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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN
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Tatjana van Onna
is Nederlands bekendste
paaldanseres. Ze runt een
paaldansschool in Oost.
“Het gaat om je goed voelen,
om vrouwelijkheid.”

330 miljoen voor beter
OV in Oost. Twee bus
lijnen en een extra tram.
“Inspelen op de 35.000
nieuwe bewoners.”

Kerk De Binnenwaai
zet deuren open voor
lhbt’ers.
“Het doet pijn als je
verstoten bent.”
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JUBILEUM
10 jaar en nummer 100
Dat vieren we!
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HONDERD KEER DE BRUG

Herman Koch: ‘Wie de Brug niet leest,
weet niet wat er leeft’
Honderd edities van de
Brug, dat is geen kattenpis.
Een prachtjubileum waar u
tegen gezegd mag worden.
En een leuke aanleiding om
bekende maar vooral lukrake oosterlingen te bevragen over onze mooie krant.
Behalve van enkele krantbarbaren die me bij het
noemen van de Brug glazig
aankijken, krijg ik veelal
enthousiaste reacties.

“De Brug! Ja, die ligt vaak bij
ons op de trap”, zegt Eric, die
onze vergane badkamer komt
inspecteren. “Ik lees graag
wat er allemaal gebeurt. Ze
schrijven ook leuke histori
sche artikelen. Laatst las ik
iets interessants, wat was het
ook weer...”
Esther, een notoire hang
ouder op ons schoolplein: “Ik
lees vooral de columns. Wie
staat er ook weer voorop? O
ja, eerst Elke Geurts en nu
Marcel van Roosmalen, toch?
Ik vind het wel leuk om zijn
gezeik te lezen. En achterin
sta jij natuurlijk.”

Door Gijs Lauret

“Ik blader meteen naar dat
stukkie van jou”, grijnst As
lan, de immer vrolijke eige
naar van Aslan Versmarkt.
“En ik kijk goed naar de adver
teerders, want ik moet binnen
kort ook eens een advertentie
plaatsen”, vervolgt hij.

IEDER

SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Tim, gevreesd middenvelder
bij een matig elftal van voet
balclub DVVA: “Ze hebben
altijd leuke interviewtjes met
semi-BN’ers uit Oost. Herken
baar om over je eigen buurtje
te lezen. Hoe dichterbij, hoe
Aslan van Aslan Versmarkt is een fervent de Brug-lezer. Hij grijnst, met in zijn handen de allereerste én de
nieuwste editie: “Ik blader meteen naar dat stukkie van jou. En ik let op wie er adverteren.”

Lees verder op pagina 3
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INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Ook voor
bedrijfslunches,
catering en de
lekkerste broodjes
volg ons op facebook

f

RONNY WOONSTERK
Wij kochten een huis in een
dorp, op zeventien kilometer afstand van AmsterdamOost. Het huis was veel te
groot en het budget om er
wat van te maken te klein. En
toen ontmoetten we Ronny,
een rasechte Amsterdamse
die daar vanwege de liefde
ook woont en nog steeds
– uit pure nostalgie – haar
wimpers laat doen in Oost.
Ze had een bedrijfje aan
huis – ‘Ronny Woonsterk’ –
dat gespecialiseerd is in het
inrichten en opknappen van

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL
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Marcel van Roosmalen
woningen van mensen die
wel de tijd hebben om een
huis te kopen, maar geen
verstand van alles wat daarbij komt kijken. Ze regelde
de hardstwerkende schilders
die ik ooit gezien heb uit een
dorp in de omgeving, een
klusjesman voor de elektriciteit en behang uit Amsterdam en toen het klaar was
voerde ze ons asperges in
haar prachtige dorpswoning.
Tijdens het eten hadden
we het wel de hele tijd over
Amsterdam-Oost.

GEHELE COLLECTIE WILLIAM MORRIS AANWEZIG!

STYLE EVENT
1 EN 2 JUNI EXCLUSIEF IN IJBURG

Camping Zeeburg
houdt van water:
Om over uit te kijken, om in te zwemmen,
om langs te fietsen, of om over te kanoën.
Kano & SUP verhuur vanaf € 5 per uur of € 20 per dag

WILLIAM
MORRIS
ZONNEB
RIL CAD
EAU
BIJ AANK
OOP VAN
EEN BRIL
VAN
WILLIAM
MORRIS*

Zuider IJdijk 20 1095 KN Amsterdam • www.campingzeeburg.nl • 020 694 4430

WIJ VIEREN 15 JAAR IJBURG

rry
Je lief
is

AAN TAFEL!

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

15.30 - 20 UUR

IJBURGLAAN 565, AMSTERDAM-IJBURG
Alleen het beste voor jouw ogen

w w w. e y e c a r e . n l

VERKEERSSCHOOL

ED-ISHAK
25 Motor rijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen

€ 1250,-

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

www.ed-ishak.nl

W here
else ?!
Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam
T 020 - 416 4000 | info@napamsterdam.nl
www.napmsterdam.nl

deBrugNieuws
‘HOE DICHTERBIJ, HOE GROTER HET NIEUWS’
Vervolg van pagina 1

groter het nieuws. Verbeter
punten? Ik zou het interes
sant vinden als ze iets meer
over ondernemers schrijven.”

FESTIVAL APPELSAP IN HET FLEVOPARK
Het grote electronic hiphop festival Appelsap keert terug naar
het Flevopark, op zaterdag 11 augustus. Op de podia – drie
stuks deze editie, in plaats van één mainstage – staan onder
anderen Josylvio, 101Barz, WaxFiend, MadLib, Kojo Funds,
Smib en De jeugd van Tegenwoordig. Deze editie ligt de
nadruk op artiesten uit de underground.
Het festival vindt plaats van 12.00 tot 23.00 uur, info en tickets
vind je hier: appelsap.net. Buurtbewoners krijgen korting.

Schrijver Herman Koch uit
zich over de app in kraak
heldere bewoordingen: “Ja,
ik lees de Brug. Wie hem niet
leest, weet echt niet wat er in
Oost leeft. En moet dus ook
niet zeuren als de helft hem
ontgaat.” Zo. Die zit.
“Ik kom niet uit Amsterdam
en vind de Brug een leuke ma
nier om te integreren”, aldus
mijn benedenbuurvrouw. “Ik
lees graag wat er leeft en denk
dat veel mensen er blij mee

zijn. Alleen qua kunst mis ik
weleens wat, hebben jullie al
geschreven over Popinnart op
de Middenweg?”
Dirck, vertrouwd gezicht
van Eriks Delicatessen op
het Beukenplein: “Eerlijk
gezegd lees ik nauwelijks
kranten, vooral boeken. Maar
misschien moet ik het eens
bekijken.” Dat gaat hij door dit
artikel zeker doen.
“Als ik denk aan de Brug, dan
denk ik aan verbinding tussen
mensen, op allerlei manie
ren. Aan cultuur, activiteiten,
mensen op straat, daar is zo’n
krant wel voor nodig.” Dixit
Frank, pensionado op de
Weesperzijde.

Martijn van den Dobbelsteen,
uitgever en fotograaf van de
Brug: “Ik lees alles. Mijn vader
was journalist, ik ben opge
groeid met een krant op de
keukentafel. Wereldnieuws is
interessant, maar uiteindelijk
wonen we met elkaar op een
klein stukje. Ik ben blij dat
wij met goede mensen deze
mooie krant kunnen maken.”
Deze gemoedelijke doch
matig betrouwbare steek
proef toont aan dat de Brug
in de afgelopen tien jaar een
wezenlijk onderdeel van Oost
is geworden. Op naar de twee
honderd!

OV I N OOST KR I JG T F L IN K E IM PU L S

Meer trams, meer bussen en een extra brug
Dankzij de aanleg van drie
hoogwaardige verbindingen krijgt het ov in Oost de
komende jaren een enorme
impuls. Hiervoor trekt de
stad minimaal 330 miljoen
euro uit.
Wethouder Pieter Litjens
(Verkeer en Vervoer): “Met
de komst van 35.000 nieuwe
bewoners en de bijbehorende
bouwopgave is het noodza
kelijk dat er nu maatregelen
worden genomen.” Door
woningbouw op Centrumei

land, Strandeiland, Zeebur
gereiland en in de Sluisbuurt
zal het aantal woningen aan
de oostflank van Amsterdam
de komende jaren verdriedub
belen. De bewoners hebben
goede verbindingen nodig,
niet alleen naar CS, maar
ook naar de Indische Buurt
en verder de stad in, richting
Bijlmer/Arena en naar station
Weesp. De plannen behelzen
twee extra busverbindingen en
een extra tramverbinding over
een nieuw te bouwen brug
naast de Amsterdamsebrug.
Het is een meerjarenplan,
maar de positieve gevolgen

worden binnenkort al merk
baar: tram 26 wordt verlengd
en vanaf 22 juli rijden er in
de ochtend- en avondspits 15
trams per uur. Ook de bereik
baarheid over de weg wordt
onder de loep genomen. Zo
onderzoeken deskundigen of
een ongelijkvloerse kruising
IJburglaan/Zuiderzeeweg
wenselijk is en of de aanslui
ting met de A10 verbeterd kan
worden.
De definitieve besluitvorming
over de geplande projecten
vindt plaats tussen eind 2018
en begin 2020.

Een extra brug naast de Amsterdamsebrug, voor een tramverbinding
van Zeeburgereiland naar Indische Buurt en andersom, is in de
plannen opgenomen.

S U RFC E N T E R I J B UR G OPEN T K A N TIN E

‘Mensen raken net zo verslaafd aan het surfen als ik’
Wat tien jaar geleden voor
eigenaar Frank van Zwieten begon als een manier
om zijn passie te beoefenen, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig
surfcenter voor jong en
oud. Je kunt er surflessen
volgen, en materiaal huren
of stallen.

Frank van Zwieten bij zijn Surfcenter op Centrumeiland. “Het is leuk
om te zien dat mensen net zo verslingerd raken aan surfen als ik.”

“Vroeger was ik alleen op
mooie dagen open, maar ik
merkte al gauw dat er meer
vraag was en dus zijn we nu
open van woensdag tot en met
zondag.” Frank werkt samen

met zijn enorm gemotiveerde
instructeurs aan het professi
onaliseren van het surfcenter.
“We gaan de mogelijkheid
bieden om bij ons CWOdiploma’s te halen. Beheers je
bijvoorbeeld de basisvaardig
heden, dan heb je CWO 1. Ben
je een stap verder, dan kun je
examen doen voor CWO 2. Dit
is voornamelijk leuk voor de
kinderen, dan hebben ze een
doel om naartoe te werken”.
Naast de upgrade van de
kwaliteit van de lessen opent
Surfcenter IJburg vanaf juni
de kantine. Je kunt er bijvoor
beeld koffiedrinken of een
tosti eten. “Heerlijk na het sur
fen. Zo kunnen mensen weer
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opladen voordat ze nog een
rondje over het water maken.”
Surfcenter IJburg is in tien jaar
uitgegroeid tot een surfschool
waar passie voor het surfen
centraal staat. “Het liefst zou
ik elke dag op het water zijn
en het is leuk om te zien dat
andere mensen net zo verslin
gerd raken aan de sport als ik.”
Vanuit dat enthousiasme roept
Frank: “Kom ook windsur
fen op dat leuke strandje op
IJburg.”
Surfcenter IJburg, Pampuslaan
497, surfcenterijburg.nl.
Advertorial

deBrugNieuws
K E RK DE B I N N E N WAAI V ER WELKOM T LH BT ’ ERS

‘Het doet pijn als je verstoten bent’
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (lhbt’ers), ze zijn lang
niet altijd welkom binnen
de kerken. Voor lhbt’ers die
verstoten zijn uit hun kerkgemeenschap organiseert
De Binnenwaai TafelTijd.
Ze kunnen daar ervaringen
delen, gelijkgestemden
ontmoeten en samen hun
geloof beleven. De eerste
editie was een succes.
Door Michel van Dijk

Ooit kwam hij als jonge chris
ten bij de evangelische kerk
terecht. Alexander Noordijk,
voorganger en predikant in
opleiding bij De Binnenwaai
op IJburg, onderdeel van de
protestantse kerk Amsterdam,
voelde zich er meteen thuis.
Tot de kerkgemeenschap
erachter kwam dat hij homo
seksueel was en getrouwd met
Kai.
“Men was geschokt. Toen ont
dekte ik dat de kerk helemaal
niet zo heppie-de-peppie was
over mijn coming-out. De
kerkgangers hebben drie keer
voor me gebeden, om de dui
vel uit me te drijven. Ik dacht:
wat is er met me aan de hand,
ik ben blijkbaar hartstikke
ziek.”

