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Sliertige waterplanten
IJmeer ‘Een mijnenveld is het’

Hans Koeleman werkt,
schrijft, loopt en filosofeert.
“Rennen in de nacht
maakt van de wereld
een ander universum.”

10

Dappermarktbuurt kampt
met drugscriminelen.
‘Incidenten en overlast.’
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Stadsdeelcommissie heeft
weinig meer te debatteren
De bestuurscommissie van
Oost vergadert weinig,

AKO

blijkt na een inventarisatie
van de Brug. Gemiddeld
duren de commissieverga-

Ik kom graag bij de
AKO op het Christiaan
Huygensplein. De bediening
is er aardig en traag. Ik
had wel eens medelijden
met deze mensen.
Geschoold als boeken- en
tijdschriftenverkopers, maar
in de praktijk stonden ze
de hele dag sigaretten af te
rekenen.

deringen dit jaar anderhalf
uur. De vergoeding is gelijk
gebleven: 750 euro per
vergadering.
Door Rosanne Kropman

om het vergaderen. Als er al
dingen op de agenda staan,
dan wordt er negen van de tien
keer nog over gehamerd, dus
niet over gediscussieerd. Het
inhoudelijke punt is binnen
tien seconden voorbij. Staat er
niks op de agenda, dan wordt
er maar wat bedacht. Je hebt
bijvoorbeeld nu de ‘kijk op de
wijk’ op de agenda. Zeggen ze
iets over wat ze hebben meegemaakt in Oost. Mensen worden
soms gewoon melig van zo’n
theekransje en roepen maar iets
over voetbal.”

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Vanmorgen waren ze weer
open. De gevel was afgeplakt
met bruin papier. De
verkoper van dienst zei dat
er vrijwel zeker geen boeken
waren gestolen. “Misschien
een exemplaar van Karin
Slaughter, maar dat kan ik me
eigenlijk niet voorstellen.”

1

Hij miste enkele pakjes
sigaretten. Net als iedereen
vroeg hij zich af of dat nou
al die moeite waard was,
maar dat kon je ook wel over
boekwinkels zeggen.

De politiek is uit deze politieke
laag verdwenen, constateert
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De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
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De betaling per vergadering
is ‘een perverse prikkel’, vindt
VVD-commissielid Marcel
Mokveld. “Zo ga je vergaderen

berichten stond telkens dat
het onduidelijk was wat er
was gestolen.

De bestuurscommissie komt twee keer per maand samen in het
stadsdeelhuis, soms maar voor zes minuten.

FD WEG
HOO

De bestuurscommissie van
Oost komt twee keer per maand
samen, op dezelfde avond is
er dan een voorbereidende
(vergoeding: 250 euro) en een
besluitvormende vergadering
(500 euro). Commissieleden
krijgen op die manier 1500 euro
per maand voor hun werk. De
kortste vergadering was op 11
april. Toen duurde de besluitvormende vergadering slechts
zes minuten.

De dag voordat ik dit stukje
schreef werd de winkel ’s
nachts overvallen. De pui
werd geramd met een
auto. De gevel lag eruit, het
personeel stond erbij en
keek ernaar. Zelfde glazige
blik als altijd. In de eerste

A10

Soms staan er zelfs helemaal
geen punten op de agenda, toch
wordt er vergaderd. Zoals op 23
mei. Toen was er in de voorbereidende stadsdeelcommissievergadering niets te bespreken.
De bijeenkomst ging toch door.
De commissievergadering werd
met toestemming van stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel
(D66) veranderd in twee ‘parallelle sessies’, om de commissieleden hun vergoeding van 250
euro die staat voor de ‘voorbereidende vergadering’ niet mis
te laten lopen.

Marcel van
Roosmalen

Intratuin
Amsterdam
7 dagen

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
www.parketloods.nl | info@parketloods.nl
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WOONGIETVLOER EN SPECIAL STUCCO HEET VOORTAAN

EEn VERfrissend rondje varen?!
ONZE verhuur IS in juli en augustus elke dag
open van 9.00 uur – 18.00 uur

Zomer op het Muiderslot

THELIQUIDCOLLECTION

t/m 3
september
2017

Kom genieten van theatervoorstellingen, zomeravondconcerten, middeleeuws vermaak, rondleidingen,
roofvogels, kinderspeurtocht, tentoonstelling en de
www.muiderslot.nl
Museumkaart/Vriendenpas gratis
prachtige kasteeltuinen. Tot in de Pruimentijd!

Nu exclusief bij
Amsterdam's
Scootercity IJburg
Gratis GPS tracking bij elektrische
bakfietsen van Urban Arrow.
Kom langs en maak een proefrit.

Gezocht: Collega's voor in de
keuken en achter de bar
Heb je een passie voor eten en drinken, ben je gastvrij,
flexibel (ook in het weekend) en snel beschikbaar?
Mail dan een korte motivatie met cv naar:
maslowcafe@gmail.com, voor meer info: 06-52533285
Maslow, Carolina MacGillavrylaan 3198, 1098 XK
Amsterdam. Maslowcafe.nl

Luxaflex®
maakt
van
wonen
genieten
Vraag hier naar de
nieuwe Facette®
Shades collectie.

Jan Olphert Vaillantlaan 1, 1086 XZ Amsterdam
020-4708340 www.scootercity.nl

The Art of Window Styling

Luxaflex®
maakt
Elk
4e Product Cadeau
Bijvan
bestelling van Luxaflex®
wonen
Raamdecoratie,
Zonwering
engenieten
Horren

De Actie
The Art ofloopt
Windowvan
Styling1 augustus t/m 31
Vraag hier
naar
de naar de mogelijkheden
Augustus
2017
Vraag

Ruime keuze in
• Luxaflex
• Horizontale
jaloezieen
®
Luxaflex
• Houten jaloezieen
maakt
•van
Rolgordijn
•wonen
Twist Rolgordijnen
•genieten
Duette Shades
• Roman Shades
hier naar
•Vraag
deVerticale
nieuwe Twist® Jaloezieen
collectie. Shades
•Shades
Silhouette
• Facette Shades
• Dakraamproducten
• Horren
• Zonwering

Houten Jaloezieën
collectie.

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

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl
The Art of Window Styling
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‘Er is niet altijd veel
te bespreken’
Vervolg van pagina 1

Mokveld. Politieke tegenstellingen zijn er nauwelijks meer, die
zijn verplaatst naar de gemeenteraad, waar de raadsleden juist
meer te bespreken hebben en
uren durende debatten geen
uitzonderingen zijn. Mokveld
kaartte het aan in de agendacommissie, maar kreeg geen
bijval. “Je gaat niet je eigen vergoeding afschaffen. Zo zitten
veel mensen er nu eenmaal in.”
Mokveld zegt vooral van zijn
mede-oppositiepartij de SP
meer verwacht te hebben.
SP-fractievoorzitter Jeroen
Bronswijk reageert: “Om mijn
medecommissieleden voor

zakkenvullers uit te maken,
zie ik niet zitten.” Zijn eigen
honorarium moet Bronswijk
deels afdragen aan zijn eigen
partij. Bronswijk vindt de
betaling per vergadering geen
ideaal systeem, al benadrukt hij
dat zijn werk niet alleen bestaat
uit vergaderen. “Ik spreek
veel met bewoners, maar in de
stadsdeelcommissie valt het me
tegen hoeveel invloed je kunt
hebben. Je hebt haast geen beslissingsbevoegdheid meer en
geen budget, dus inderdaad, er
is niet altijd veel te bespreken.”
Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel constateert dat lang verga-

Commissielid Marcel Mokveld (VVD) en voorzitter Ivar Manuel (D66).

deren niet altijd nodig is. “We
zijn goed op elkaar ingespeeld.”
Hij benadrukt dat niet hij, maar
de bestuurscommissie zelf
het vergaderschema maakt.
Toch is hij geen voorstander
van minder vergaderen. “De

vergoeding is gekoppeld aan de
vergaderingen, zo is dat nu eenmaal met elkaar afgesproken.
Dat er minder te bespreken is,
wil niet zeggen dat commissieleden minder te doen hebben.
Commissieleden zijn nu vaker

op pad en spreken meer met
bewoners.” Werk in de wijk zou
er volgens Manuel des te meer
zijn, maar commissieleden
hoeven daar geen verantwoording over af te leggen.

D E DA P P E R M A R K T, H E T A F VA L P U T J E VA N O O ST

‘Als ik iets zeg, krijg ik problemen’
Overlast, intimidaties,

damse politie weten. Maar
handhaving door de politie
is niet genoeg. Vandaar dat
burgemeester Van der Laan
dit voorjaar heeft besloten
cameratoezicht toe te staan
bij de kruising DapperstraatPieter Vlamingstraat. “De paal
waar de camera moet komen,
staat er al drie maanden”, wijst
Klaas aan, “maar de camera
laat op zich wachten.”

bedreigingen, bewoners
en ondernemers die bang
zijn om melding te maken
van incidenten; de situatie
rond de Dappermarkt lijkt
onbeheersbaar. Handhaving door de politie is niet
langer voldoende. Cameratoezicht moet uitkomst

Pottenkijkers

bieden. Maar voorlopig
laat die camera op zich
wachten.
Door Michel van dijk

De passages uit het Plan van
Aanpak Cameratoezicht
Oost van maart 2017 over de
Dapperbuurt liegen er niet
om. Zomaar wat citaten. ‘De
Dapperbuurt kampt al jaren
met drugsgerelateerde (jeugd)
overlast en criminaliteit.’ ‘Van
de in het gebied actieve drugsdealers blijkt steeds vaker dat
zij onderling samenwerken
en dat zij ook regelmatig
gebruik maken van hosselaars.’ ‘Een groep jongeren
blijft hardnekkig overlast en
crimineel gedrag vertonen.’ ‘Er
is een toenemende beweging
zichtbaar van Top600 jeugd
uit de Indische Buurt naar de
Dapperbuurt.’ ‘Bewoners en
ondernemers zijn in toenemende mate bang om melding
te maken van incidenten, uit
angst voor represailles.’ En zo
gaat het maar door.

