12 juli
De Billenbijter, Roos Dansverhalen
(poppenspel). Over stoer doen,
schrikken en bang zijn. Erna:
stoeltjes aan de kant en bewegen.
Stamhuis de Slibvijzel, 15.00 en
16.00 uur, Roepie Kruizestraat 2
Zeeburgereiland, bijeefopijburg.
nl/roos-dansverhalen (€5).

Markt

24 juni
Vijf erwten uit één peul, De
Botkoppenkring (voorstelling,
3-7 jaar). Dorpskerk Durgerdam,
11.00 uur, onsdurgerdam.nl.

25 juni
Eetborden schilderen en afbakken. Restaurant Bij Storm, Zuiderzeeweg 1, 14.00-16.00 uur,
bijstorm.nl.

28 juni
De Billenbijter, Roos Dansverhalen
(poppenspel). Over stoer doen,
schrikken en bang zijn. Erna:
stoeltjes aan de kant en bewegen.
Stamhuis de Slibvijzel, 15.00 en
16.00 uur, Roepie Kruizestraat 2
Zeeburgereiland, bijeefopijburg.
nl/roos-dansverhalen (€5).

2 juli
Schilderen op heel groot doek.
Restaurant Bij Storm, 14.00 uur,
Zuiderzeeweg 1, bijstorm.nl.

8 juli
Muiderslot en de geheime
sleutel van Amsterdam,
familiezomervoorstelling.
Jodocus de slotbewaarder
neemt je mee in dit spannende
en humorvolle avontuur. Muiderslot, t/m 3 september elke
dinsdag en donderdag, muiderslot.nl.

24 juni
Handmade Market. Kramen vol
sieraden, mode, eten, accessoires, meubelspullen en meer. Met
muziek. Veemkade, 10.00-17.00
uur.

24 juni, 1 juli
Pre Summer Saturdays. Kok,
voedingsadvies, hapjes, pannenkoeken en een springkussenfestijn. Winkelcentrum
IJburg, 11.00-15.00 uur.

1 juli
Vintage Markt Javaplein. Meubels, kleding, lampen, platen,
servies, keramiek en andere
spullen. 12.00-17.00 uur.

8 juli
Rommelmarkt Krugerplein,
13.00-16.30 uur.

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

Film
23 juni
La La Land (film, al.). Theater
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

30 juni
China’s van Goghs (docu, 12+),
met inleiding. Theater Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

Theater
30 juni
Over vrijheid gesproken – een
ode aan Keti Koti (muziektheater). Theater Oostblok, 20.30
uur, oostblok.nl.

Muziek
23 juni
Yoghurt and Honey. Club Antre
belooft een ware ‘Egeïsche zee’
beleving: een Grieks en Turks
gemeenschappelijk concert. La
Caverna, 20.30 uur, Oostelijke
Handelskade 999, clubantre.nl.

25 juni
A Rhythm & Soul Experience:
Jump Back. Geënt op het repertoire van Sharon Jones & The
Dap Kings. Blijburg, 16.00-19.00
uur, blijburg.nl.

30 juni
Kamerkoor Oktoich o.l.v. Aliona
Ovsiannikova. Kapel OLVG,
20.15 uur.

2 juli
Oosterpark Picknickconcert:
Prinsengracht Piano Quartet.
Met om 17.00 uur een workshop
Probeer een instrument en om
19.00 uur een jongtalentenconcert. Oosterpark, 20.00 uur.

Colofon
de Brug

Jan van Erven Dorens, Willem Ha-
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mers, Rosanne Kropman, Gijs Lau-

21 juni 2017

ret, Annabel Nanninga, Catherine
Smit, Gemma Venhuizen.
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