In die periode stopte hij met
zijn opleiding tot predikant
aan de Christelijke Hogeschool
in Ede. Want ook daar was
men not amused over zijn ho
moseksualiteit. “De docent aan
wie ik het vertelde zei: “Het
wordt tijd dat hieraan gewerkt
gaat worden.” Hij verwees me
door naar de psychiater. Toen
die me medicijnen voor wilde
schrijven, ben ik opgestapt.”
Niet de schuld van God
Dit zijn geen verhalen uit
de prehistorie, dit is recente
geschiedenis. En het zijn ook
geen unieke verhalen, want
lhbt+ zijn in veel kerken niet
welkom. “Dat speelt bij alle
kerken. Kai, mijn echtge
noot, heeft iets vergelijkbaars
meegemaakt. Het heeft hem
jaren gekost om het gevoel van
verstoten-zijn te verwerken.”
Het heeft zijn geloof niet
geschokt, daar is Noordijk
wel blij om. “Ik heb God nooit
ergens de schuld van gegeven.
Als mensen vroegen of ik te
leurgesteld was in God, dan zei
ik: ‘Nee, maar wel in de kerk. Ik
houd van Jezus, maar niet van
al zijn kinderen.’ Dat klinkt
hard, maar ik meende het wel.”
Stichting Wijdekerk
Eén ding stond vast, in ‘zijn’
kerk, De Binnenwaai, moest
het anders. “Bij ons is iedereen
welkom, ongeacht geslacht, ge
aardheid, noem maar op. Sinds
dit voorjaar zijn we ook aange
sloten bij de stichting Wijde

Bij kerk De Binnenwaai in het Ed Pelsterpark komen lhbt’ers sinds kort maandelijks bijeen. Onder de
noemer Tafeltijd delen zij samen met familie en vrienden ervaringen tijdens een diner.

kerk. Die maakt zich hard voor
de inclusiviteit van lhbt’ers in
de kerken en geloofsgemeen
schappen in Nederland. Ik ben
supertrots dat we sinds kort
officieel als lhbt+-vriendelijke
kerk staan ingeschreven.”
Voor Noordijk is dat niet
zomaar een kreet, maar iets
dat hij met woord en daad wil
waarmaken. “Lhbt’ers zijn
bij ons welkom als lid van de
gemeenschap. Ze mogen deel
nemen aan het Heilig Avond
maal, mogen vrijwilligersfunc
ties bekleden, en ze mogen bij
ons een inzegening ontvangen
over hun partnerrelatie. Dat

klinkt allemaal vanzelfspre
kend, maar dat is het niet.”
Ondertussen zijn Noordijk,
zijn echtgenoot en een groep
vrienden Tafeltijd gestart,
een initiatief waarbij uit hun
kerkgemeenschap verstoten
lhbt’ers en betrokkenen, zoals
hun ouders, bij elkaar komen
om samen te eten, te bidden,
te zingen, en tafelgesprekken
met elkaar te voeren. “Op 20
mei was de eerste editie, en het
was een succes. We hadden 18
aanmeldingen, ik hoop dat het
de volgende keer helemaal vol
zit hier.”

Noordijk hoopt dat deelne
mers en betrokkenen door
Tafeltijd gelijkgestemden
ontmoeten, ervaringen kun
nen delen. “Het doet pijn als je
verstoten bent. Met TafelTijd
hopen we dat wat geschaad
is, weer geheeld kan worden.
Maar het is vooral een mooie
gelegenheid om nieuwe vrien
den te maken, en met een blij
gevoel weer naar huis te gaan.
Als het dat oplevert, hebben
we ons doel bereikt.”
www.wijdekerk.nl

OHG LOOP
Op zondag 27 mei wordt voor de vierde keer de OHG Loop
gehouden. Het parcours voert de lopers over de prachtige
eilanden van het Oostelijk Havengebied. Er is een kinderloop
van 1 en 3 kilometer en een volwassenenloop van 5 en 10
kilometer. Op het Hildo Kropplein valt er die zondag van alles
te beleven, met een springkussen, een post voor fysiotherapie
en een tombola. De Accu-fanfare zorgt voor een feestelijk
tintje.
Inschrijven via www.ohgloop.nl. Wil je helpen om deze dag
tot een succes te maken? Meld je dan als vrijwilliger aan via
ohgbuurtloop@gmail.com.

AFC IJBURG HEEFT VOLOP PLEK VOOR DE JONGSTE JEUGD
Voor kinderen van 5 en 6 jaar (geboortejaar 2013) heeft de voetbalclub op IJburg komend seizoen
nog een vrij groot aantal plekken vrij.
De kinderen spelen op deze leeftijd nog geen competitie, maar ze trainen elke zondagochtend
met elkaar: lekker samen spelen, bewegen en de eerste voetbaltechnieken leren.
Inschrijven kan via de site: afcijburg.com/214/lid-worden-jeugd/
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BOUW
GESTART!
Locatie NAW
:
Revaleiland in
Amsterdam
Houthaven

In Nieuw
Amsterdams
Wonen is het
groots wonen.

XL PATIOWONINGEN

PENTHOUSES

Woonoppervlakte: ca. 232 tot 270 m2

Woonoppervlakte: ca. 145 tot 198 m2

Prijzen: ca. € 949.556,- tot € 1.175.075,- v.o.n.

Prijzen: ca. € 909.991,- tot € 1.131.554,- v.o.n.

op basis van canonbetaling

op basis van canonbetaling

VORM.NL/NAW

Dichtbij en alles bij de hand
Al je dagelijkse boodschappen, zoals knapperig brood, ambachtelijk vlees, verse vis, fijne boeken,
kleurige bloemen, biologische producten en kwaliteitsbrillen vind je bij Winkelcentrum burg.
Maar je kunt er ook terecht voor handige spullen voor in huis, een gezonde lunch, goede koffie en
heerlijke take way-maaltijden. Lekker dichtbij en alles is er altijd bij de hand.
Kalender

Jane flowers

Tot en met 27 mei

‘Het is de tijd van pioenrozen’

Spaaractie voor Borrelglazen
bij Albert Heijn (inleveren spaarkaart kan
tot 3 juni).
29 mei t/m 1 juni

Verrassing tijdens de
Vierdaagse
Op een aantal wandeldagen zorgen Vinny's
Bakery en de ondernemers van Winkelcentrum IJburg op de route voor iets lekkers.

Jane flowers is sinds de opening in 2006 gevestigd in het winkelcentrum. Wim (63)
staat zes dagen per week – ‘soms zeven’ – in de winkel. Met veel plezier. “We verkopen
bloemen, binnen- en buitenplanten en cadeautjes. We zijn een winkel voor iedereen,
en we letten op trends en de seizoenen. Op dit moment hebben we veel leuks voor in
de tuin, van hortensia’s en olijfbomen tot fuchsia’s.” Wim, die al 47 jaar in het vak zit
en veel kennis heeft, overziet zijn bloemenzee. “En het is de tijd van pioenrozen natuurlijk. Ik merk dat de mensen hier het fijn vinden om seizoensplanten en -bloemen in
huis te halen.” Zelf vindt hij een ‘vergeten’ bloem als de freesia nog steeds heel mooi.
“Die ruikt ook erg lekker."

Wim

Zaterdag 16 juni

Workshop Lamsvlees & BBQ

Biolicious

Bij Slagerij Bart Verkerk. Om 10.00 en
13.30u. Kosten €50,- per deelnemer. Geef
je snel op!

‘Onze voorjaarsgroente komt rechtstreeks
van het land’

Tot en met 7 juli

Vomar Dineractie

Bij biologische buurtsupermarkt Biolicious kun je terecht voor verse groenten en fruit,

Sparen voor gratis 2e diner bij 100 Restaurants.

compagnon Maurits een gezellig bio-café gerealiseerd. “Binnenkort wordt dat omgeturnd
tot Vegan Café.” Maandelijks vindt er een lezing plaats over voeding en gezondheid.
“We zijn behalve een winkel, ook een plek voor ontmoetingen en om mensen te infor
meren.”Biolicious gaat voor 100% biologisch of Demeter. “Wij proberen onze producten
zo zuiver mogelijk te houden. Onze groente bijvoorbeeld, komt rechtstreeks van het land.
Wij weten van al onze spullen precies waar ze vandaan komen. Dat is het verschil.”

vers brood en je dagelijkse boodschappen. de eerste verdieping hebben Pien (46) en haar

Elke Zaterdag

Gezellige Reuring Markt

Pien

Op het Joris Ivensplein.

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

MUSKON

natuurlijke gezondheid & verzorging

DOE HET ZELF

FAST FOOD

✂ Knip maar uit: Knip de bon, lever 'm in bij de betreffende winkel en geniet van je voordeel.
Gratis Vakantie
Check&Advies voor
je huisdier

30% korting
op het Topmodel
assortiment

Voor maar €10,4 Versgebakken
Lekkerbekjes

Voor slechts €0,50
Een heerlijke
AppelRoomRol

Het Dierenpunt, Joris Ivensplein 108

Bruna IJburg, IJburglaan 561

Viswinkel IJburg, IJburglaan 655

Vinny's Bakery, IJburglaan 653

Geldig t/m 31 augustus 2018 met

Alleen geldig op zaterdag 26 mei 2018

Geldig t/m 31 mei 2018 met inlevering

Geldig t/m 2 juni 2018 met inlevering

inlevering van deze bon. Bel voor een

met inlevering van deze coupon

van deze coupon

van deze coupon

afspraak (020-4721222) of boek
online (www.hetdierenpunt.nl)

deBrugDe 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.

TATJANA VAN ONNA

‘Paaldansen is een lifestyle’
Tatjana van Onna (31) is
Nederlands bekendste
paaldanseres. Ze won
meerdere internationale
prijzen, geeft workshops in
het buitenland en runt een
succesvolle paaldansschool
aan de Wenckebachweg in
Oost. In 2014 stond ze in
de liveshows van Holland’s
Got Talent, en krijgt daar
nu nog reacties op. “Het is
een combinatie van sport,
dans en je vrouwelijkheid
laten zien.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Vrij voelen
“Zeven jaar geleden nam
ik mijn eerste les, en ik heb
echt mijn passie gevonden.
Ik genoot van elke training,
voelde me er vrij door. Het is
zowel een sport als een manier
om je te uiten en vrouwelijk
te voelen. En het is een com
binatie van turnen en dansen,
wat ik bijna mijn hele leven
gedaan heb. Maar ik merkte al
snel dat ik me in Amsterdam
niet verder kon ontwikkelen.
Ik ging naar steden als Londen,
Sint-Petersburg en Milaan om
lessen te volgen. Daar vond ik
scholen die me aanspraken.”
Get Flexy
“De sport is de afgelopen jaren
mega gegroeid. Toen ik zeven
jaar geleden begon, vroegen
mensen nog: ben je een strip
per? Nu nemen ze je echt
serieus. Vijf jaar geleden ben
ik mijn eigen paaldansschool
begonnen, sinds januari geves
tigd aan de Wenckebachweg.
Ik begon met acht lessen per
week, en nu heb ik 650 leden,
onder wie acht mannen, veer
tien instructeurs en 65 lesuren
per week. Ik vind het heel be
langrijk dat er voor elk wat wils
is. Zoals technieklessen voor
de tricks, de Sexy Pole waar het
gaat om sensualiteit en cho
reografie, Power Pole voor wie
bijvoorbeeld een vlag wil leren
en Get Flexy voor lenigheid.
Diversiteit is onze kwaliteit.
Onze leerlingen variëren in
leeftijd van 18 tot 55 jaar.”
Paaldanskamp
“Bewegen is mijn passie. Als ik
dat niet kan, word ik ongeluk
kig. Ik ben nog volop bezig

nergens. Het is een stijl waarbij
je vrouwelijkheid en sensuali
teit mag laten zien: je danst op
hoge hakken en leert choreo
grafieën. Maar met wel genoeg
tricks tussendoor, want het
moet in balans zijn.”
Lifestyle
“Paaldansen is een lifestyle.
Daar hoort gave kleding bij, en
mooie schoenen. Het gaat om
je goed voelen en om vrouwe
lijkheid. Je leven wordt ernaar
gevormd. De mensen met wie
je sport, daar doe je ook soci
ale dingen mee. Persoonlijk
wil ik me ook goed voelen. Ik
ben bewust met voeding bezig,
prep altijd mijn eten en train
in de sportschool twee keer
per week mijn benen en bil
len. Want paaldansen is toch
vooral core, armen en schou
ders. Ik vind het mooi als mijn
lijf in verhouding is.”