“In de Pieter Vlamingstraat staat ’s avonds voor honderd jaar lik voor de deur.”

Het Plan van Aanpak benoemt meerdere plekken in
de Dapperbuurt waar deze
problemen spelen, zoals de
Roomtuintjes en het Muiderpoortstation. Maar de meeste
problemen doen zich toch
voor op en rond de Dappermarkt. Zo zijn er de afgelopen
maanden veel incidenten
van overlast, intimidaties en
bedreigingen gerapporteerd
in de buurt waar Dapperstraat
en Pieter Vlamingstraat elkaar
kruisen. Als je daar een poosje
rondloopt en omwonenden
en winkeliers hiernaar vraagt,
wordt het al snel stil. En – ook
opvallend – vrijwel niemand
wil met naam en toenaam geciteerd worden.
“Ik noem liever niet mijn

naam”, zegt een medewerker
van een tekstbureau in de Pieter Vlamingstraat. “Overdag
merk ik weinig van de overlast, maar als ik ’s avonds nog
aan het werk ben, dan draai ik
voor de zekerheid maar even
de deur van binnen op slot.”
Ook de eigenaar van een speciaalzaak op de hoek Dapperstraat-Pieter Vlamingstaat
houdt liever zijn mond. “Als ik
iets vertel, krijg ik problemen.
Die jongens staan overdag
joints te roken tegen mijn
gevel. Ik heb liever niet dat
ze binnen komen en verhaal
komen halen.”
Maar niet iedereen is zwijgzaam. Kaasboer Klaas vat het
bondig samen. “In de Pieter

Vlamingstraat staat ’s avonds
voor honderd jaar lik voor de
deur. Dat komt doordat de
politie het Beukenplein heeft
schoongeveegd van drugsdealers… dan verplaatst zich het
probleem. Volgens mij kan de
eigenaar van Thais café Boi
Boi ervan meepraten, die is de
scheldpartijen en intimidaties
wel zat.”
De eigenaar is zelf op zakenreis, maar Koen, een van zijn
vaste medewerkers, bevestigt
de intimidaties. “We wachten
‘s avonds altijd tot iedereen
klaar is, dan gaan we samen de
deur uit.”
De politie is bekend met de
overlast, laat Diana Landveld,
woordvoerder van de Amster-
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Een woordvoerder van
burgemeester Van der Laan
bevestigt de vertraging. “Dat is
vervelend, maar niet ongebruikelijk bij het plaatsen
van openbare orde-camera’s.
Er moeten voorbereidingen
worden getroffen en vergunningen aangevraagd. Ik verwacht dat de camera er bij het
begin van de zomervakantie
zal zijn.”
“Ik hoop het”, zegt Peter van
Peter’s Bloemenzaak, die met
zijn kraam recht tegenover
de paal staat. “Zo’n camera
heeft zeker een afschrikkende
werking. Wel onhandig dat
ze de paal verkeerd hebben
neergezet. Die staat nu op een
laden-lossenplek voor marktkooplui.”
Nu maar hopen dat de camera
het langer volhoudt dan de
particuliere camera van de
horecaondernemer die afgelopen mei ’s nachts van de muur
is gerukt. Wie dat heeft gedaan
is niet bekend.

Ah XL en Lidl nu van maandag t/m
zaterdag van 08.00 - 21.00 geopend!
Maxis weer optimaal bereikbaar via snelweg!
De hele maand september vieren wij dit met
speciale acties, leuke kinderactiviteiten,
live muziek en spectaculaire aanbiedingen!
Volg onze Facebookpagina voor deze
extra activiteiten en aanbiedingen.
www.facebook.com/MaxisMuiden/

BEGIN JE ZOMER BIJ de 26 winkels van MAXIS!

Iedere zondag open • www.maxis.nl • Gratis parkeren

In Amsterdam wonen
binnen de ring?
Het kan straks in
De Sluisbuurt
De Sluisbuurt is een nieuw te ontwikkelen wĳk op
Zeeburgereiland waar zo’n 5.500 woningen
gerealiseerd worden.
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via
www.amsterdam.nl/sluisbuurt.
Heb je vragen of ideeën over de nieuwe wijk? Mail
die dan naar ontwikkeling.sluisbuurt@amsterdam.nl
En volg ons ook op

Meer informatie vind je op www.amsterdam.nl/sluisbuurt

deBrugSport
‘ E E N VO E T B A L L E R I S M A A K B A A R ’

Zeeburgia: lopende band voor voetbaltalent
het was echt niet te doen. We
focussen in eerste instantie op
spelers die er al zijn, nemen
alleen jongens die onze jeugd
elftallen echt beter maken.”
In welke leeftijdsklasse
vertrekken spelers vooral?

Roger Karamat Ali tussen jeugdspelers van Zeeburgia
45. Een record?
Door Gijs Lauret

Voetbalclub Zeeburgia, vlak bij het Science Park, is een
ware kraamkamer voor het Nederlands profvoetbal. Jaarlijks vertrekken vele talenten richting jeugdopleidingen
van profclubs. Vaak naar nabije clubs als Ajax, AZ, Almere
of Utrecht. Deze zomer maken liefst 45 jonge voetballers
zo’n overstap. Ik spreek hierover met Roger Karamat Ali,
jeugdvoorzitter van Zeeburgia.

“Jazeker, een record. Frappant: ze vertrekken naar meer
verschillende clubs, verder
van Amsterdam. Zo zijn bijvoorbeeld Vitesse, Twente en
Zwolle erbij gekomen. Zeeburgia is ontzettend hot, heeft
een nieuw clubgebouw en
een bekende jeugdopleiding.
Van de twaalfhonderd nieuwe
aanmeldingen hebben we er
ongeveer 125 aangenomen;

“Alle leeftijdsgroepen. Het
zwaartepunt bij Ajax lag altijd
heel jong, bij Onder 9. Maar
van Onder 15 en Onder 17 zijn
ook meerdere jongens naar
een betaald voetbalorganisatie
gegaan. Het menselijk brein
ontwikkelt zich tot ongeveer
24 jaar. In Nederland stoppen
we met opleiden rond 19 jaar;
zonde. Wij hebben daarom
onze voetbalacademie verlengd tot 25 jaar. Technisch
zullen ze niet veel bijleren,
maar het gaat erom dat spelers
steeds beter de juiste beslissing
nemen in het veld. Hoe ouder,
hoe beter ze dit onder controle
krijgen. Dirk Kuijt ging op zijn
achttiende van Quick Boys
naar Utrecht, dus het kan altijd
nog.”
Wat is de filosofie van
Zeeburgia?

“Drie steekwoorden: aandacht,
vertrouwen, discipline. We
geven veel aandacht, eisen veel
discipline. We verwachten dat
dit resultaat oplevert, waaruit

M E E R WO N I N G E N ? DA N O O K M E E R OV

Illustratie: www.jeanpaulfrans.nl
Voorzitter Ivar Manuel van de
bestuurscommissie Oost heeft een
brandbrief gestuurd aan het college
van B en W. Hij waarschuwt hierin
voor de toenemende verkeersdrukte
in het stadsdeel, en spreekt daarbij
zelfs van een dreigend ‘gruwelijk
verkeersinfarct’.
In stadsdeel Oost wordt flink
gebouwd de komende jaren, maar er

zijn zorgen over de bereikbaarheid
van bepaalde wijken. Met name het
ov van en naar IJburg is kwetsbaar bij
storingen omdat er voor tram 26 geen
alternatief is. Het GVB zet dan wel
bussen in, maar die laten vaak lang
op zich wachten. Het verlengen van
tramlijn 7 of 14 naar Zeeburgereiland
zou verlichting brengen, maar het is
op dit moment niet duidelijk of dit
gaat gebeuren.

Ook voor het autoverkeer laat de
bereikbaarheid van Oost te wensen
over. De uitvalswegen naar de Ring
en andere knooppunten kunnen
de drukte vaak niet aan. Ook
over mogelijke oplossingen van
knelpunten voor automobilisten
heeft de gemeente nog geen knopen
doorgehakt.
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vertrouwen groeit om verder
te gaan. Resultaat betekent niet
per se wedstrijden winnen,
maar significant beter worden
als voetballer. Het gaat niet om
talent, maar om wat je ervoor
wilt doen. Een voetballer is
maakbaar, in zekere zin.”
Wat is jouw rol hierin?

“Als jeugdvoorzitter ben ik de
rechterhand van het hoofd
jeugdopleidingen Mike Kolf.
Ik ben verantwoordelijk voor
de organisatie, onder meer
externe contacten. Hij doet
het voetbalgedeelte, selecteert
de spelers. En we hebben een
krachtig bestuur met capabele
mensen die zorgen dat wij ons
werk goed kunnen doen.”
Is Zeeburgia een gezellige
amateurvoetbalvereniging of
een zakelijke voetbalfabriek?

“Gezelligheid staat voorop;
zonder plezier geen resultaat.
Die jongens hebben liefde
voor het spel, dat is de basis.
Als je tegen je zin iets doet,
wordt het nooit wat. We zijn
een gemengde club met allerlei nationaliteiten. Jongens
met goed opgeleide ouders
en jongens van de straat. Die
jongens worden vrienden van
elkaar en voelen zich thuis.
Daar zijn we trots op.”

JAAP EDEN
IJSBAAN:
D E S C H A AT S S C H O O L STO P T
Na deze zomer beëindigt
De Schaatsschool haar activiteiten
op de Jaap Edenbaan.
De laatste schaatslessen zijn op
8 oktober. De directie van de Jaap
Eden IJsbaan heeft laten weten op
zoek te zijn naar een alternatief.
Toch kijken beide partijen tevreden
terug op de afgelopen vier jaar,
waarin de instructeurs en talloze
cursisten met veel plezier op
het ijs hebben gestaan. Over de
reden voor de breuk is niet veel
bekend gemaakt, er zou ‘geen
overeenstemming zijn bereikt over
de voorwaarden’ van voortzetting
van de samenwerking.
De Schaatsschool blijft actief
en start een uitzendtak met
schaatsinstructeurs die kunnen
worden ingehuurd voor
schaatslessen, clinics, personal
training, schoolschaatsen en nog
veel meer.

Vier iedere dag de zomer!
nieuwbouw-terrazza.nl

Ontspannen wonen. Op een stadseiland. Binnen de ring, maar buiten
de drukte. Een plek waar de geur van het IJ-water je verwelkomt
en de rust je omarmt. Spreekt dit je aan? Kom dan wonen in Terrazza!
Een schitterend appartementencomplex. Speels en eigenwijs.
122 koopappartementen, verdeeld over drie woonblokken.

122 koopappartementen

variërend van circa 49 tot 182 m2

terrazza’s. Alles voor een zonnig leven op Zeeburgereiland!

nieuwbouw-terrazza.nl
S
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Met verspringende verdiepingen, uitstekende balkons en heerlijke

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.

BINNENKIJKEN BIJ EEN BUUR

‘Veel geschoven en geprobeerd,
en nu klopt het’
Door Linda van den Dobbelsteen

Natuurlijk zou het groter
mogen. Maar eigenlijk is
musicus Ilonka Kolthof heel
tevreden met haar studio van
40 m2. “Ik heb geprobeerd
er een miniwoning van te
maken. Ik hecht waarde aan
huiselijkheid.”
Ze bekijkt het nuchter, de
grootte is minder belangrijk.

Wie Ilonka Kolthof (29)
Type woningwoning:

muziekwoning, huur
Woonoppervlak 40 m2
Fijnste plek “Aan de bar,
achter m’n laptop kijkend
uit het raam”

Z E E B U R GE I LAN D

“Hier wonen alleen musici.
De kamers zijn heel goed
geïsoleerd.” Haar huisje heeft
alles, het interieur oogt netjes,
fris, opgeruimd en gezellig. Er
is een muziekstandaard en een
geluidsinstallatie. Een kleine
keuken (ons van Binnenkijken
valt op dat de verhuurder twee
pitjes wel genoeg vond. Ilonka
schiet in de lach: “Voor wie net
een ei kan bakken wel ja!”) een
piano, een bed, een bank en
vooral ook sfeer. “Alles past hier,
maar ik heb veel geschoven en
geprobeerd. En nu klopt het.”
Twee en een half jaar geleden,
het gebouw Presto was net
opgeleverd, kwam Ilonka hier
wonen. “Ik had het hele eiland
bijna voor mezelf. Ik zag het
water, de Piet Heintunnel.” Het
uitzicht is wel veranderd, er
is een school voor het raam
gebouwd. “Jammer dat het zo
dicht op elkaar moet terwijl
er zoveel ruimte is. Dat voelt
soms benauwd. Maar voor een
studentencomplex is het heel
mooi en bovendien mag ik

Het bed is stijlvol opgemaakt. “Dat zag ik bij Ikea, daar zijn veel tips te vinden voor wonen in een kleine
ruimte. Ik heb er een foto van gemaakt en dacht: dat kan ik ook.”

hier van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat muziek maken.”
Ze kijkt tevreden om zich heen,
knikt. “Blijer kon ik niet zijn
eigenlijk.”
Ilonka speelt dwarsfluit, piccolo
en piano. Ze begeleidt leerlingen
en speelt in orkesten, ook veel in
het buitenland, in Scandinavië.
Nog een voordeel van een kleine

W I TT E M E E R KO E T I N D I E M E N

Illustratie: www.birdnerd.nl
In Diemen heeft dit jaar voor de tweede keer
een witte meerkoet gebroed op de Diem, vlak
bij het bruggetje tegenover McDonald’s. De
witte meerkoet brengt zwarte jongen op de
wereld.
De bijzondere meerkoet heeft hier en daar
zwarte vlekken op zijn verendek en heeft
geen rode ogen. Het gaat dan ook om een
gedeeltelijke albino, vertelt stadsecoloog
Remco Daalder, die momenteel een boek
schrijft over deze watervogels. “Dat komt
geregeld voor bij meerkoeten, en die

opvallend witte beesten weten zich vaak goed
te redden. Ongetwijfeld heeft dat te maken met
hun vechtlust: een volwassen meerkoet kan
een kat op de vlucht jagen.”
Meerkoeten kunnen makkelijk tien jaar oud
worden en zijn honkvast. In de Amstel, ter
hoogte van Carré, zwemt ook een gedeeltelijk
witte meerkoet rond.
Daalders boek over meerkoeten verschijnt eind
augustus bij Uitgeverij Atlas/Contact.

woning: “Het is bijna geen werk
om op te ruimen. Als ik thuiskom
is het heel overzichtelijk. Alles
wat ik nodig heb is er. Ik heb
geprobeerd er een miniwoning
van te maken. Ik hecht waarde
aan huiselijkheid.”
Wat ze ook zo leuk vindt:
“Als je aan komt fietsen zie je
mensen vaak omhoog kijken,
omdat ze muziek horen. Ik

ben al zo vaak aangesproken:
wat gebeurt hier? Mensen zijn
heel open. En er wonen veel
verschillende groepen zoals
studenten, gezinnen, ouderen
en kunstenaars. Dat vind ik mooi
van dit eiland.”
Wil je ook geportretteerd
worden voor deze rubriek?
Mail info@debrugkrant.nl.

Q RU B U U R T L O O D S
C RU Q U I U SW E G I S O P E N

Langzaam maar zeker
komt de Cruquiusweg tot
leven. Over niet al te lang
worden de eerste woningen
opgeleverd en ook steeds
meer ondernemers tonen
interesse in het gebied. Op
14 juli vond de feestelijke
opening plaats van QRU,
een ontmoetingsplek
waar buurtbewoners en
(toekomstige) ondernemers
samenkomen om
geïnformeerd te worden
over gebiedsontwikkelingen.
In de maanden juli, augustus
en september ben je in
de pop-up buurtloods
van harte welkom voor
koffie, een lekkere lunch
of voor de wekelijkse
vrijdagmiddagborrel. In de
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weekenden wordt er iets
georganiseerd op het gebied
van film, dans of theater.
QRU, Cruquiusweg 140,
Openingstijden: di–do
11.00–18.00, vr 11.00–23.00,
za–zo 13.00–23.00 uur.

Karate

6
WEKEN
VOOR
€25

iets voor jou?

+ gratis proefles

Beginnerscursus
start in september
In de Jordaan
en op IJburg
020 - 618 2342

deBrugZomer
ONONDERBROKEN
HARDLOOPROUTES
De een is wat fanatieker dan de ander,
maar uit onderzoek blijkt dat zo’n 200.000
Amsterdammers aan hardlopen doen. Om dit
gezonde gedrag te stimuleren trekt de stad
geld uit voor de markering van ononderbroken
hardlooproutes, te herkennen aan
zilverkleurige ‘punaises’ die om de 20 meter in
het wegdek zijn aangebracht. Zo ontstaan er
aantrekkelijke routes waarop hardlopers niet
om de haverklap voor een rood stoplicht staan.
Eric van der Burg, wethouder Sport: “We willen
dat Amsterdam steeds meer een bewegende
stad wordt die echt uitdaagt om te bewegen.
Middenweg
3-5, Amsterdam
Deze
ononderbroken
hardlooproutes helpen
020-4681433
Pretoriusstraat
88H, Amsterdam,
daarbij.”
020-3311700

In Oost zijn deze ‘snelle’ routes te vinden in het
Diemerpark, Oostelijk Havengebied, langs de
Ringdijk, in het Flevopark en in de omgeving
van de Jaap Eden IJsbaan. Met kleuren wordt
per route de afstand aangegeven: geel (0–3
kilometer), groen (3–5 kilometer), rood (7,5–10
kilometer) en paars voor alle routes langer dan
10 kilometer. In totaal zijn er in Amsterdam 21
gemarkeerde hardlooproutes.

www.fietsenmeer.nl

Profiteer
deBrugVrienden

Nu zomer SALE

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

ris salamander-Shoes
Middenweg 77
w ww.r i sschoen 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

ALLE
DAGEN
OPEN!

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

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

w ww. he tdi e re npunt. nl

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

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

Steve Bikoplein 12 | 020 737 06 73

‘Maak nu online
een afspraak!’