Tatjana van Onna aan het werk in haar studio aan de H.J.E. Wenckebachweg. “Paaldansen is enorm gegroeid
in Nederland. Vijf jaar geleden vroegen mensen nog: ben je een stripper? Nu nemen ze je echt serieus.”

met wedstrijden en optreden;
de Supperclub is een van mijn
vaste plekken. Mijn studio
draait, en ik wil heel graag
blijven lesgeven. Daarnaast
vind ik het onwijs leuk om te
ondernemen en te organise
ren. Zoals twee keer per jaar
het paaldanskamp. Mensen
uit alle landen komen dan

naar hier voor een weekend
lang paaldansen en gezellig
samen eten. Trots ben ik ook
op onze steeds groter wor
dende jaarlijkse Shownight
in De Omval in Diemen, waar
alle leerlingen hun acts laten
zien. En afgelopen jaar heb ik
mijn eigen kledinglijn Abstract
Polewear gelanceerd.”

Pionier
Een zeldzame korte stilte.
“Het is een beetje stom om
over jezelf te zeggen natuur
lijk. Maar ik denk wel dat wij
vooral Exotic/Sexy Pole op de
kaart hebben gezet in Neder
land. Het is ons handelsmerk,
en mijn favoriete stijl. Zoals
wij het doen zie je het bijna

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 7

Oost
“Ik ben opgegroeid in Osdorp,
maar woon al een tijdje in
Watergraafsmeer. Daar vond
ik een huisje. Ik wil er nooit
meer weg. Het is een heel fijne
buurt, met een fijne sfeer. Er
zijn leuke mensen, leuke eet
tentjes en winkeltjes die me
inspireren. Ik zit veel in Rum
Baba iets verderop in Oost,
met mijn laptop. Dat mag in
Watergraafsmeer wel meer
ontwikkeld worden, plek
ken waar je met je laptop kan
neerstrijken om te werken.
Park Frankendael is fijn, en
met mijn hond Foxy loop ik
graag rond de sportvelden van
Sportpark Voorland/Midden
meer.”

deBrugNieuws

Bomentroost tussen de graven
2008 was een mooi jaar voor Amsterdam-Oost. Niet alleen rolde de eerste editie van de
Brug van de pers, ook werd Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster opgericht. Ter gelegenheid van het eerste decenniumfeest van het arboretum is een gevarieerd jubileumboek verschenen: Bomentroost, een bijzondere verzameling bomen tussen de graven.

Een park vol schitterende bomen bij De Nieuwe Ooster. Op de foto links de Gewone vleugelnoot,
rechts de Rode beuk.

Een betere plek voor bomen
en struiken om te groeien en te
bloeien is haast niet denkbaar.
Op de gemeentelijke begraaf
plaats De Nieuwe Ooster in de
Watergraafsmeer staan nog bo
men die de ontwerper van het
gedenkpark in 1892 plantte.
De ‘Springer-bomen’ zijn nu
reuzen die het bomenpark een
imposant aanzien geven. Maar
ook de jongere bomen maken
de bomenverzameling bij
zonder. Onder de bezielende
leiding van ‘bomenman’ Johan
Mullenders is het arboretum
nu 844 verschillende soorten
rijk. Het begon allemaal met
de zakdoekjesboom die hij in
1998 in Rotterdam zag bloeien,
schrijft Mullenders in de in
leiding van het jubileumboek.
Deze boom wil ik ook, dacht
hij onmiddellijk. Mullenders
werkte toen, en nog altijd, als
boomverzorger op De Nieuwe
Ooster.

de Nederlandse Dendrolo
gische Vereniging, de hoogst
haalbare erkenning voor een
bomenpark.
Op woensdagavond 30 mei
houdt De Nieuwe Ooster
(Kruislaan 126) vanaf 18.00
uur een open avond met
veel activiteiten, muziek en
een kijkje achter de scher
men van het crematorium.
Om 20.30 uur begint in café
Roosenburgh een kunst en
kitsch-veiling ten behoeve
van de stichting. De eerste 200
bezoekers van de open avond
krijgen, tegen inlevering van
dit artikel, het boekje Bomen
troost cadeau.
Zie www.denieuweoosterbomenpark.nl
Advertorial

Met instemming van de ge
meente richtte hij de stichting
op met als doel de bestaande
bomen te beschermen en het
bomenpark uit te breiden. Dat
is gelukt. Begin dit jaar ontving
het arboretum vijf sterren van

‘Samen lezen helpt om een goed gesprek te voeren’
Op verschillende plekken
in Amsterdam is de Culturele Apotheek samenleesgroepen gestart. Hier
wordt gedurende een uur
voorgelezen: een bijzonder verhaal, een grappig
gedicht, een pakkende passage uit een roman. Daarna
wordt er gepraat over wat
de tekst doet. Het is een
laagdrempelige manier om
literatuur te lezen, te genieten van mooie verhalen
én eigen verhalen te delen.
Door Joost Zonneveld

Een van die plekken is de El
thetokerk in de Javastraat. Hier
worden allerlei activiteiten
voor buurtbewoners georgani
seerd, zoals spelletjesavonden
en buurtmaaltijden. Buurt
bewoners Carolien Sikma
en Jerrit Vellenga zijn vaste
deelnemers van de samen
leesgroep. Hoe ervaren zij het
samenlezen?
Voor Carolien is dit de kern
van samenlezen: “Als je met
andere mensen koffiedrinkt,

begin je niet zomaar over
grote onderwerpen. Maar als je
samen een tekst leest, dan kan
je het veel gemakkelijker over
dingen hebben die meer de
diepte in gaan. De tekst helpt
dus om een beter gesprek met
elkaar te voeren.” Jerrit: “Door
de wisselwerking ontstaat iets
nieuws, iets wat lucht geeft.
Het is een prettige manier om
de dag te beginnen.”
Jerrit noemt het heel knap
hoe de leesbegeleiders van de
Culturele Apotheek die mooie
gedichten, verhalen en precies
de goede passages uit romans
weten te vinden. “Aan de hand
van die teksten krijg ik woor
den aangereikt voor dingen
die ik denk of voel, waar ik nog
geen woorden voor gevonden
had.” Carolien: “Soms komen
anderen met iets waar ik nooit
aan gedacht had. Dat geeft je
een andere kijk op dingen.”
Literatuur tot leven brengen
Samenlezen is voor Carolien
een mooie vorm om literatuur
te lezen. “Als ik alleen ben, dan
lees ik detectives. Als je samen
in een groep leest, komt litera
tuur tot leven.” Jerrit heeft tij
dens het samenlezen de kracht
van poëzie ontdekt: “Gedich
ten die we samen lezen heb ik

soms ook aan andere mensen
laten lezen en een enkele keer
zelfs voorgedragen, zoals het
gedicht Voor wie ik liefheb
wil ik heten van Neeltje Maria
Min. Dat raakte mij sterk.”
Fijn aan de samenleesgroepen
vindt Carolien de respectvolle
setting. “De gespreksleider
zegt in het begin heel duide
lijk dat alles binnen de groep
blijft, dat je alles moet kunnen
zeggen en dat er geen goede of
foute interpretaties zijn. Dat is
heel prettig.”
Ook zin om samen literatuur te
lezen? Schuif aan, iedere donderdag
van 11.00 tot 12.00 uur. Na afloop
is er soep. Eltheto, Javastraat 118.
Deelname is gratis.
www.wijlezensamen.nl /
www.cultureleapotheek.nl

D-DAY ROCK-’N-ROLLFESTIVAL
OP ZEEBURGEREILAND
Zaterdag 9 juni gaat voor de drieëndertigste keer D-Day los,
het grootste rock-’n-rollfestival van de stad. Liefhebbers van
de muziek en de lifestyle van de jaren vijftig kunnen zich
die dag onderdompelen in de sfeer van toen en struinen
tussen tientallen marktkraampjes met lang gezocht vinyl,
retrokleding en veel meer. Ook leuk: bij een van de aanwezige
kappers en barbiers een fraaie vetkuif in je haar laten zetten.
Op het festivalterrein staan mooie Amerikaanse oldtimers
geparkeerd.
Er zijn optredens van Johnny Flame & The Dragons, Furious,
The Booze Bombs, Earl & The Overtones, The Reno Brothers
en The Watch Dogs. Met ondersteuning van dj’s Derek Hall,
Tom Mix, Miss Swingtime, Miss Chicken en Rocko.
Zaterdag 9 juni. Aanvang 14.00 uur tot diep in de nacht.
Toegang gratis. Locatie: de Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (naast
de Amsterdamsebrug), te bereiken met bus 37 en tram 26, halte
Zuiderzeeweg. Info: www.cruise-inn.com. De organisatie kan
nog hulp van vrijwilligers gebruiken.
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ST R A ND E ILA ND ?

Tien jaar geleden hadden we het nog
over Middeneiland…
2010

2018

Strandeiland

IJburgers van het eerste
uur krabden zich even achter de oren toen zij onlangs
lazen dat Amsterdam heeft
besloten om Strandeiland
aan te leggen.
Strandeiland, dat was toch
dat kleine langgerekte
eiland dat ten zuidoosten
zou komen van Middeneiland? Wat krijgen we nu?
Door Carla M. Peddemors

De plattegrond van IJburg die
zij in het begin van deze eeuw
bij de aankoop van hun wo
ning op Haveneiland, Steiger
eiland of de Rieteilanden ont
vingen liet iets anders zien dan
nu in de krant werd getoond.
Op de eerste plattegrond van
de IJburgse archipel zag je

behalve de kavelverdeling van
IJburg 1 óók de contouren van
alle eilanden die er in fase 2 bij
zouden komen. Je zag Centru
meiland, Buiteneiland, Mid
deneiland en Strandeiland. En
op de nieuwe tekening zie je
dat Middeneiland en Strandei
land zijn samengevoegd en nu
samen Strandeiland heten.
Wie in de geschiedenis van
IJburg duikt (bijvoorbeeld in
het boek IJburg uit schuim
geboren dat de uitgever van
deze krant in 2012 publiceerde
bij het tienjarig bestaan van
IJburg) ziet dat er wel vaker
met de namen en contouren
van de eilanden is geschoven.
In het ontwerp van 1995 zat
het toekomstige Centrumei
land nog aan Haveneiland vast.
Daarnaast was er een groot
Strandeiland gepland, dat als
polder zou worden aangelegd.
Later werd besloten om Cen

trumeiland van Haveneiland
los te maken en Strandeiland
te splitsen in twee aparte
eilanden, die net als de andere
eilanden zouden worden aan
geplempt. Het zuidelijke deel
bleef Strandeiland heten, het
noordelijke deel werd Mid
deneiland genoemd.
En nu heet het allemaal weer
Strandeiland. Een vlag die de
lading dekt. En inderdaad, veel
leuker toch, als je straks kunt
zeggen dat je op Strandeiland
woont?

Middeneiland heet voortaan Strandeiland
Hoe dat zo? De ‘Uitgangspuntennotitie Strandeiland’ die het
college van B en W eerder dit jaar bekrachtigde, legt in een
woord vooraf uit hoe het zit:
Alle eilanden van IJburg dragen in hun naam een belangrijk
en duidelijk herkenbaar karakteristiek van het eiland. Voor
Middeneiland gold dat niet. In de plannen voor dit eiland
zijn zowel het grote stadsstrand van Amsterdam als kleine
natuurstrandjes opgenomen. Het voorstel is dan ook om
voortaan te spreken over Strandeiland. Deze naam dekt de
lading.