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 )

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

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

bowlen vanaf 27,50 per uur

www.powerzone.amsterdam

www.ijburgcollege.nl

o a r- o o s t . n l

WITTENBURGERGRACHT 103-113

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

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.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

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

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

DeKraanVogeL.org

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL

06 8319 4509

WWW. DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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

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

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

expertise centrum nek-, schouder- en armklachten’

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.

HANS KOELEMAN

Hardlopen op
het randje van
de wereld
Hans Koeleman (59) is tweevoudig olympiër, hardloper
en schrijver. Onder meer hoor. Want ondertussen schaaft
hij met Bram Bakker en Abdelkader Benali aan een theatertour. Wat ze gemeen hebben? Hardlopen. Hij werkte
vijftien jaar bij Nike in Amerika en kwam geïnspireerd
terug. En zoals dat bedrijf ooit filosofeerde: there is no
finish line, zo is het voor Hans. “Het is nooit af.”
Door Linda van den Dobbelsteen
Kano en kajak

Magie

Mijn “Hier bij Blijburg kom
ik heel graag, het is een van de
mooiste plekken van Amsterdam. Ik heb vier jaar in ZuidCalifornië gewoond, dit had
zo in Santa Monica kunnen
staan. Het hout, de kleuren, de
stilte, het uitzicht. Ik schreef
mijn boek Olympiërs hier deels.
Als ik in de vroege ochtend of
de late avond met m’n kano of
kajak aan kom peddelen, dat is
zo genieten.”

“Ik hou van rennen in de
nacht. Vanwege de stilte, de
magie. Je ziet dingen echt heel
anders. Het is een diepe bron
van ontspanning en creativiteit, de wereld op z’n kop
zetten. Rennen in de nacht
maakt van de wereld een ander
universum. Iemand op Terschelling zei: volgens mij ziet
het er op de maan zo uit. Het
is een avontuur, dat is het. In
je hoofd, ook fysiek, gebeurt
iets.”

Geest, ziel, hart

“Ik doe heel veel. Behalve een
idee voor een nieuw boek in
m’n hoofd – niet over hardlopen maar een reisverhaal
– ben ik een theatertour aan
het voorbereiden met Bram
Bakker en Abdelkader Benali.
Vanaf januari, zestien theaters
zijn al geboekt. We zijn drie
hardlopende schrijvers: een
psychiater, een gedistingeerde
Marokkaans-Nederlandse auteur en een olympiër. We zijn
de geest, de ziel en het hart
van de sport. Die brengen we
tot leven met voordrachten,
humor, toneel.”
Donkere plek

“Ik organiseer een terugkerend hardloopweekend
op Terschelling: Dark Sky
Running Camp, een soort
minitrainingskampje. Midden
in de nacht, bij de donkerste
plek van Nederland, Dark Sky
Park. Het is een lang weekend eten, drinken, chillen,
verhalen vertellen en lopen.
Een keer lang, anderhalf uur,
en een keer heel lang: drie
tot vier uur. Er is geen enkel
kunstlicht. Stel je voor: een
godverlaten strand, alleen
een maan, op de rand van de
wereld. Inderdaad, mensen
kunnen zich ervoor inschrijven.”

Het is nooit af

“Met mijn bedrijf Till Dawn
adviseer ik ondernemers. We
hebben een studie gemaakt
van de grote innovatieve
bedrijven, hoe zij de dingen
aanpakken, en hebben zes
elementen ontdekt. De succesvolle organisaties doen ze
allemaal goed, zij die worstelen met de snelheid van deze
tijd doen er een of meerdere
niet goed, of niet één. En ik
leerde: je moet altijd iets extra’s
doen, je blijven onderscheiden. Want het is nooit af. Dat is
ook mijn credo: het is nooit af.
Morgen brengt nieuwe dingen,
je moet je erop instellen dat je
je kansen moet pakken. Een
topsportattitude? There is no
finish line, leerde ik bij Nike. Dat
ís zo.”
Amerika

“Elke donderdagavond loop
ik met m’n hardloopclubje
Grumpy Thursday. We vertrekken om 20.00 uur vanaf
Vrijburcht. Hardlopen heeft
me alles gebracht: mijn vrouw,
mijn kind, mijn werk, naar
Amerika. Daar heb ik gewerkt
en gestudeerd. Het was de
belangrijkste tijd in m’n leven.
Ik wilde altijd iets doen dat
bijzonder was. Hardlopen
is daar een manifestatie van.

“De Jas doet me denken aan Once Upon a Time in the West. Mensen zeiden vroeger soms wel eens tegen
me: jij hebt wel iets van Johan Cruijff.”

Ik had ook in andere dingen
goed kunnen zijn, omdat ik de
drang heb om nieuwe dingen
te ontdekken. Ik kon amper
lopen toen mijn broer Pieter
zei: ‘Alle mensen hier zijn voor
Ajax, maar wij zijn voor Feyenoord. Niet de meute willen
volgen, het zit in mijn familie.
Je moet de wereld bekijken en
zien wat er mogelijk is.”
Amsterdam

“Mijn broertje Cor ging hier
op IJburg wonen, hij was een
van de pioniers. Tijdens een
bezoek zag ik dat houten Piet
Hein Eekhuis en de kampvuren, en ik werd meteen
verliefd. IJburg is een plek
voor de moderne mens. Moet

unieks dat je niet aan een ander
uit kunt leggen. Dan verander
je iets. En bouw je een band op
voor het leven.”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 bereiken. Tegelijkertijd zijn de kleine dingen ook
belangrijk. Samen koken, een
Pffff
beetje bankhangen bijvoorOp de achtergrond klinkt lawaai, in de strandtent slaat een beeld. Ik ben veel weg, ik werk
en party. Dat een normale dag
groep mensen op trommels.
“Teambuilding, pfff. Een work- niet goed genoeg meer is, daar
shop denk ik, dit is wel saai zeg. wil ik voor waken.”
Als je ze over een week vraagt:
Dan moet ze weg, haar huis
ga je iets anders doen, is hun
stofzuigen. “Dat heb ik echt te
antwoord: nee. Je moet echt
iets bijzonders beleven samen, lang uitgesteld.”
zoals lopen door de nacht, iets
je kijken hoe mooi het hier
is.” Hans tuurt over het water,
richting de Diemervijfhoek
en Pampus. “Sowieso, Amsterdam is een briljante stad.
Je kan hier niet door dezelfde
straat lopen en niet iets nieuws
ontdekken. Je ziet altijd iets
nieuws.”
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deBrugLeef!
AIRBNB

Amsterdam-Oost
verhuurt zich rijk
Gaan we dit jaar naar Frankrijk of verhuren we ons huis
aan toeristen en gaan we lekker op reis naar Curaçao?
Ook in Oost zetten steeds meer mensen hun woning op
Airbnb. De Brug zocht uit hoeveel woningen in het stadsdeel op deze site worden aangeboden en geeft tips om de
lieve vrede in de buurt te bewaren.
Door Pieter-Bas van Wiechen

Ruim 2700 tijdelijke vakantiewoningen in Oost op een totaal
van meer dan 67.000 woningen.
Dat is 4% van het totaal, zal een
snelle rekenaar roepen. Maar
voordat alle alarmbellen gaan
rinkelen: dit zijn alle aanbiedingen op Airbnb in Oost, van
fulltime beschikbare illegale
hotels tot mensen die hun huis

af en toe eens verhuren als ze
zelf een weekend weg zijn.
Nico van Gog, de ongekroonde
datakoning van Amsterdam,
nam Oost op verzoek van de
Brug onder de loep (zie kader).
“We kunnen de uiteindelijke
bezettingsgraad sinds enige tijd
niet meer peilen. Airbnb heeft

de kalender achter slot en grendel gezet en ze zetten niet meer
alle recensies online.”

Maar hoe
houden we
het gezellig?
Toch ratelen de gehate rolkoffertjes langzaam steeds dieper
het stadsdeel in. En steeds
geldt: hoe dichter bij het centrum hoe meer adressen. OudOost, de Indische Buurt en het
Oostelijk Havengebied zijn
samen goed voor driekwart van
het aanbod. De minste verhuur
vindt plaats op IJburg. Die wijk
is dan wel weer het duurste
voor de toerist.
In zijn groei gaat Oost tot nog
toe gelijk op met de stad. De
eerste particulier in het Oostelijk Havengebied zette in 2009
als allereerste (!) in Amsterdam
zijn appartement online en

daarna bleef het lang relatief
rustig. Pas in 2014 en 2015
schoot het aanbod op Airbnb de
lucht in.

Denk aan de buren
Mocht je overwegen je woning
tijdelijk te verhuren, denk dan
vooral aan je buren. Een paar
tips: Check gasten als het even
kan zelf in, sleutelbedrijfjes
en een behulpzame buurman
zorgen voor meer afstand en
leiden eerder tot onverschilligheid bij de huurder.

Totaal appartementen op
Airbnb in Oost:

2.784
2.298
476

Aantal appartementen:

Aantal
kamers:

Wees relaxed en flexibel over
veel zaken, maar niet over
herrie in appartement, trappenhuis en balkon. Stel voor
de zekerheid een samenscholingsverbod in voor je balkon
of tuin. Na tienen geen geklets
meer buiten.
En misschien nog wel het allerbelangrijkst: vraag je gasten
vooral geen rolkoffer mee te
nemen.