Middeneiland? Je moet er niet
(meer) aan denken! Komende
zomer gaat de aanleg van
Strandeiland van start.

VO O RINS C H RI J V I N G VA N START

Gezinswoningen met tuin in Park Jeruzalem
Naast Park Frankendael in
de Watergraafsmeer ligt
het wijkje dat in de volksmond ook wel Jeruzalem
wordt genoemd. In de
loop van 2018 start hier
de bouw van een nieuwe,
gemende wijk met koopen huurwoningen. Geïnteresseerden kunnen zich nu
voorinschrijven.
Park Jeruzalem, artist impression.

Een deel van de wijk is in
februari 2010 aangewezen als
Rijksmonument. Het ontwerp
voor Jeruzalem komt van He
ren 5 architecten. “Park Jeru
zalem is een plek met historie,
een dorpje in de stad, waar je
in hofjes rond gezamenlijkeen privétuinen woont. Er staan
volwassen kersenbomen.
Met ons ontwerp wilden we
aansluiten bij het bestaande
karakter van de wijk. We cre
ëren ruime tuinen en mooie
gevels. Het wordt autoluw,
en collectieve tuinen blijven
behouden.”
In Park Jeruzalem komen
straks 10 grote gezinswonin
gen, 28 gezinswoningen, 2
appartementen en 1 bedrijfs
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ruimte. De woningen zijn bij
zonder ingedeeld met ruimtes
op verschillende niveaus,
daklichten en souterrains die
overlopen in privétuinen.
Naar verwachting gaan de wo
ningen voor de zomervakantie
in verkoop, toewijzen gebeurt
via loting. Interesse?
Meer informatie op
www.parkjeruzalem.nl.

Iedere zondag
geopend!
• Gemakkelijk te bereiken
• Keuze uit een ruim aanbod
• Altijd gratis parkeren
• Voordelig tanken
Het is allemaal mogelijk bij
Maxis Muiden!

EERSTE PINKSTERDAG
AH en Lidl geopend
van 12.00 - 18.00 uur

TWEEDE PINKSTERDAG

geopend van 12.00 - 18.00 uur
Springkussen festival voor kinderen

IEDERE ZONDAG OPEN • WWW.MAXIS.NL • VOLG ONS OP FACEBOOK
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‘Hoe dichterbij, hoe groter het nieuws’
maar Henk Spaan hield ’m met een vies gezicht tussen duim en wijsvinger vast.
Columnisten kwamen en gingen, zoals Toine Heijmans en Elke Geurts, maar
Marcel van Roosmalen gaat voorlopig stug door. Een andere constante: elke editie
besteden we aandacht aan politiek, natuur, sport, evenementen en de talloze
mooie bewonersinitiatieven in de buurt.

Dit is de honderdste editie van de Brug. Voor je ligt een beeldverslag van 10 jaar
nieuwsgaring in Oost. We begonnen in een huiskamer in een vinexwijk, met de
ambitie om een mooiere krant te maken dan de huis-aan-huiskranten die op dat
moment op de mat vielen. Met eigen verhalen, goede foto’s, strakke vormgeving
en inkomsten uit advertenties, dus onafhankelijk. We wilden bruggen slaan
tussen mensen, wijken en ondernemers, en samenwerken met freelancers die in
de buurt wonen en werken.

Er is de afgelopen 10 jaar veel veranderd in Oost. En de Brug veranderde mee.
Maar de silo’s staan er – als ware ankers tussen oude en nieuwe wijken – sinds
2008 nog onveranderd bij. Kijk maar naar onze eerste cover. Toen al, tien jaar
geleden, werd er een prijsvraag uitgeschreven. Onlangs gebeurde dat een
tweede keer. Het winnende plan behelst een brouwcafé, horeca, een hotel,
kinderspeelvoorzieningen, en meer. En zo staan de silo's ook op een van onze
laatste covers...

Door de jaren heen is de oplage gestaag gegroeid: van 11.000 exemplaren in
2008, naar 30.000 in 2011, tot 70.000 nu. De allereerste editie verscheen op
28 maart 2008. Daarin interviewden we Willie Wartaal, die net was neergestreken
in dat nog onbekende en dus onbeminde deel van Oost: IJburg. “Die rechte
straten, daar word ik rustig van”, was een van zijn fijne uitspraken. Willie is nog
jaren onze huiscolumnist gebleven. Zijn portret staat op de zesde pagina.

We blijven het volgen, zoals alles in Oost, en leggen het ook de komende 10 jaar
met veel plezier in woord en beeld voor je vast.

Vele rubrieken zijn in die tien jaar opgetuigd en weer gesneuveld, zoals Kijk
op de Wijk, waarin jongeren uit Oost hun blik op de wereld gaven. De Cantameisjes van de Borneokade ‘childen ’m vooral dik’, zo bekenden ze, zie ze staan
op pagina 3. De interviewreeks De Jas is wel een blijvertje. Min of meer bekende
creatievelingen trekken die lange leren jas aan en geven zich bloot over werk en
buurt. Frank Lammers, Peter Heerschop en Nicole Bus zat ‘de Jas’ als gegoten,

info@debrugkrant.nl
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Olaveyou
Leip van jouw
shit ouwe

03-03-2010
Stadsdeelraadverkiezingen
Oost. Een overzicht

Voetballer Demy de Zeeuw
AZ - Landskampioen - is
leuker dan Ajax
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Dè Donald Duck
al 30 jaar getekend
door IJburger Nadorp

Oostelijke
ontsluiting van start
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Ik weet het nog precies. September 2007.
Een broeierige zomernamiddag. Een
aantal vrienden – door mij voor hartstikke
gek verklaard om hun hardloopaspiraties
– borrelde na in onze tuin. Ze hadden
zojuist een beroemde hardloopwedstrijd
van 16,1 kilometer in Noord Holland
voltooid. En schepten daar enorm over
op. U kent dat wel. ‘Je had eens moeten
zien, als ik echt had getraind.’ En ‘Eitje!
Volgend jaar loop ik ‘m binnen een uur’.
Enfin, het bekende werk.
Het verschil met andere keren was,
dat één of andere videoartiest al die
quotes opnam en zijn camera ook op
mij richtte. “Iedereen”, zo tetterde
die getrainingspakte mafkees in mijn
gezicht, “loopt ‘m volgend jaar weer! Jij
ook?! Je bent anders de enige, die niet
mee doet!” Het was een regelrechte
overval. Maar, dacht ik nippend van mijn
glas witte wijn, waarom eigenlijk niet?’
Het zou best goed zijn weer eens iets
aan sport te gaan doen. En hardlopen
is dan nog het makkelijkst. Ik bedoel:
je kleed je om, je rent weg en je bent
er meteen even uit. ‘Oké’, hoorde ik
mezelf tot mijn niet geringe verbazing
zeggen, ‘maar ik beloof niks!’
Het zal de wijn geweest zijn.
Akkoord, een kordate weigering was
het bepaald niet. Maar ook geen
keiharde toezegging. Ik kòn nog terug.
Maar dan moet je die vrienden hebben.
‘Al een beetje aan de gang?’, jenden ze
voortdurend. Ik kwam er niet onderuit,
ik moest aan de slag. Op internet vond
ik een schemaatje dat me wel aanstond:
van 0 naar 30 minuten hardlopen in
3 maanden. Easy as that. Steeds een
paar minuten hollen en dan weer een
stukje wandelen. Viel dàt even mee.
Toegegeven, ik kreeg een kleine dip toen
de minuten ‘aan een stuk’ hardlopen,
wat al te rap opliepen. Maar toen die
drempel eenmaal was overwonnen, liep
ik fluitend naar het half uur.
En toen? Wat moest ik toen? Het was
nog lang geen september, maar als ik
die 16,1 kilometer wilde lopen moest ik
nu doorzetten. Dus hatsiekadee, telkens
tien minuten erbij. Ik stond er zelf van
te kijken: voordat ik het wist liep ik een
uur achter elkaar. Grootste triomf: ook
mijn familie en vrienden stonden paf.
Met in hun achterhoofd waarschijnlijk
de gedachte: dit houdt ze nooit vol.
Nou, mooi wel dus. Samen met nog
eens 34.999 anderen stond ik afgelopen
september zo maar aan de start van
genoemde 16,1 km-loop. Een tikje
nerveus weliswaar, maar vastberaden.
Makkelijk was het niet, die 10 Engelse
mijlen, maar tsjoh wat was het leuk. En
nu? Ik train nog steeds. Iets minder vaak
en iets minder lang dan voorheen, maar
toch heel regelmatig.
En als ik dan op zondagochtend door het
park ren – het lijkt daar de Kalverstraat
wel, zo druk is het soms - dan denk ik nog
vaak terug aan die ‘hardloopgekken’ die
me op die broeierige zondagnamiddag
voor het blok zetten. Maar ik doe het
met een glimlach. Want ik ben nu ook
zo’n gek.

Negenentwintig suikerklontjes en
één aardbei. Dat zit er in een pak
yokidrink, hoorde ik laatst bij een
best wel geloofwaardig programma
op tv. Ik was geschokt. En de kinderen
ook. Want die krijgen nu ook in het
weekend alleen nog maar water bij
de lunch. Ik moest meteen aan Triviant
denken. Mooie vraag toch? Hoeveel
suikerklontjes en hoeveel aardbeien
bevat één liter yokidrink?

Hardloopgekte
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Ter opluistering van de ingebruikname van
de haven is een ludieke actie bedacht. Voorzitter en initiatiefnemer van de watersportvereniging, Toine Heijmans: “We willen één
ligplaats openbaar gaan aanbieden. Iedereen - particulieren of bedrijven - kan met
een idee komen over wat je met die plek
zou willen doen. Degene met het beste idee,
krijgt hem. De ligplaatsen zijn trouwens
heel gewild. We hebben op dit moment 450
leden, 80 staan er op de wachtlijst. Maar
die hoeven straks niet aan de kant te blijven
staan. We kopen als vereniging een schip,
dat wordt uitgeleend aan clubleden zonder
ligplaats.”

Totaal

m

Van strontbak naar pronkstuk

115 Ligplaatsen komen er en de haven is
altijd open. De sluis wordt bediend tussen
8.00 uur ’s ochtends tot 0.00 uur ’s avonds.
Naast de sluis staat het brugwachterhuis,
waar vanuit deze en alle andere sluizen en
bruggen van IJburg worden bediend. Na het
aanleggen, is ook het beheer - uitgezonderd

Stadsdelen
Centrum
Westpoort
West
Nieuw-West
Oost
Zuid
Zuidoost
Noord

nd
m

De haven krijgt ook zogenoemde passantenplekken. Buitenstaanders mogen hun
boot aanleggen op een door een uitgevaren
eigenaar vrijgelaten plek. De vereniging
hoopt op veel passanten uit zowel Amsterdam als de rest van Nederland. Op een
clubhuis moet nog even worden gewacht.
Tot die tijd kunnen passanten zich bij bar
en restaurant N.A.P. melden, de voorlopige
uitvalsbasis.

het oostelijke deel - van de haven in handen
van Watersportvereniging IJburg. Vijf leden
gaan er in wisseldienst voor zorgen dat er
optimaal gebruik kan worden gemaakt van
de haven, maar ter aanvulling wordt er ook
nogeenexternehavenmeesteraangenomen
voor een paar uur per week.

De verwachte bevolkingsontwikkeling in het model van de 7 stadsdelen:

W
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o

Als niks tegenzit – en waarom zullen we daar niet vanuit gaan - gaat op 1 juni de
eerste haven van IJburg open. De beheerder, Watersportvereniging IJburg, is al druk
doende met de indeling van de ligplaatsen en het beheerplan. Ook is de haven op
diepte, de sluis operationeel en wordt in april de eerste paal voor de steigers geslagen.
Kortom, niets staat de officiële opening - op 27 juni, tijdens het Havenfestival - meer in
de weg. Officieus is het trouwens al zover. Omdat de haven eigenlijk in april open zou
gaan en sommige leden hun ligplaats elders hadden opgezegd, zijn de eerste boten
inmiddels aangemeerd.