Gemiddelde
prijs voor een
appartement:

€150
tot
€196

Gemiddelde prijs
voor een private
room:

€90

per nacht

per nacht

Bron: Nico van Gog, stand juni 2017

WAT E R P L A N T E N I J M E E R

Lastig voor de pleziervaart,
goed voor de waterkwaliteit
Met grote tassen komen
Ellen Monchen en Mark
Eker aanlopen bij de haven
van WSV IJburg. De zon

Denters begrijpt dat de watersporters last hebben van de
natuur, “maar andersom heeft
de waternatuur ook last van
mensen”. Een goede oplossing is zonering: in sommige
gebieden krijgt de natuur de
ruimte, in andere gebieden maken recreanten de dienst uit.
“Dat is nu al deels het geval. En
doordat watersporters vanzelf
wegblijven uit gebieden met
veel waterplanten, vindt er
een soort natuurlijke zonering
plaats.”

schijnt, het is vrijdagmiddag: tijd voor een
tochtje met De Potvis.
Waar ze hun zeilboot vanavond voor anker zullen
leggen hangt af van de
wind, maar ook van de
waterplanten. “Zodra je
buiten de vaargeul bent,
kom je algauw in het fonteinkruid terecht.”
Door Gemma Venhuizen

“Zodra je de sluis uit vaart, heb je kans erin verstrikt te raken.”

Deze waterplant is berucht onder watersporters. Of je nu een
zeiljacht, motorboot of surfplank hebt, de problemen zijn
hetzelfde: de lange, sliertige
planten blijven – net onder het
wateroppervlak – hangen aan
zwaard, kiel, roer of schroef.

handmatig af te halen.” De twee
zagen de problemen met het
fonteinkruid de laatste jaren
toenemen. Monchen: “Zodra
je de sluis uit vaart in ondiep
water heb je kans om erin
verstrikt te raken. Als je plotseling 3 knopen gaat waar je er
normaal 6 zou varen, weet je:
het is weer zover.”

Monchen: “Die planten zijn
ontzettend sterk, je kunt ze
niet zomaar kapot draaien met
de schroef. Je kunt het beste
achteruit varen en hopen dat
de groene prop weer van je
kiel afgaat.” Eker: “Soms duik
ik onder de boot om het er

vissen en ongewervelden een
schuilplek en vormt een goede
paaiplaats.”
Behalve fonteinkruid komen er ook andere soorten
waterplanten voor. Denters:
“Kranswier bijvoorbeeld. Dat is
een beschermde soort, en een
voedselbron voor krooneenden. Dankzij de aanwezigheid
van kranswieren broedde er dit
jaar een paartje op IJburg.”

Ook de schipper van de veerboot naar Pampus ondervindt
hinder van het fonteinkruid,
net als windsurfers bij Blijburg. Richard en Tobi hebben
een speciale ‘wiervin’ onder

hun surfplank. Richard: “Een
mijnenveld is het. Op een
surfplank ga je soms wel 50
kilometer per uur, en als je dan
in de waterplanten abrupt tot
stilstand komt, word je gekatapulteerd.”
Tobi: “Ik heb daarnet nog een
flinke smak gemaakt. Nu is
het op z’n ergst, eind augustus
wordt het beter. Al is dan de
stank van aangespoelde, rottende planten haast ondraaglijk. Alsof je in een open riool
surft.”
Vanuit natuurlijk perspectief

moeten we blij zijn met het
fonteinkruid. Stadsecoloog
Ton Denters, werkzaam bij
Ingenieursbureau Amsterdam,
legt uit waarom. “De waterplanten zuiveren het water en
daardoor neemt de waterkwaliteit toe. Uit onderzoek blijkt
dat het IJsselmeerwater – en
daarmee het IJ – de afgelopen
jaren veel schoner en helderder is geworden. Dat zorgt voor
nog meer planten, want doordat er meer licht beschikbaar
is, groeien ze beter. En dat is
gunstig voor de biodiversiteit:
de onderwatervegetatie biedt
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Overlast door fonteinkruid in
recreatiegebieden zou kunnen
worden tegengegaan door er
speciale maaiboten doorheen
te sturen, iets wat op sommige
plekken in het Naardermeer
ook gebeurt.
Monchen heeft nog een alternatieve oplossing: “De Chinese
wolhandkrab komt hier ook
veel voor, en die schijnt lekker
te smaken. Het zou leuk zijn
als een lokaal restaurant op
IJburg de wolhandkrab op de
kaart zet. Opgediend op een
bedje van fonteinkruid.”

deBrugLeef!
W E R K Z A A M H E D E N VO O R D E K R I J G S M A N M U I D E N Z I J N G E STA R T

‘Als de shovels
beginnen te rijden,
wordt het echt’
Op De Krijgsman zijn de
grondwerkzaamheden gestart. Fase 1 – het bouwrijp
maken van de grond voor
140 woningen – is in volle
gang. “Als de shovels beginnen te rijden, dan wordt
het echt. Nog even en je
kunt hier wonen.”
De contouren van de hoofdweg worden langzaam zichtbaar. Deze weg, Havenweg in
de volksmond, loopt dwars
door de wijk richting de oevers
van het IJmeer. Projectleider
Marcus Wieringa kan zijn
blijdschap nauwelijks verhullen. Want na een aanlooptijd van veertien jaar en een
succesvol voorverkooptraject
wordt het nu werkelijkheid.
“We kunnen mensen nu de
zekerheid bieden dat we gaan
bouwen. Aan alle voorwaarden is ruimschoots voldaan.

In 2018 zullen we de eerste
bewoners begroeten. Dat zijn
pioniers.”
Fase 1 van de groene, waterrijke én historische wijk pal
tussen Amsterdam-Oost en
vestingstadje Muiden, omvat
30 vrijstaande huizen, 61 tweeonder-een-kapwoningen en 48
geschakelde woningen. In oktober 2017 gaan de eerste palen
de grond in. Joop van Gestel
is verantwoordelijk voor de
zogenoemde infrastructurele
werkzaamheden. Het is nu
voor het echie, glundert hij.

“Een zelf bedienbare
sluis zal het
plangebied verbinden“
“Dat werk startte ongeveer gelijk met het zuidelijker leggen
van de A1. Want het zand wat
daarbij vrijkwam is verplaatst
naar De Krijgsman. Fase 1 is
voorbelast en kon inklinken.

DE KRIJGSMAN MUIDEN INFORMATIEHUIS:
Kruitpad 15, Muiden.

Langzaam worden de contouren zichtbaar van de hoofdweg die straks dwars door De Krijgsman
naar de jachthaven en het IJmeer voert. Marcus Wieringa en Joop van Gestel kijken ernaar uit.

Het teveel aan zand wordt
alweer verplaatst naar Fase
2, die later in verkoop gaat.
Duurzaam hè?” Van Gestel
kijkt naar buiten door het
raam van de vroegere directeurswoning, die nu dienst
doet als informatiecentrum. Er
wordt nog steeds nieuw zand
van het A1-werk binnengereden. “Binnenkort starten we
met de aanleg van riolering en
nutsvoorzieningen.”

www.dekrijgsmanmuiden.nl. Facebook:
‘De Krijgsman Muiden’.

Omdat er op het terrein sinds
1700 een oude kruitfabriek
stond, moet de grond op sommige plekken extra worden
schoongemaakt, gesaneerd.
Dat gebeurt in samenspraak
met de provincie NoordHolland. Van Gestel: “Niet-gesprongen explosieven worden
door de EOD onder toezicht
tot ontploffing gebracht.”
De Krijgsman krijgt ook een
nieuwe toegangsweg, met een
goede afslag naar de Maxisweg
en Amsterdam, en een doorvaarbare brug. Ondertussen
vindt ook overleg plaats met

Nou ja, omdat er dus wel cameratoezicht nodig is
nadat die o zo gezellige Dappermarkt is afgebouwd,
vanwege de overlast van dealertjes en hangjongeren
in de dan uitgestorven straat. Omdat er een
gebiedsverbod is opgelegd aan zware crimineel
Achmed R. nadat hij voor de tweede maal doelwit
was van een moordaanslag. Hij werd niet geraakt, de
huizen en auto’s in de dichtbevolkte Commelinstraat
wel.
Omdat een jongeman zodanig verward was dat hij
agressief werd en door de politie werd doodgeschoten
in de Wagenaarstraat. Omdat in mijn deel van de
buurt bij de laatste verkiezingen erg veel op DENK
is gestemd, een verontrustend onverdraagzaam

filiaal van Erdogans AKP in Nederland. En omdat een
vriendelijke restauranteigenaar bijkans zijn eigen
tent uit geïntimideerd wordt door tuig. Gelukkig laat
hij zich niet bang maken en opende onlangs een
uitbreiding aan de zaak.

“Dat onterechte imago
van shabby maar gezellig volkswijkje is zo
slecht nog niet, als je je
huis wilt verkopen.”
Als mensen weer eens reppen van de énige
groentezaakjes, de o zo kleurrijke markt en de bééldig
opgeknapte arbeiderswoninkjes (altijd mensen die zelf
in veel chiquere wijken wonen, of überhaupt buiten
Amsterdam resideren), dan noem ik zo eens wat van
dergelijke incidentjes. Nou ja, het blijft toch een oude
stadswijk hè, mompelen ze dan.

Ondertussen rijden de shovels
en kiepwagens onvermoeibaar af en aan. Je weet: “Als
die beginnen te rijden, wordt
het echt.” Als straks het stof is
neergedaald, gaan de palen de
grond in.