COLLEGE B&W KIEST VOOR ZEVEN STERKE STADSDELEN

m
m

Op 1 april voer de eerste boot de haven van IJburg binnen

DE HAVEN GAAT OPEN

2008
81.318
355
124.926
135.284
107.717
131.838
78.922
86.930

2020
80.581
367
117.120
136.122
143.061
135.987
86.294
90.146

2030
78.719
356
114.895
137.429
165.919
138.872
85.581
104.911

747.290

789.678

826.682

Aan initiatieven geen gebrek. De watersportvereniging organiseert straks onder
meer zeilles voor kinderen en volwassenen,
tochten zoals de jaarlijkse IJburg Sail (dit
jaar op 6 en 7 juni naar Lelystad en terug)
en ‘woensdagavondwedstrijdjes’ in samenwerking met de vereniging van Durgerdam.

Zwemplezier
Groene Tunnel in de
kiem gesmoord00

7
Gregory van der Wiel
voetballende held:
‘GEKKENHUIS’

15

LMB

Spelletjes

Interactief

Niet zo lang geleden heb ik de tv-gids
opgezegd. Best een moeilijke beslissing;
ik was tenslotte jarenlang trouw abonnee
geweest. Maar ach. Zo’n boekwerk op
tafel. Het oud papier dat je ervan hebt.
En we hebben toch een krant waar alles
in staat? Kleine moeite ook om ’s avonds,
als het werk gedaan is, een beetje door
de zenders heen te zappen. Nee, het
was welletjes. O wat waren we blij toen
destijds dat kastje bij ons werd bezorgd.
Gratis nog wel. Met de complimenten van
de televisieverschaffer. Het beeld werd
beter, de keuze ruimer. We zapten ons
door het leven. Wat waren we tevreden.

Nu spelen wij dat spel nooit, maar wel
heel veel andere spelletjes. Sjoelen,
scrabbelen, hartenjagen, pokeren,
risken (Rinus Risk werd mijn man
vroeger genoemd, kun je nagaan),
monopolyen… Je moet ervan houden
en bij ons thuis doen we dat.
De laatste tien jaar is het bordspel
Kolonisten van Catan favoriet. We
spelen dat vaak met vrienden en
sinds IJburg ook met buren. Dat
gaat vaak goed – ik herinner me
tenminste talloze, eindeloos lange en
gezellige avonden met wijn en goede
gesprekken.

De Pampuslaan richting het kruispunt met de Overdiemerweg. Het hek werd
geplaatst, gemolesteerd, gemaakt, en weer gemolesteerd. Straat zegt: ‘Hek weg’.

hEk Op pAMpUSlAAN GAAt zO GOED AlS zEkER OpEN

DENNiS StRAAt: ‘OplOSSiNG iN zicht’
Het Hek kan open. Het even befaamde als beruchte Hek dat nu al
tijdenlang voorkomt dat het autoverkeer IJburg ook aan de oostzijde
kan verlaten. De tijdelijke weg over het Nuonterrein kan namelijk, zo
is de uitkomst van een onderzoek, het extra verkeer best verwerken.
Wel zal er een aantal maatregelen moeten worden genomen om
de veiligheid van het traject te waarborgen. En dat kost geld. Maar
wethouder Dennis Straat heeft goede hoop dat ook dàt nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart geregeld zal zijn.
Tijdens het nu bijna afgeronde verkeersonderzoek is vooral gekeken naar de vraag
of de tijdelijke weg over het Nuonterrein
– oorspronkelijk aangelegd voor het
bouwverkeer van en naar IJburg – het
extra verkeer van de nieuwe woonwijk zou
kunnen verwerken. Vooral de gemeente
Muiden was bang voor opstoppingen in de
bebouwde kom. Dit omdat de Maxisweg
en de aansluiting op de A1 niet berekend
zouden zijn op een grotere verkeersdruk.
Maar die vrees is nu dus weggenomen.
Om de veiligheid van de nieuwe ontsluiting te verbeteren moeten er twee kruispunten worden aangepakt. Op de kruising

Pampusweg/Maxisweg (net voorbij de
Maxis) komen verkeerslichten en voorsorteervakken. De kruising Pampuslaan/Overdiemerweg (de keitjesweg) wordt voorzien
van verkeerslichten en een oversteekplaats
voor fietsers. Verder wordt – parallel aan de
Overdiemerweg – een fietspad aangelegd.
Een derde maatregel heeft betrekking op
de doorstroming. Om vanaf ijburg op de
A1 te komen, gaat het meeste verkeer bij de
kruising Pampusweg/Maxisweg linksaf de
Maxisweg op. Vlak voor die kruising zou
men echter net zo goed rechtsaf kunnen
slaan, de Muidertrekvaart op. Om vervolgens – onder de A1 door – de Rijksweg op

GESlAAGDE StickERActiE
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Twee nieuwkomers;
zakelijk netwerken
lijkt populair op IJburg
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te draaien (parallel aan de A1, maar dan
aan de zuidkant). Die afslag rechtsaf zal
via een nieuwe bewegwijzering worden
aangegeven.
Dan is er nog het probleem van het sluipverkeer. Met name in avondspits, als er file
staat op de A10 en de A1 richting Muiden,
zouden automobilisten de route over IJburg kunnen kiezen. Om dat te ontmoedigen zal – als alles doorgaat – aan het einde
van Haveneiland, tussen de Pampuslaan
(IJburg) en de Pampusweg (Muiden), een
doseerlicht worden geplaatst. Er ontstaat
dan een zodanige vertraging, zo is de verwachting, dat de ‘IJburgroute’ een weinig
aantrekkelijk alternatief zal zijn.
Wethouder Straat is enthousiast. “Het
totale pakket maatregelen heeft de instemming van alle partijen. Het is nu nog een
kwestie van uitwerken en geld regelen. Het
zou natuurlijk ideaal zijn als dat binnen
een paar weken zijn beslag krijgt. Wat mij
betreft nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Want stel je voor dat er
in de raad wisselingen plaatsvinden en er
vervolgens voor andere prioriteiten wordt
gekozen. Maar ik heb echt heel goede
hoop. De oplossing is in zicht. Als het geld
geregeld is, gaat het hek open en kunnen de
plannen worden uitgevoerd.”

Maar het loopt ook wel eens anders.
Als de kaarten zijn geschud en de
messen geslepen, mag er bij sommige
spelers nog wel eens een waas voor
de ogen komen. Het waas van de
overwinning. En dan doet een mens
rare dingen. Zo heb ik (doorgaans toch
de zachtheid zelve) ooit een buurman
de deur gewezen. Ja kom. Toen hij voor
de zoveelste keer de spelregels op zijn
eigenwijze manier interpreteerde, had
ik er genoeg van. Vort! Kinderachtig?
Best wel. Vind ik nu. Maar o zo terecht.
Vond ik toen.
Met de kinderen doen we ook
steeds vaker spelletjes. Vooral onze
dochter houdt ervan. Zeven jaar en
bloedfanatiek. Het begon allemaal
met een onschuldig potje Memory.
Maar tegenwoordig speelt ze liever
Koehandel. Waarbij vals spelen, jokken
desnoods, voor haar geoorloofde
middelen zijn zolang ze maar leiden
tot de overwinning. Wat dan weer de
nodige ‘conflictsituaties’ tot gevolg
heeft. Want het fanatisme heeft ze
bepaald niet van een vreemde. Haar
vader wil ook gewoon winnen en voelt
zich waar het de tegenspeler betreft
niet gehinderd door verzachtende
omstandigheden als leeftijd en
bloedverwantschap. Wat een gezellige
avond had kúnnen worden, loopt dan
uit op huilbuien (dochter) of zweet op
de bovenlip (vader).

Wethouders Van Poelgeest (Amsterdam), Scholten (Diemen) en Reuten (stadsdeel Oost)
en directeur Bijl ( Stadsregio) op weg door het zand voor de officiële aftrap.

| | | 1x1 DIrect naar De a1 | | |

IJburg krIJgt zIJn weg

naar het oosten
Sinds 19 mei wordt officieel gewerkt aan de oostelijke ontsluiting IJburg,
kortweg OOIJ genoemd. Deze nieuwe weg geeft IJburgers een directe aansluiting op de A1. Bestuurders verwachten met de nieuwe toegangsweg de
bereikbaarheid van IJburg aanzienlijk te verbeteren. Van Poelgeest: “Ik ben
oprecht blij met deze nieuwe fase in het plan IJburg.”
De tweede fase behelst een brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal, de aansluiting op de
A1 bij Diemen, en de afrit van de A9 naar de
OOIJ. OOIJ 2 biedt een directe aansluiting
van IJburg op het rijkswegennet en zal naar
verwachting de druk verlagen op de Enneüs
Heermabrug, die IJburg aan de westzijde ontsluit.
Aan de aanleg ging een lang traject vooraf,
onder meer doordat er intensieve samenwer-

king nodig was tussen verschillende partijen.
In dit verband wordt vooral Diemen genoemd, omdat OOIJ 2 over het grondgebied
van die gemeente loopt. Wethouder Reuten:
“Ik ben blij dat het werk nu van start gaat.
Voor IJburg is dit heel belangrijk. En zonder
Diemen was het nooit gelukt.” Ook wethouder Scholten (Diemen) is verheugd: “Vanwege de goede samenwerking, én omdat er – rekening houdend met de natuur – toch goede
infrastructuur aangelegd kan worden.”

26.000
exemplaren de Brug worden verspreid

En toch blijven we het doen. De
volgende dag is vaak alles weer vergeten
en vergeven en verkneukelen we ons
bij de gedachte aan de aanstaande
nieuwe pot. Want die zou je zomaar
wel weer eens kunnen winnen. En de
overwinning? Die smaakt altijd zoet.
Zo zoet als yokidrink.

Precies weten of en wanneer het hek
open gaat? Hou www.debrugkrant.nl
in de gaten.

foto projectbureau ijburg

DE "RUG2008

Martijn en Linda van den Dobbelsteen

huis-aan-huis Diemen-Noord,
Durgerdam, IJburg, Funen, Oostelijk
Havengebied, Schellingwoude,
Zeeburgereiland
Displays Maxis Muiden, Stadsdeelhuis
Oost, café Polder, AH IJburg, Blijburg,
Expo, Blok4, DOK48, NAP, Thorwald
Brouwer Makelaardij, Vomar IJburg
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Brug 2007
De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een grootse. Architect Wim Quest
bedacht een boog die boven smaller wordt,
waardoor een slanke uitstraling ontstaat. Quest:
“De mooie vorm moet natuurlijk nog blijken,
maar ik heb mijn best gedaan. Dit is een feestdag voor mij. Wat dacht u! Ik ben hier al tien
jaar mee bezig.” Brug nummer 2007 krijgt een
hoofdoverspanning van 150 meter. Hij is ontworpen in dezelfde lijn als de Benno Premselabrug (die Haveneiland met de Diemervijfhoek
verbindt), eveneens een ontwerp van Quest.
OOIJ 2 is in 2013 voltooid. Dan wordt IJburg
ook aan de oostzijde officieel ontsloten door
een 1x1 rijbaan. In een later stadium volgt
OOIJ 3: een directe aansluiting op de A9. Dan
heeft de oostelijke ontsluiting IJburg de beoogde 2x2 rijbanen en is de afwikkelcapaciteit
aan de oostzijde bijna twee keer zo groot als
die aan de westzijde (de Heermabrug).
OOIJ 1, de weg van IJburg tot aan de Nuoncentrale, werd in 2004 aangelegd. Deze
route was oorspronkelijk alleen voor bouwverkeer beschikbaar, maar werd na klachten
van bewoners in 2010 toch opengesteld voor
publiek. Zodra OOIJ 2 gereed is, wordt deze
tijdelijke weg richting Maxis (de Overdiemerweg) weer afgesloten.
Door Linda van den Dobbelsteen

Tot op een dag – ik weet niet meer
precies wanneer – onze digitale televisie
gluiperig veranderde in ‘interactieve
televisie’. Wat er kort gezegd op
neerkomt dat snel even zappen schier
onmogelijk is geworden. De knopjes plus
en min, in eenvoudiger tijden bestemd
om te switchen tussen de zenders, stellen
ons nu ineens de volgende vraag: Wilt
u dit programma echt stoppen? Dat
klinkt al dreigend, maar het wordt nog
erger: Wilt u stoppen of doorgaan? Bij
het antwoord stoppen volstaat de knop
OK. Maar pas op: je blijft dan kijken naar
het kanaal dat al aan stond. Oftewel: je
bent geen klap opgeschoten. Ik weet
niet hoe dat bij u gaat, maar als wij
zappen doen we dat met een reden.
Omdat een programma ons niet aanstaat
bijvoorbeeld. Vanzelfsprekender is het
daarom te kiezen voor doorgaan. Maar
dat gaat zo maar niet. Wie wil doorgaan
moet eerst nog even met het pijltje naar
links en dan drukken op OK. En dan
kun je verder, zou je denken. Maar nee,
hoor. Tot je stomme verbazing en een
woedeaanval ondrukkend kijk je nog
stééds naar dat ene programma waarin
je totaal geen trek meer had. Maar
oké, de zender is nu wel ‘los’. Dus keren
we terug naar het oude vertrouwde
zapwerk. Maar snel, snel, snel, want
anders gaat-ie zonder een kik te geven
weer terug in de communicatiestand. De
situatie bij ons op de bank is wezenlijk
veranderd. Metgezel, paniekerig van aard
waar het bedieningspanelen betreft, blijft
sinds de interactieve situatie verwilderd op
de plusknop drukken, meestal zonder het
gewenste resultaat. Ik, kalmer van nature,
bedwing mijn irritatie over de ongevraagde
‘service’ en druk net zolang links en rechts
tot ik een programma vind dat me aanstaat.
Dan ontspan ik me en zijg neer in de zachte
kussens van mijn bank.
Waarna ik meestal direct in slaap val.