Advertorial

Annabel
Nanninga

DOMWEG TE OUD VOOR DE DAPPERSTRAAT
Bijna was ik er blij mee, de negatieve berichten
uit de Dapperbuurt in de media. Al een tijdje
ben ik voornemens uit de buurt te verhuizen,
omdat het er niet meer prettig wonen is.
Maar wie overdag de wijk bezoekt, ziet fris
gerenoveerde huizen, de Dappermarkt, de
hele rij hippe café’s aan de Linnaeusstraat en
vraagt zich verwonderd af waarom ik er in ’s
hemelsnaam tabak van heb.

Waternet. “Er komt voor het
hele gebied één waterpeil, zodat al het water toegankelijk is
voor sloepen . Een zelf bedienbare sluis zal het plangebied
verbinden met de Trekvaart en
de Vecht.

Precies. Hoeveel hippe barretjes er ook komen, hoe
strak geschilderd de nieuw aangebrachte kozijnen
ook glimmen in de zon, het blijft een oude stadswijk,
met alle bijkomende ellende van dien. Ik vind het
weinig charmant meer. Misschien zijn er veel mensen
die dolgraag zouden wonen naast 19 gintonic-bars,
tussen gezellige DENK-multiculturalisten, met veel
camerabeveiliging en een bruisend straatleven, dat
is natuurlijk ook een invalshoek. Misschien ben ik
domweg te oud voor de enorme hersengymnastiek
die vereist is om zoveel mantels der liefde te
breien, zoveel door de vingers te zien en zoveel
schoonheidsfoutjes onder zoveel tapijten te vegen.
Gelukkig hebben de alarmerende berichten weinig
effect op de huizenprijzen; een appartementje in mijn
straat, niet groter dan een flinke caravan en zonder
balkon of tuin, brengt nog altijd tonnen op, zie ik
op Funda. Dat onterechte imago van shabby maar
gezellig volkswijkje is zo slecht nog niet, als je je huis
wilt verkopen.
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vanmoss.nl
goed gebak voor groot en klein

SIMPEL

SNEL

Stap dan in de ouderenzorg
bij ZGAO. Wij zoeken
gastvrouwen/-heren voor
onze verpleeghuizen.
App of bel 06 137 297 01
vacatures@zgao.nl

SLANK?!

#HETKAN

www.zgao.nl
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LaminaatenParket.nl is een
groot succes en breidt uit!

LaminaatenParket.nl aan de Berchvliet 11C&13A gaat als een speer. In
een enorme winkel op het bedrijven terrein Sloterdijk recht tegenover de
nieuwe Hornbach huisvesten ze een enorme voorraad aan vloerbedekking,
laminaat, parket, PVC en houten vloeren, ondervloeren: kortom alles op
vloergebied voor een zacht prijsje. "We zijn zeven jaar geleden begonnen
als internetwinkel, maar klanten willen toch vaak nog even voelen, proeven, ruiken hoe het eruit ziet", vertelt Jaap.
AMSTERDAM - De bestellingen stromen uit heel Nederland, Belgie en andere landen wereldwijd binnen. "Een
klein winkeltje bestelt een pallet, wij
bestellen een hele vrachtwagen", verklaart Jaap de scherpe prijs.

*R

Elke dag helpen wij meer dan
750 mensen! Ben jij de volgende?
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.
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.

Voordelen:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AARDIG ZIJN
VOOR JOU
GEEN ZORG?

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

LaminaatenParket.nl is een groot
succes en breidt uit!
“Vanaf 250 euro bezorgen we de vloer
gratis tot de eerste drempel thuis. En
je betaalt aan de deur.” Daarnaast
hebben wij geen dure winkelruimte.
“Dat scheelt een hele hoop." LaminaatenParket.nl heeft daarnaast nog
een showroom/magazijn in Alkmaar,
Utrecht, Den Haag en Roelofarends-

veen "Veel mensen uit bijvoorbeeld
het oosten van het land bekijken een
vloer bij een winkel in de buurt en bestellen bij ons." Vrijwel alle vloeren
hebben zogenaamde woonkamerkwaliteit. "Een goede vloer gaat zeker 20
jaar mee. We willen mensen niet te
snel terug zien voor een nieuwe vloer",
vertelt Jaap lachend. 38 Parketeurs rijden stad en land af om de vloer te komen leggen. Brede en lange planken,
dat is de trend op het gebied van laminaat, parket en houten vloeren. "Dat
geeft een veel ruimtelijker effect. Je
ziet bij laminaat vrijwel het verschil niet
met een houten vloer. Voel de structuur maar!" Klanten kunnen ook kiezen
voor Duoplanken, Multiplanken, Visgraat en Hongaarse punten. Houten
vloeren kunnen naar smaak worden
geborsteld, gelakt of in de hardwaxolie
gezet. Exotic brown en cherry tree zijn
twee van de vele opties." We hebben
voor ieder wat wils, voor ieder budget",
besluit de Amsterdammer.
LAMINAAT EN PARKET.NL

Van maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en op
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
De zaak is wel zeven dagen per week
bereikbaar via 020-237 17 86.

Bekijk het aanbod op
www.laminaatenparket.nl.

laminaatadvertorial.indd 1

HET moment om een
terras te laten maken!
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Download de Easyslim.nu app
en boek snel 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
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ZGAODeel 38
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Z GAO Z O E K T GA ST H E R E N E N GA ST V R O U W E N

‘Wat je geeft, krijg je ook weer terug’
De zorgverlening is er al

bijdragen dat ze, ondanks hun
kwetsbaarheid, een fijne tijd
hebben.”

goed, maar extra handen
kunnen het leven van de
bewoners in het Flevohuis

Khadija vertelt enthousiast:
“We werken echt in een leuk
team, staan altijd voor elkaar
klaar. We zijn een mooie multiculturele groep, net zoals de
bewoners. Dat maakt het huis
bijzonder. We werken goed
samen en hopen dat we straks
nóg beter kunnen luisteren
naar onze bewoners.”

en De Open Hof nog fijner
maken.
Door Linda van den Dobbelsteen

De overheid heeft hiervoor
geld beschikbaar gesteld. Voor
de huiskamers van alle woongroepen worden nu gastheren
en gastvrouwen gezocht – het
zijn betaalde functies. “We
zouden het leuk vinden als er
ook mannen reageren.”
Gaby is verzorgende Individuele Gezondheidszorg bij
ZGAO, Khadija, leerling-verzorgende IG. Ze helpen bewoners bij het wassen, aankleden
en doen verpleegkundige
handelingen en huishoudelijk werk zoals koken. Gaby is
bovendien verantwoordelijk
voor het welzijn van de zes bewoners van haar groep. Hulp,
zegt ze, is zeer welkom. “Dan
kan ik me goed richten op de
zorg.”
“Het werk is elke dag anders,
omdat je te maken hebt met
mensen met dementie. Nu is

Khadija en Gaby kijken uit naar de gastheren en -vrouwen die het team komen versterken. “Bij ons is elke
dag anders en we willen het zo gezellig mogelijk maken.”

het rustig, maar als het te druk
is raken sommige bewoners
overprikkeld. Dan is het superfijn als er iemand extra in
de huiskamer is die de bewoners goed kent en de stemming
aanvoelt.”
Want in de huiskamers
gebeurt alles. Daar wordt
koffiegezet, cake gebakken,

gekookt, familie ontvangen en
ga zo maar door. De gastheer of
gastvrouw zorgt er straks voor
dat het opgeruimd en gezellig
is. Khadija, stellig: “En dat hier
leuke activiteiten met de bewoners worden gedaan, dat is
erg belangrijk. Onze bewoners
verdienen positieve aandacht.”
Voor de nieuwe functie heeft

Easyslim.nu komt met
lifestylemagazine OEasy!
Eigenaresse Karin Hut van
Easyslim.nu heeft haar eigen blad uitgebracht. “Via
de (sociale) media krijgen
we alleen maar beelden te
zien van gespierde mannen en superslanke vrouwen. Met mijn blad OEasy!
wil ik dat doorbreken en
‘echte mensen’ in beeld
brengen, met hun eigen
verhaal.”
Als eigenaresse van de succesvolle franchise-onderneming
Easyslim.nu verspreidt Karin
Hut via haar dertig vestigingen
het magazine OEasy!. Ze wil
haar klanten er nog beter mee
bedienen. “Voor mensen die
bij ons in de behandelkamers
liggen, is het leuk om een
lifestyleblad te lezen waarin
inspirerende verhalen staan
over echte mensen.” Naast
aansprekende verhalen van

franchisers van Easyslim.nu
biedt het magazine artikelen,
interviews en columns op het
gebied van lifestyle, kunst,
cultuur en maatschappij.
“Ik wil zowel mannen als
vrouwen aanspreken die bezig
zijn met het verbeteren van
hun lijf en levensstijl. Dat gaat
verder dan alleen afslanken.
Bij elke vestiging van Easyslim.nu willen we dat mensen

zich op hun gemak voelen.”
Het magazine OEasy! kan ook
door klanten doorgegeven
worden aan kennissen en
vrienden. Hut is van plan het
magazine eens per kwartaal
te laten uitkomen. Lachend:
“Ik ben er trots op en krijg al
leuke reacties. Dat smaakt naar
meer!”

de overheid geld beschikbaar
gesteld. Daar is iedereen in
de ouderenzorg erg blij mee,
want de bezetting is krap.
Gaby: “We zoeken iemand
die meedenkt en initiatief
toont. Maar die ook durft
op te treden als het nodig is.
Het gaat om het welzijn van
onze bewoners. De gastheer
of gastvrouw kan er echt aan

“Ik zou het leuk vinden als er
ook mannen op de functie af
komen. Er wonen hier veel
vrouwen en die reageren nu
eenmaal beter op mannen”,
zegt Gaby met een knipoog.
Maar wie het ook wordt, hij
of zij zal met plezier aan de
slag gaan, vertelt ze. “Het werk
is heel dankbaar, want wat je
geeft krijg je terug.”