26 mei 2011
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In de door Verhoeven verfilmde versie speelt acteur
Peter Blok de directeur van een
groot bouwbedrijf. Daarbij
past IJburg goed, als set. Paul
Verhoeven: “We zochten iets
met grote ramen, veel licht en
een mooi uitzicht. Er zijn meerdere locaties bekeken; deze
was de beste. Het komt door de
esthetiek.” Lachend: “IJburg is
fantastisch.”
De films worden geproduceerd
in acht delen, ieder deel komt
tot stand in interactie met het
(kijkers- en internet)publiek,
dat actief aan de film kan
meewerken ofwel zijn stem kan
uitbrengen op het ingezonden
materiaal. Alles samen met professionals en onder de bezielende leiding van Paul Verhoeven.

m
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Op de set (kantoor Total Identity, Steigereiland) geeft regisseur Paul Verhoeven (rechts) acteurs Jochum ten Haaf
(midden) en Pieter Tiddens de laatste aanwijzingen. foto

Van de film worden twee versies geproduceerd die beide
eind mei in première zullen

oneel wordt verfilmd door Paul
Verhoeven en de andere door
het publiek.

In december is Natuurmonumenten gestart met
werkzaamheden om de
polder IJdoorn bij Durgerdam beter geschikt te
maken voor weidevogels.
Om het gebied weidser
te maken wordt een deel
van het riet gemaaid en
het struikgewas aan de
randen verwijderd. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken
en worden bewust in de winter uitgevoerd – dan worden de vogels
zo min mogelijk verstoord. Het maaien van het riet is de eerste fase
van een grote opknapbeurt die in de zomer van 2012 wordt voortgezet. Dan gaat men rasters plaatsen, baggeren en wordt het dijkje
aangepakt.
De IJdoornpolder is een geliefde plek voor bedreigde weidevogels.
Om de opvang en broedmogelijkheden voor de vogels te verbeteren
start Natuurmonumenten met kleine aanpassingen aan deze polder
– een belangrijk natuurgebiedje binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Naast weidevogels zoals de grutto, veldleeuwerik, tureluur en
kluten komen hier ook ringslangen en Noordse woelmuizen voor.

Aanstaande zaterdag (28 januari) komt de hele ploeg nog een
keer naar IJburg.
Meer weten over dit project?
Kijk op www.entertainmentexperience.nl.

Verlopen hippie
om mezelf te verwennen, heb
ik een tweede televisie aangeschaft. geheel tegen mijn
opvoeding in. mijn ouders –
verlopen hippies – onthielden
mij tot diep in de jaren negentig
elke vorm van vooruitgang op
televisiegebied: we hadden een
zwart-wittelevisie en twee netten, later drie. Daar moest ik
het mee doen.
‘Je kan je tijd wel beter besteden’, schamperde mijn vader als
ik ’s avonds (’s middags mocht
uiteraard niet) de beeldbuis
aanzette. Die zin gonst nog

ik heb nu drie kinderen. Die
naar hartenlust ‘s middags naar
de beeldbuis mogen kijken. so
far, so good.

en ik kijk mee ‘want dat is zo
gezellig’. maar gisteren, uit het
niets, toen een van de drie, via
een paar cartoons naar een
nagesynchroniseerd, quasi-lollig
Amerikaans tienerprogramma
schakelde, floepte het eruit
voordat ik het wist. Je kan je tijd
toch wel beter besteden?

Helaas, nu het stel richting
puberjaren gaan, blijven de twee
dames en de ene heer ook
na het eten eindeloos op de
bank hangen. Heersend over
de afstandsbediening kijken
ze de stomste programma’s.

om mijn kinderen verder
tegen mijn eigen opvoeding te
beschermen – zo fatsoeneerde
mijn moeder mijn kapsel met
haar eigen spuug om nog maar
een voorbeeld te geven – kijk ik
voortaan boven tv.

altijd in mijn oren. eén ding nam
ik mij destijds voor: mocht ik
ooit kinderen krijgen, dan zal ik
hun zoiets nooit toebijten.

( J E )

‘Geef het
jeugdvoetbal
terug aan de
kinderen’

5

Het voormalige dierenasiel in Oost, bij Oostpoort en het spoor, is door krakers omgeturnd tot buurtcentrum.
F OTO M A RT I J N VA N D E N D O B B E L S T E E N

rand van een bouwterrein, oud
en met een groot hek eromheen.
Buiten het hek staat een handvol caravans van aangespoelde

wildparkeerders en andere
drenkelingen van de stad. Toch
brandt binnen bijna altijd licht.
Sinds juli 2011 is het dierenasiel

gekraakt, De Valreep heet het
nu. “Je had het moeten zien
toen we erin kwamen,” zegt
Robert, die liever niet met zijn

IJsvloer bij Diemerparkstrand
geprepareerd.

een baantje maken, dacht hij,
dan hebben we in ieder geval
iets. Maandagochtend om 9.00
uur stond hij zelf te vegen.

Het oude pand dient nu vooral
als buurtcentrum. Er worden
workshops, feestjes en filmavonden georganiseerd. Boven
‘logeren’ per toerbeurt mensen,
een vast verblijf is vanwege de
veiligheid niet mogelijk. “We
hebben inmiddels een jaar een
vol programma gedraaid, daar
zijn we best trots op.

Koorts

Rond Kerst al gaat bij ons het
kriebelen. Wordt de langetermijnverwachting van de weerstations
gespeld en zappen we twee keer
per dag naar pagina 704 van
teletekst. Ik heb het over schaatskoorts. Een ernstige, maar niet
gevaarlijke aandoening.

IJsburg loopt richting de 700
leden en is daarmee, in amper
een paar maanden tijd, meteen een van de grootste bij de
KNSB aangesloten ijsverenigingen.

Maar dan komt de sneeuw.Vervelende stoorzender voor alles
en iedereen. Het land staat stil en
op IJburg staakt tram 26. Op naar
de bus? Valt te proberen, maar
helpt niet. Ook die is in een wak
gereden.

Het woord vorst hoeft maar een
keer te vallen of we halen de
schaatsen naar beneden, slijpen
de ijzers en drentelen om de
haverklap naar de buitenthermometer teneinde het kwik onder
de nulgraden-grens te commanderen.Van de zenuwen vallen we

Af en toe kraakt het ijs. Maar
voor een klein kraakje zijn ze
niet bang. Hoewel? Blok: De
traditie is deze week dat ijsmeesters door het ijs zakken…
Lachend gaan ze voort, met
veger en schuiver. Net zolang
tot de baan sneeuwvrij is.

De reacties zijn voorspelbaar.
Zodra de publieke diensten
bezwijken onder de eerste

B I J

Q-Factory. Einde van een
veelbesproken episode van het
muziekverzamelgebouw?

sneeuwvlokken, begint het Grote
Klagen. Gelukkig is daar de plaatselijke Albert Heijn. Niet altijd een
toonbeeld van intens nabuurschap,
maar dit keer de barmhartige Samaritaan door de op de bushalte
kleumende reizigers een bakkie
troost aan te bieden.
Ondertussen blijft de koorts. Ook
als ijsmeesters door het ijs zakken
en de weerstations dooi voorspellen. Dus gaan we vanmiddag we
schaatsen. Op een klein plasje bij
het park. Tweehonderd meter heen
en tweehonderd meter terug.
De schaatskoorts blijft. Tot de
laatste ijsschots is gesmolten.

Buurt bestaat 90 jaar

weer schuilde en waarin hij aan
zijn koptechniek werkte. Het
maakte de wijk over de hele
wereld beroemd.
Maar hoe zit het omgekeerd?
Wat zou Johan Cruijff zonder
Betondorp zijn geweest? Wellicht had hij dan nooit bij Ajax
gevoetbald. En wie weet was
hij dan nooit doorgebroken
als voetballer, maar was hij
bijvoorbeeld gaan honkballen,
een andere sport waar hij heel
bedreven in was. Nu hoefde
hij maar de Middenweg over te
steken en hij kwam bij stadion
De Meer aan.

Door Iwan Tol

In werkelijkheid kwam Cruijff
een paar kilometer verderop
ter wereld, in het Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat,
maar de meeste toeristen
werden in de waan gelaten dat
ze in de Akkerstraat voor zijn
geboortehuis stonden te gluren. Het kraambed van Cruijff
stond er overigens wel, maar
dan weer niet boven het nummerbordje van 32, maar om de
hoek. Velen hebben al die jaren
dus naar het verkeerde raam
gekeken.

Cruijff in de Akkerstraat waar hij opgroeide. 1980. F OTO

den waarop een mager mannetje met spillebenen met een bal
in de weer is. Waarschijnlijk is
hij aan het ‘putten’, het spel-

7

de Brug-architect
beschouwt: zelfbouw langs
de Weesper trekvaart ‘Groot
is een understatement’
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letje dat hij vaak met zijn broer
Henny deed. Zodra de bal over
de put ging, was het een doelpunt. Talloze keren kwamen de

Inspraakronde
sportpark IJburg

Het park is nu nog verboden
voor auto’s.
F OTO M A RT I J N VA N D E N D O B B E L S T E E N

Het sportpark in het Diemerpark wordt uitgebreid met twee
velden en krijgt een nieuwe
inrichting. Dat de nieuwe
velden en de parkeerplaats er
komen staat al vast, maar sug-

C . B A RTO N VA N F LY M E N / H O L L A N D S E H O O G T E

beelden voorbij in reportages
over Cruijffs jeugdjaren. Net
als de poort, aan de Tuinbouwstraat, waar Cruijff bij slecht

In het weekblad 1-0 schreef
Cruijff daar in 1972 zelf over:
“Op een gegeven moment – het
was op een woensdag, dat weet
ik nog precies omdat de pupillen altijd op woensdagmiddag
trainden en ik altijd zat te kijken in de hoop dat ze een keer
een mannetje te kort kwamen
– mocht ik een keer meedoen
bij Ajax.”
Lees verder op pagina 3

ELKE
De kennis

gesties over de manier waarop
de openbare ruimte op en rond
het sportpark wordt ingericht
zijn welkom.
Oplevering van het parkeerterrein en de nieuwe inrichting
van het sportpark is gepland
voor eind 2015. De nieuwe velden zullen gereed zijn voor aanvang van het seizoen 2015–2016.
Het voorlopig inrichtingsplan
ligt tot en met 29 september ter
inzage bij stadsdeelhuis Oost
en kan worden gedownload via
www.oost.amsterdam.nl. Op
dinsdag 2 september organiseert het stadsdeel een inloopavond bij AFC IJburg. Dick
Hilleniuspad 2, 19.00–21.00 uur.

In het voorbijgaan zeg ik de kennis gedag ‘Hé hoi.’
Onmiddellijk trapt hij op zijn
rem en roept: ‘Wat is dat
toch met jou? Jij doet altijd zo
afstandelijk! Alsof je me niet wil
groeten!’
Even hiervoor stonden we met
onze ﬁetsen naast elkaar bij het
stoplicht aan de Wibautstraat.
Hij kwam na mij, maar hield zijn
hoofd van me afgewend. Ik dacht
dat hij me niet had gezien. Hij
leek ook niet gevoelig voor mijn
aandachttrekkerige blik.
Het duurt lang voordat het

groen wordt als je aan het wachten bent tot een kennis een keer
je kant op kijkt en je nonchalant
‘Hé hoi’ kunt zeggen. Ook heb
ik me af staan vragen of ik zou
moeten inbreken, hem op zijn
schouders zou moeten tikken of
gewoon ‘Hé hoi’ schreeuwen.
Wat maakt het eigenlijk uit,
dacht ik tenslotte. Het is juist
mooi om hier naast elkaar voor
het rode licht te staan, als twee
kennissen, en dan niet te groeten. Waarom zou je groeten?
Ik heb nauwelijks iets met die
jongen. Ik ben slecht in babbeltjes. Misschien hij ook wel.
Het licht springt op groen.

Daar waar we elkaar kruisen, ik
moet rechtdoor, hij naar links,
mompel ik eindelijk mijn ‘Hé
hoi.’
‘Waarom ben jij zo afstandelijk
tegen mij.’ Hij geeft me de volle
laag.
Als hij zijn hart gelucht heeft,
vervolgt hij wuivend zijn weg,
roept nog een paar keer dat hij
zo blij is dat het nu opgelost is.

2018

deBrug

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

Benjamin Moen maakt
(bekroonde) voorstellingen
over taal en onmogelijke

onderwerpen. “Mensen zouden
eerst eens moeten nadenken voordat ze
een mening geven.”

11

De vraag is: wat zou
Betondorp zonder Johan Cruijff zijn geweest?
Wel, het had in de Akkerstraat in elk geval
hordes toeristen gescheeld die in de loop
der jaren het ‘geboortehuis’ van de wereldberoemde voetballer zijn
komen bekijken.

2017

22

B L I J F T

MuzyQ maakt een
herstart onder de naam

Cruijff en Betondorp, voor altijd verbonden

Lees verder op pagina 3

LMB

pas tegen de morgen in slaap.
Onbegrijpelijk. Net wat je zegt.
Zelfs als het water nog veel te
warm is en de vorst die naam
nauwelijks mag hebben, staan wij
al over de vaarten gebogen om
het ijs dik te kijken.

( J E )

7
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Beroemd zijn de zwart-witbeel-

Zondagmiddag kwam de
sneeuwval. En zondagavond
inspecteerde voorzitter en
ijsmeester Blok van schaatsclub
IJburg het ijs bij het Diemerparkstrand, de enige plek tot
dan toe waar geschaatst kon
worden. We moeten hier snel

D I E

9

Frisbee! Ondertussen
baalt Floor Keulartz (15)
van de vooroordelen, zij
beoefent de snelst groeiende
sport van Nederland.

achternaam in de krant wil.
Met zijn lange jas nog aan zit
hij aan de zelfgetimmerde bar,
en vertelt. Stromend water en
elektriciteit zijn er niet. Het aggregaat en de houtkachels gaan
pas over een uur aan, als de
workshop begint. “Ik schat dat
we er tien- tot twintigduizend
kilo afval uit hebben gehaald.
Er hadden junks gezeten, het
lag vol zooi en het was na vijf
jaar leegstand half ingestort.
Tussen het puin lagen karkassen van dooie duiven en ratten.
We hebben met mondkapjes op
moeten werken.”

Door Rosanne Kropman
O O ST Het is niet het meest
gezellige stukje Oost. De weg
naar het oude dierenasiel loopt
dood, ligt pal langs het spoor en
is onverlicht. Eenmaal bij het
pand aangekomen kun je zien
dat het ooit mooi en statig is geweest, maar het heeft in al zijn
vervallenheid ook wel iets van
een spookhuis: eenzaam aan de

K R A NT

Europees Kampioen

Het Annie M.G. Schmidt
Huis is ter ziele. De
silo’s staan weer zonder ambitie in het zand.
Het zijn niet de enige in
hun soort in stadsdeel
Oost. Op de grens van de
Watergraafsmeer en de
Indische Buurt staat nog
zo’n verweesd gebouw in
braakliggend landschap:
het oude dierenasiel.
De groep krakers die
erin getrokken is, heeft
grootse plannen.

FOTO MARTIJN VAN DEN DOBBELSTEEN

AFC IJburg neemt
het voortouw:

‘Op KNSM-eiland is
de herdenking waar ook
Antillianen en Surinamers
aan bod komen.’

D E

Dichter Daan Doesborgh
heeft géén zware nacht
gehad. Zijn heesheid is
onderdeel van zijn identiteit.

Op de valreep Ondernemende
krakers blijven nog minstens een jaar

9
3

B L I J F T

Er is leegstand,
ontevredenheid.
Komt die Hema nu
wel of niet?

2016

4 en 5 mei

B I J

Het rommelt in
W.C. Brazilië.

Voor een klein kraakje
zijn we niet bang

LMB

IJdoornpolder opgeknapt voor weidevogels

2015

DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN

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

9

7

DJ Dimitri brak met
gewoontes en vond
de liefde voor muziek
terug. “Ik beleef het
veel intenser.”

De gevaarlijkste
kruispunten
in Amsterdam-Oost.
“De oorzaak is vaak
onverwacht.”

Méér land voor IJburg
8000 woningen en
een groot strand op
Strandeiland

9

4

Verkiezingsspecial
Op 21 maart kiezen we
een gemeenteraad en
lokale mensen.
Waar gaan de verkie
zingen eigenlijk over?

13

Zorgspecial
Onder meer ZGAO en
Dynamo zetten hun
deuren open.
“Hulp krijgen is niet
vanzelfsprekend.”

25
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Op zoek naar de ideale stad
Een plastic recycling
fabriek, 3D-printers
voor bruggen van staal,
zelfvoorzienende kleine huizen, de Koepel
van de Democratie. De
kop van het Java-eiland
is dit voorjaar omgetoverd in FabCity, een
levend laboratorium
voor de stad van de
toekomst.
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gebruik zijn. De jury is vol lof
over dit project: “De silo’s zijn
tot indrukwekkende iconen
gemaakt, zonder afbreuk te
doen aan de rauwheid van de
bestaande silo’s.”
Het project De Drie Koningen
is naar verwachting in 2020
gerealiseerd.
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GENIET OOK BUITEN VAN COMFORT,
RIJKE STOFFEN EN MAATWERK VAN
DUTCH SEATING COMPANY.
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Onder veel meer een brouwcafé en een wellness in de silo’s, naar verwachting in 2020 gereed.
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een houten opbouw en worden daarmee 38 meter hoog.
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Ereburgers
11 April was de opening van
FabCity, onderdeel van Europe
by People, het culturele programma naar aanleiding van
het Nederlands voorzitterschap
van de Europese Unie. Jet Bussemaker, minister van VWS,
en Eberhard van der Laan,
burgemeester van Amsterdam,
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Intratuin Amsterdam
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Zoals het Witkarproject van
oud-provo Luud Schimmelpennick, dat nieuw leven
wordt ingeblazen. En zoals de
werkplaats CycleSpace, waar de
komende maanden volop wordt
geëxperimenteerd met nieuwe
ideeën voor de fietsvriendelijke
stad van de 21e eeuw. “De fiets
is het wonder van Amsterdam”,
vertelt Lee Feldman, medeinitiatiefnemer van CycleSpace.

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

gereiland behelst het allemaal (en meer). De silo’s krijgen
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Jan Schaeferbrug, de verbinding tussen Java-eiland en de
Piet Heinkade.
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ziet bij de Nesciobrug. Door die
lange aanloop zal de brug niet
direct kunnen aansluiten op de
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naar Intratuin Amsterdam

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

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.

horeca, kantoorruimtes, wellness en een kinderspeelvoorziening… het winnende plan voor de drie silo’s op Zeebur-

Het plan voor De Drie Koningen is als beste beoordeeld
door een jury van deskundigen én door de buurtjury, die
dit project verkozen boven
39 andere inzendingen.
Door de vele verschillende
functies zal deze plek straks
niet alleen een heel divers
publiek aantrekken, maar
zowel overdag als ’s avonds in
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Intratuin
Amsterdam
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De opening van FabCity. Burgemeester Eberhard van der Laan was er voor de gelegenheid, samen met minister van VWS Jet Bussemaker, ereburger.

“De komende tientallen jaren
zullen miljarden mensen wereldwijd de fiets ontdekken als
het beste transportmiddel om
je door de stad te verplaatsen.
We moeten dus onderzoeken
hoe we onze miljoenensteden
daarop aanpassen. Amsterdam
is daarvoor ons laboratorium.
Dat is de beste stad om dat te
doen. Amsterdam is de wereldhoofdstad van de fiets.”

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

Drie openbare dakterrassen, een foodlab, een brouwcafé,
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over het IJ moet in 2025
voltooid zijn.

De biocontainer staat op een
van de meer dan vijftig paviljoens en werkplaatsen van
FabCity: een tijdelijk dorp op
de kop van het Java-eiland, met
de prettig rommelige sfeer van
een stadscamping. Van 11 april
tot 26 juni 2016 is dit deel van
Amsterdam veranderd in een
stedelijk laboratorium. Kunstenaars, ontwerpers en studenten
werken er samen aan ideeën om
de stad van de toekomst prettiger, leefbaarder en duurzamer
te maken.

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
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het Stenen Hoofd en een
voetgangerstunnel bij het
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Java-eiland, een brug bij

In de Kolenkitbuurt in Amsterdam Oud-West gooien ze geen
oud brood meer weg. Dat gaat
allemaal in de biocontainer,
waar bacteriën het brood omzetten in biogas. Daarvan wordt
weer vers brood gebakken,
verkocht via de buurtbakker.
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projecten: een brug voor
fietsers en voetgangers op
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Er zijn plannen voor drie

Door Michel van Dijk

‘Indrukwekkende iconen’

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.

verbindingen over het IJ.

.
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Amsterdam wil vaart
zetten achter de nieuwe
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Stad zet in op twee bruggen over het IJ
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FabCity op de Kop va

Leuke osers op weg naar succes

LN
RN

'De buurt
verandert,
en wij
veranderen
mee'

martijn van den dobbelsteen

gaan. Beide versies zijn geschreven door het publiek. Het
verschil is dat de ene professi-
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Paul Verhoeven: ‘IJburg is fantastisch’

Jonge talentvolle filmers, scriptschrijvers en acteurs, maar ook
‘gewone mensen met ambitie
op dit vlak’, krijgen in Entertainment Experience de kans
om samen een film te maken.
De voortgang is dagelijks (van
maandag tot en met donderdag)
om 18.00 uur bij Veronica op tv
te volgen.

K R A NT

Mr. Ajax Sjaak Swart
houdt er nog altijd zijn
‘voetbalrondo’.
Zeeburgia, bakermat van
talenten, knapt na jaren
van onzekerheid op.