Als aardig zijn voor jou
geen zorg is
ZGAO biedt een leuke baan
met doorgroeimogelijkheden.
En je krijgt een training vooraf.
De uitgebreide functieomschrijving vind je op
www.zgao.nl.
Advertorial

A F M E E R PA L E N O O ST E L I J K
H AV E N G E B I E D G E P L A AT ST

Tussen KNSM-eiland en het Kompaseiland worden deze
maand vier afmeerpalen geplaatst voor duwbakken. De
locatie van de palen is bepaald tijdens intensief overleg tussen
het Havenbedrijf, het stadsdeel en omwonenden.
Bewoners van KNSM-eiland hebben zich fel verzet tegen de
plaatsing van aanlegsteigers voor schepen met een lengte
tot 135 meter, haaks op de Surinamekade. Zij vreesden dat
de reuzenschepen aan de steigers voor veel overlast zouden
zorgen.
De betrokken partijen hebben samen een werkbaar
afmeerplan voor de binnenvaart vastgesteld. Door de
duwbakken verder uit de kade aan te meren wordt het uitzicht
vanaf de kade nauwelijks aangetast en hoeven bewoners
niet te vrezen voor een toename van geluids- of lichthinder
van de scheepvaart. Langs de Surinamekade komen alleen
kleine binnenvaartschepen te liggen, zoals de afgelopen jaren
altijd al het geval was. De nieuwe meerpalen worden begin
augustus in gebruik genomen.

Advertorial
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deBrugNieuws
O N T W E R P VO O R D E N I E U W E S LU I S B U U R T

Duurzaam, met veel plaats voor groen
Twee jaar heeft de gemeente erover gedaan, maar nu ligt
het plan voor de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland er.
In september beslist de gemeenteraad erover.

daaraan gekoppeld voorzieningen zoals scholen, worden straks
met elkaar verbonden door een
fiets- en voetpad dat grotendeels
langs binnenwater loopt.

Door Kirsten Dorrestijn

In de Sluisbuurt, de wijk die
is gepland tussen de Sportheldenbuurt en de Oranjesluizen,
zijn 5.500 woningen gepland. In
totaal zullen er op het westelijkste puntje van Zeeburgereiland
zo’n 10.000 mensen komen te
wonen.
De schetsen laten een mix van
hoog- en laagbouw zien. “Hoogbouw heeft als voordeel dat je
minder de breedte in hoeft”,
verklaart Iris van der Helm,
ontwerper openbare ruimte van
Gemeente Amsterdam. “In de
Sluisbuurt hebben we daardoor
veel plaats voor plantsoenen,
parken, pleinen en straten.”
Openbaar groen neemt een
belangrijke plaats in. In de
Sluisbuurt staat 8 vierkante me-

ter groen per inwoner gepland.
“Dat kunnen we realiseren door
de hoogte in te gaan met de
woningen.”
De openbare ruimten zijn in te
delen in het ‘Sluispark’ (groen,
met uitzicht over het IJ en IJsselmeer), een ‘waterbassin’ met
een verbindende functie naar
het centrum, en een ‘entreegebied’. In tegenstelling tot IJburg,
waar veel openbare ruimten
zich op de binnenterreinen
bevinden, worden deze in de
Sluisbuurt aan de buitenkanten gepland, aan de openbare
wegen. “Dat stimuleert het
gebruik ervan, het bevordert
sociale contacten en de sociale controle”, volgens Van der
Helm. Deze plantsoenen, met

Nieuw woonmilieu
Hoogbouw is betrekkelijk
nieuw voor Amsterdam. Tot nu
toe staan er nog maar beperkt
woontorens in de stad en zeker
niet als complete woonwijk.
Volgens de ontwerpers voegen
ze met de Sluisbuurt een nieuw
woonmilieu aan de stad toe.
Door de manier waarop de
hoogbouw wordt geplaatst – 3
meter naar achteren inspringend na de vijfde verdieping
– domineren de torens niet in
het straatbeeld. “De hoogbouw
komt nooit met de voet op de
grond. Zo houd je de Amsterdamse hoogte en blijft het een
echte Amsterdamse buurt.”
Ook moet de Sluisbuurt
duurzaam worden, met bijna
energieneutrale gebouwen, beperkt autogebruik, hemelwater

maatschappelijke voorzieningen
openbare ruimte-groen en sportvoorzieningen
maatschappelijke voorzieningen

informele route tussen de blokken

openbare ruimte-groen en sportvoorzieningen

informele voetgangersroute

informele route tussen de blokken
informele
voetgangersroute
dat wordt
afgevoerd
naar binnenwater, en een ondergronds
transportsysteem voor afval.

De plantsoenen zijn gericht
op sport, spel en ecologie. Eén
ervan moet een grote speeltuin worden, is het plan, “waar
buurtbewoners zich op de
woensdagmiddag met hun gezin heerlijk kunnen vermaken”.

Van der Helm denkt dat de
bewoners van de Sportheldenbuurt gaan profiteren van
de supermarkten en andere
voorzieningen in de Sluisbuurt.
“De buurt gaat als een schakel
fungeren tussen IJburg en de
binnenstad.”
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.

DATA C E N T E R S C I E N C E PA R K I I

Een standaard voor raamloze dozen
‘Urgentie’. Alles moet ur-

gevels van de oude WTC Twin
Towers in New York van architect I.M. Pei. Door het subtiele
gotische lijnenspel in de verder strakke gevels kregen de
eenvoudige, vierkante torens
hun iconische kwaliteit.

gentie hebben tegenwoordig. Althans, als ik afga
op de frequentie waarop
ik dit woord tegenkom.
Denkend aan ‘urgentie’
hoefde ik niet lang na te

“de hoek waarop
je het gebouw
bekijkt, verandert de kleur van
blinkend metaal”

denken over het onderwerp van deze column.
Als ik mijn huis aan de
Cornelis Zilllesenlaan op
IJburg-Steigereiland uit
stap en naar links kijk, zie
ik in de verte, in de as van
de straat, de blinkende
metalen gevel opdoemen
van het pas gereedgekomen Data Center langs de
ringweg.
Tijdens mijn dagelijkse
fietstocht naar de stad zie ik
het silhouet van het gebouw
vanuit verschil-lende hoeken.
Ik kijk niet eens meer naar de

weg, ik kijk naar de speling van
het licht op de vlakken van de
gevel. Afhankelijk van de hoek
waarop je het gebouw bekijkt,
verandert de kleur van blinkend metaal naar een subtiel
verticaal streepjespatroon van
grijs en zwart. Tegen de avond,
als ik vanuit de stad richting
IJburg fiets, kleurt het ene vlak

bijna zwart terwijl het andere
blinkt in de ondergaande zon.
Dit is echt heel knap gedaan
door architecten Benthem en
Crouwel. Het subtiele effect
van het licht op de vier vlakken van de gevel wordt bereikt
door de specifieke profilering
van de metalen gevelpanelen.
De gevel bestaat uit smalle

stroken verticaal aangebrachte
metalen panelen met daartussen, terugliggend, smalle
zwarte stroken metaal. Van
onder naar boven zit er een
verloop in de breedte van de
metalen panelen.
Ver weg doet dit patroon
denken aan het patroon in de
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Dit is de manier om een raamloze doos aan de rand van een
stad vorm te geven. Dit ontwerp
moet de standaard worden voor
toekomstige raamloze dozen
aan de rand van de stad. Aan
de commis-sies van welstand
de taak om de architecten
scherp te houden bij dit soort
opdrachten, als het nodig is.
Toen ik eerder over dit gebouw
schreef beweerde ik: ‘Weer zo’n
gebouw dat op zijn mooist is in
de steigers’. Dit keer heb ik het
verkeerd gezien.

deBrugPuzzel
D E B RU G C I J F E R

21,6%

Gijs
Lauret
AUTOKOTS

Huizenprijs in Amsterdam ‘exorbitant hard’ gestegen, gemiddeld met
21,6% in het afgelopen jaar. Bron: NVM

We zijn een tikkeltje ten einde raad, eigenlijk mag ik dat
best zeggen. Onze oudste is namelijk wagenziek. Tijdens de
laatste middellange autorit heeft ze zo’n achtendertig keer
wild in de rondte gekotst. Netjes in het blauwe emmertje,
dat wel. Want zonder emmer stapt ze sowieso niet in. Hoe
nu verder met ons leven? Antikotspillen helpen geen moer.
Een blonde bekende van me is echter woest enthousiast
over polsbandjes. De HEMA-website beweert dat dankzij
acupressuurwerking op je pols alle autokots verleden tijd
is. Zonder bijwerkingen! Geloof je het zelf? Het klinkt
zweveriger dan alle geleuter van Jomanda bij elkaar, maar wat
moeten we anders? Als een dolle fiets ik naar de HEMA in de
Linnaeusstraat.
Een rimpelrijke winkelmevrouw staat driftig kleding te
sorteren. Ik vraag naar de magische polsbandjes. Ondanks
haar leeftijd rent ze kwieker dan ik drie schappen verder.
Triomfantelijk tovert ze twee grijze bandjes tevoorschijn.
‘Belangrijke vraag: gelooft u er zelf in?’ informeer ik zonder
sarcasme.
‘Weet ik niet, ik heb er geen ervaring mee. Maar ik had een
collega in een ander filiaal, die had veel last van wagenziekte.
En bij haar hielp het echt. Ze kon zo naast haar man in de
caravan naar Spanje!’ zegt ze met een warme glimlach die mij
volledig overtuigt.

PRIJSPUZZEL
Autobedrijf

Voertuig

Delen

Jongensnaam

Voertuig

6

‘Liegen? Nee, dat doen wij hier niet,’ zeg ik plechtig. ‘Weet je
wat? We gaan ervoor!’ vervolg ik, net iets te luidruchtig.
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LINTJES REGEN 2018
Lekkernij

2

Lot

Water

Medium

7

Vleesstokje

Lotion

Verbod Majesteit

Straat

3

4

Europeaan

Auto-onderdeel

Meisjesnaam
Vulkaan

Vee

Doppen

Ken jij ook iemand die zo’n eervolle onderscheiding
verdient? Tot 1 augustus kun je hem of haar voordragen
voor de Lintjesregen 2018. Ga naar: www.lintjes.nl of
www.amsterdam.nl/onderscheidingen en vul het online
voorstelformulier in.

Steensoort

Beleven

‘Ik ga voor jullie duimen!’ roept ze. En rent terug naar het
schap van de jongenszwembroeken. Ik vind haar een mooi
mens, zelfs als het kotsen gewoon doorgaat.

Iedereen kent wel iemand in zijn straat of wijk die zich
onvermoeibaar en belangeloos inzet voor anderen, voor de
buurt, de sportvereniging of een goed doel. Het afgelopen
jaar werden 26 Amsterdammers door burgemeester Van der
Laan onderscheiden met een lintje.

Slee

Groente

‘Als ze naast haar man nóg niet misselijk werd, moet het wel
goed zijn!’ concludeer ik hardop.
‘Dit is het enige wat ik naar waarheid kan zeggen, anders zou
ik liegen,’ voegt ze toe. Haar bril glijdt bijna van het puntje
van haar neus bij zoveel oprechtheid.

Document

Woning

En
anderen

Estland

Deel
van ‘n
autowiel
© www.ruiterpuzzel.nl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Parapapa, een pitcher
winnen!
Bij Maslow Café – ‘bij ons is dat 2,3 liter…’ – schuimen in het Science Park.
Puzzel jij mee voor deze voortreffelijke pitcher bij Maslow Café?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 12 aug
2017 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. 90-2017 is: zonnebaden. Uit 351 inzenders is mevr. A. Nieuwenhuizen als winnaar uit de bus gekomen. Zij heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrugAgenda

ALLEGAAR
21-23 juli
De Buurtcamping Flevopark en
Rode Loper Festival. Kom kamperen, leer je buren kennen.
Met allerlei leuks. flevopark.
debuurtcamping.nl / rodeloperfestival.nl.

21 juli
Café Rosa, ontmoetingsplaats
voor iedereen die streeft naar
een tolerante, duurzame,
vreedzame en leefbare wereld. 16.00-19.00 uur, Tweede
van Swindenstraat 26, jungle.
amsterdam.

29 juli-6 augustus
Amsterdam Pride, met op zaterdag de beroemde botenparade.
www.pride.amsterdam.

3-5 augustus
Drijf In Buitenbios. Drie zomeravonden, drie fantastische film.
Met barretjes en eten. Kom met
je boot of reserveer een plekje.
pampus.nl.

10 september
IJ-Swim. Zwemwedstrijd door
de wateren van IJburg. 2000,
3000 en 4000 meter. Voor kinderen over 250 meter (8-12 jr.)
en 1000 meter (13-17 jr.). Met
gezelligheid bij start en finish in
de haven. ijswim.nl.

FESTIVAL
22 juli
Zomerfeest Blijburg, de magie
van de woestijn. Bands en dj’s,
je blote voeten in het zand.
16.00-05.00 uur, blijburg.nl.

JULI 2017 - AUGUSTUS 2017

28 en 29 juli
Happy Sushi Festival. Een
walhalla voor sushiliefhebbers.
Met fijne bands & dj’s. Blijburg,
15.00-22.00 uur, blijburg.nl.

29 en 30 juli
Vunzige Deuntjes 2017. Muziekstijlen uit hiphop, r&b en
dancehall. Dansen in het gras.
Diemerbos, 12.00-23.00 uur,
vunzigedeuntjes.nl.

11-27 augustus
De Parade, theaterfestival. deparade.nl.

12 augustus
Appelsap fresh music Festival.
Hiphop, lokaal talent. Flevopark, 12.00-23.00 uur, appelsap.
net.

19 augustus
Straf_Werk. Een gezonde dosis
rauwe techno, veel mooie mensen en een fantastische sfeer.
Blijburg, 12.00 uur, strafwerk.
org.

2 september
Zeezout Festival. Internationaal
feestje met diepgewortelde
connaisseurroots in de elektronische muziek. blijburg.nl.

9 september
Spieringfestival Muiden. Live
muziek op diverse podia, een
braderie met snuisterijen, spullen, eten en drinken en brocante en kunst. Muiden rond de
sluis, 12.00-00.00 uur, spieringfestival.nl.
blijburg.nl.

JEUGD
tot 28 augustus
Walvisweken. Ontdek de reus
van de oceaan en het belang

van schone zeeën. Met o.m.
expedities, tentoonstelling en
een boottocht. Programma op
hetscheepvaartmuseum.nl

MARKT
30 juli
Pure Markt, heerlijke producten
en leuke activiteiten. Park Frankendael, 11.00-18.00 uur.

12 en 13 augustus
Vlooienmarkt IJ-hallen. De
grootste van Europa, als je het
hier niet vindt... TT Neveritaweg
15, buiten, 9.00-16.30 uur, ijhallen.nl.

THEATER
7 september
Twelfth night (openluchtvoorstelling). Shakespeare onder de
sterren. Muiderslot, 18.00 uur,
muiderslot.nl.

MUZIEK
26 juli
Zomeravondconcert: internationaal talent in de Ridderzaal
(elke wo.). Muiderslot, muiderlsot.nl.

3 augustus
JP Harris and The Tough Choices.
Oude punkheld en touwtrekker binnen de nieuwe generatie
countrybands, onvervalste
honky tonk. Q-Factory, 20.30
uur, q-factory.nl.

4 augustus
Gypsy Night. Maandelijks een
andere zigeunerband tijdens
het diner met muziek van het
Midden-Oosten naar NoordAfrika en van Zuid-Europa tot
de Balkan. Blijburg, 17.00 uur,
blijburg.nl

13 augustus
Blijburgs Goud. Bevriende
muzikanten komen jammen.
Blijburg, 16.00 uur, blijburg.nl.

27 augustus
Surf Aid-Kit, de nieuwste
surfsensatie uit Amsterdam.
Blijburg, 16.00 uur, blijburg.nl.

9 september
Seizoensopening. Joseph Puglia
en Asko Schonberg. Bach &
Beyond. Muziekgebouw aan ’t
IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

Colofon

10 september
Jazz & de Walvis. Jazzfestival,
grote en kleine namen uit de
Nederlandse jazzscene spelen
op acht bijzondere locaties in
Oostelijk Havengebied. Met dit
jaar onder anderen pianist Louis
van Dijk, rapper Def P & pianist
Bas van Lier en flamencozangeres Maria Marin. Sporenburg,
KNSM- en Borneo-eiland,
12.30-18.00 uur, jazzendewalvis.
nl

Aan dit nummer werkten mee

de Brug

Michel van Dijk, Linda van den

jaargang 10, nummer 91

Dobbelsteen, Kirsten Dorrestijn,

19 juli 2017

Jan van Erven Dorens, Eveline
Krielen, Rosanne Kropman, Gijs

Oplage

Lauret, Annabel Nanninga, Carla

70.000 exemplaren

M. Peddemors, Guus Pot, Marcel
van Roosmalen , Catherine Smit,

Verspreidingsgebied

Gemma Venhuizen, Pieter-Bas van

AH Diemerplein, AH IJburg, AH

Wiechen.

Oostpoort, Blijburg, IJburg College, Ikea Amsterdam Zuidoost,

A’dam & Media

Intratuin, Landmarkt Schel-

Uitgever

lingwoude, bakkerij Lia, MuzyQ,

Martijn van den Dobbelsteen

N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeel-

martijn@debrugkrant.nl

huis Oost, winkelcentrum Brazilië,
café-restaurant Polder, Sickmann

Advertenties

Woninginrichting.

debrugkrant.nl/adverteren
06-29040240

Extra afhaalpunten
AH Diemerplein, AH IJburg, AH

Vormgeving

Oostpoort, Blijburg, IJburg Col-

Jean-Paul Frans

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,

dtp@debrugkrant.nl

Intratuin, Landmarkt Schellingwoude, bakkerij Lia, MuzyQ,

Drukwerk

N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeel-

Rodi Rotatie

huis Oost, winkelcentrum Brazilië,
café-restaurant Polder, Sickmann

Verspreiding

Woninginrichting.

Door Verspreidingen, Amsterdam

www.debrugkrant.nl |
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