Filmopnamen bij Total Identity, Steigereiland

Van de wijkredactie

W

DE

6

Afgelopen zondag vormde
IJburg het decor voor
bijzondere filmopnamen.
In het kantoor van creatief
adviesbureau Total Identity – met prachtig uitzicht
over IJburg en de omringende wateren – werd
gefilmd in het kader van
het project Entertainment
Experience. Dit concept
is bedacht door Ziggo en
wordt aangestuurd door
de beroemde filmregisseur
Paul Verhoeven.
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Lebbis in De Jas
Tijdens het rennen lost
hij humortechnische
problemen op
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Actrice en schrijfster
Leonoor Pauw
ongeneeslijk ziek.
Ze maakt er een film
over, Brozer
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ACTIE GELDIG TOT 17 MAART 2018

LOETJE
Bij eetcafé De Avonden in
Betondorp bakt chef-kok en
Ajaxsupporter Nico al jaren
de lekkerste biefstukken van
Amsterdam-Oost en omgeving,
veel lekkerder dan die van
de biefstukkenfabrieken van
Loetje, dat wel de naam en
de pretenties heeft, maar
qua uitvoering achterblijft
vergeleken bij wat Nico op je
bord gooit.
Ik heb hele gesprekken met
hem gehad over het geheim
van een goede biefstuk – ‘Het
is ook de garnering, Mars’. Hij

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL
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Marcel van Roosmalen
wil het niet te hoog opspelen,
maar ergens in dat kokslijf
van ’m steekt het natuurlijk wel
dat zo’n liefdeloze keten met
de eer gaat strijken. Vandaar
dat ze onder ‘tournedos’ op de
nieuwe kaart bij De Avonden
‘Wat nou Loetje?’ hadden
gezet. Grapje, Amsterdamse
humor weet u wel.
Was tegen het zere been van
de keten, die er meteen een
advocaat op zette. Zo klein,
bijna net zo klein en saai als die
biefstukken van ze.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE VOOR NEDERLAND – VANUIT SCIENCE PARK

‘We hebben genoeg slimme mensen’
Science Park gaat de komende jaren flink uitpakken op het gebied van
kunstmatige intelligentie
of artificial intelligence
(AI), het buzzword dat
momenteel de wereld over
gaat.
Door José Stoop

Volgend jaar start de Universi
teit van Amsterdam de bouw
van een nieuw complex dat op
dit gebied dé hub van Neder
land moet gaan worden. Het
complex komt dicht bij de bè
tafaculteit te staan, wordt zo’n
11.000 vierkante meter groot,
en zal naar verwachting in
2021 officieel zijn deuren ope
nen. De gemeente is enthousi
ast – vooral over de geplande
samenwerking met start-ups

– en heeft onlangs vier miljoen
euro toegezegd.
Maarten de Rijke, professor
Informatica aan de UvA, is
directeur van het net gelan
ceerde Innovation Center for
Artificial Intelligence (ICAI).
Dit is nu nog gevestigd in het
Informatica Instituut, maar
zal straks zijn intrek nemen in
het nieuwe complex. Hij is blij
met de steun van de gemeente.
“Het is een moedige investe
ring van ze, het geeft blijk van
een vooruitziende blik.”
Het ICAI biedt plaats aan
zogeheten ‘labs’ waarbinnen
promovendi, start-ups en
grotere bedrijven gaan samen
werken om samen tot slimme
AI-oplossingen te komen. Het
eerste ICAI-lab is een samen
werking met Ahold Delhaize,
bekend van Albert Heijn en
Bol.com. In het lab wordt

onderzocht hoe beschrijvin
gen en plaatjes van producten
automatisch samengevat en
verbeterd kunnen worden,
of hoe het productaanbod zo
goed mogelijk afgestemd kan
worden op lokale weersom
standigheden.
Maar De Rijke denkt ook aan
samenwerken met bedrijven
uit bijvoorbeeld de voedselen landbouwindustrie, of de
gezondheidszorg; sectoren
die baat kunnen hebben bij
slimme apparaten en innova
ties. En het hoeven ook echt
niet alleen maar UvA-onder
zoekers te zijn die er werken,
iedereen is welkom.
Het ICAI is straks één van de
drie bewoners van de nieuwe
AI-hub. Daarnaast wordt een
gedeelte gereserveerd voor
studenten, en voor het naast
gelegen Informatica Instituut.
Want het is wel duidelijk
dat artificial intelligence hip

and happening is. Waren de
studenten vroeger nog op twee
handen te tellen, nu loopt
het in de honderden per jaar
en komen ze alleen nog op
uitnodiging een masterstudie
binnen. De Rijke: “Ze knallen
uit het gebouw”.
“Artificial intelligence voor
Nederland, dat is ons doel.
Talent aantrekken, opleiden
en vasthouden”, stelt De Rijke.
“We hebben hier genoeg slim
me mensen.” Hij hoopt wel dat
ook de landelijke politiek snel
zo gaat denken. Want buur
landen als Groot-Brittannië en
Frankrijk kondigden kortge
leden miljardeninvesteringen
in AI-ontwikkeling aan, terwijl
de Nederlandse politiek zich
stil lijkt te houden. “We moe
ten als Nederland het tempo
bij zien te houden, en zorgen
dat we zelf de spelregels bepa
len, niet anderen.”

Centrum voor artificial intellegance
naar Science Park. Prof. Maarten
de Rijke: “Het geeft blijk van een
vooruitziende blik.”

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.

C RU Q U I U S

‘Het had van mij grilliger gemogen’
Het verspreidingsgebied van
de Brug breidt zich gestaag
uit over Amsterdam, maar van
mij mag het sneller gaan. Elke
maand onderneem ik een
zoektocht binnen de grenzen
van het gebied naar een ge
bouw. Mijn gebouwen raken
op. 16.00 uur op een door
deweekse dag, de deadline
nadert. Ik stap in de auto en
begin te rijden zonder te we
ten waarheen. Op goed geluk
stuur ik mijn auto de A10 op,
richting Amstelkwartier. Daar
is vast iets nieuws te zien. Ik
kom in een epische file te
recht en rij achteruit over de
vluchtstrook van de snelweg
af. Dan maar Cruquius.
Daar aangekomen zie ik aan
de kade een imposante rij ko
lossale witte woongebouwen
en witte kantoorgebouwen.
De woongebouwen zijn opge
trokken uit wit baksteen. Ze
ven bouwlagen, een stapeling
van grote vierkante ramen en
loggia’s. De bovenste verdie
pingen springen terug, zodat
voor de penthouses terrassen
ontstaan. Dankzij de repetitie
van grote vierkanten en de
verspringingen in de gevel is
het een spannende sculptu
rale bouwmassa geworden.
Maar het had van mij nog wel

The essential verwijst naar
Rietvelds achtergrond als
klassieke modernist/huma
nist in dienst van Hertzber
ger. The exuberant verwijst
naar de postmoderne stijl van
de internationale jetset. De
architect beweegt zich tussen
deze twee werelden.

wat grilliger gemogen. Ik was
nog even doorgegaan met een
paar penthouses en meer ter
rassen, zodat er een tribuneof piramidevormige top was
ontstaan. Ik voorspel in de
toekomst meer gebouwen
met een dergelijke top.
Naast de woongebouwen
staan twee, eveneens sculptu
rale, witte kantoorgebouwen.
Een van de twee is duidelijk

het vlaggenschip van de hele
ontwikkeling: een deel van
het gebouw zweeft meters
boven de kade en steekt uit
over het water. Dit blijkt het
nieuwe hoofdkantoor van
projectontwikkelaar Amvest
te zijn. Het is, net als de witte
woongebouwen, ontworpen
door Rietveld Architects uit
New York. Op de website lees
ik dat architect Rijk Rietveld
zoon is van een Nederlandse

architect en heeft gewerkt
voor Herman Hertzberger,
Richard Meier en I.M. Pei.
Een van de mooie kanten van
mijn werk als architectuurcri
ticus van de Brug is dat ik elke
keer inspiratie opdoe. Nu lees
ik bijvoorbeeld deze slogan
van Rietveld Architects:
RETHINKING MODERN
LIFE: FROM THE ESSEN
TIAL TO THE EXUBERANT.
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Dit is te zien aan het ontwerp
van het hoofdkantoor van
Amvest. De vorm van het
gebouw is ontstaan uit func
tionele uitgangspunten: het
idee om het gebouw letterlijk
de haven in te steken zodat
het de symbolische beteke
nis van een havengebouw
krijgt. Tegelijkertijd moet
de kade onder het gebouw
niet geblokkeerd worden. In
het zwevende deel van het
gebouw is een dubbelhoge
open ruimte gemaakt die ge
bruikt wordt als werkruimte,
lobby en huiskamer. Eén
grote lounge, met een uitbun
dig en stijlvol interieur dat je
niet snel zou verwachten in
een kantoorgebouw.

JAAP EDEN HAL
MEGA GROTE
VLOOIENMARKT

SUMMERVIBES
CADEAU!

ZONDAG 17 JUNI

10.00 UUR - 17.00 UUR

10€ KORTING

RADIOWEG 64
GRATIS PARKEREN

op alle hardloop, training,
tennis en sportfashion kleding!

BOEK NU UW KRAAM

op vertoon van deze bon
geldig t/m 9 juni bij
besteding van €35

bel voor info

06 391 08 152

de sportwinkel van Amsterdam Oost > IJBURGLAAN 473 > WWW.motion3.nl
Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

Wordt u ouder en zou wat
begeleiding fijn zijn of
mist u thuis gezelligheid?
ZGAO helpt u graag zelfstandig te blijven.

Meer weten?
020 592 54 20
www.zgao.nl

Ruime keuze in

•

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

animo-vlooienmarkten.nl

Begeleiding en
dagbesteding

•
•

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhouds-	
producten

Kom langs en beleef geschiedenis in het echt

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Terrasje pakken op Cruquius?

*

Inschrijven mogelijk t/m maandag 4 juni a.s.

Start Verkoop op donderdag 24 mei 2018 van 19.00 - 21.00 uur *, Cruquiusweg 102, Amsterdam
Je hebt straks altijd een
prachtige plek op je eigen terras
in Cruquius 2.1 A. Het markante
gebouw ligt aan het water in de
binnenbocht van Cruquius – de
leukste nieuwe woon-werkbuurt
van Amsterdam. Cruquius 2.1 A
staat voor overvloed aan licht
en een geweldig uitzicht.
En dat op 15 minuten ﬁetsen
van hartje centrum.

Zonnige appartementen op
de mooiste plek in DUIN
Het strand als voortuin en altijd vrij uitzicht
over het IJmeer tot aan de horizon. Dat krijg
je cadeau bij je nieuwe appartement in
San Francisco, gesitueerd op de mooiste
plek in DUIN. De verkoop van deze
zonnige appartementen is gestart.
Kijk op duin.nl voor het actuele aanbod
of bel het verkoopteam 06 49 20 26 32.
Verkoop
De San Francisco appartementen
gestart
in DUIN vanaf € 383.000 V.O.N.

• 3-en 4-kamerappartementen (98 – 164 m 2)
• Luxe afgewerkt en met zonnige buitenruimtes
• Bos, strand, jachthaven en winkels op loopafstand

Drie-laagse stadswoningen aan
het water van ca. 128-165 m2.
Drie- en vier kamerappartementen van ca. 72-151 m2.
Twee penthouses van ca. 235 m2.
€ 398.000 - € 1.945.000 v.o.n.
Eigen grond. Kijk voor meer
informatie en inschrijving op
Cruquius.nl of bel 06 13 57 40 00.

ZGAODeel 47
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Z GAO O N T W I K K E LT V E E L I N I T I AT I E V E N VO O R ST U D E N T E N E N STAG I A I R S

‘Zij zijn onze medewerkers van de toekomst’
Er is een tekort aan mede-

mee, ook in de wisselende
diensten. Ze voelen zich
gezien en gekend. Omdat ze
meer uren voor cliënten zor
gen dan bij een gewone stage,
wordt de band met bewoners
en collega’s hechter. “Heeft een
student moeite met iets dat ge
beurd is in de ochtenddienst,
dan kan dit een uur later in
de klas besproken worden.
Natuurlijk hopen we ze zó
enthousiast te maken dat ze na
hun studie bij ons blijven.”

werkers in de zorg, vooral
in Amsterdam. ZGAO is
daarom extra actief in het
opleiden van mensen in
de praktijk. Zo leren veel
jongeren, zijinstromers en
ook vluchtelingen met een
verblijfsvergunning, het
vak. Hun energie en het
enthousiasme straalt er
vaak vanaf. Veel leerlingen
blijven na hun opleiding in
huis werken. “De combinatie van praktijk en theorie
is sterk.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Bettine van Delden is oplei
dingsfunctionaris en betrok
ken bij het opleiden van
leerlingen en stagiairs in de
praktijk. Om meer mensen op
te kunnen leiden, heeft ze met
haar collega’s een aantal bij
zondere projecten opgestart.
Via het UWV begon in 2017
een groep zijinstromers met
totaal verschillende achter
gronden aan een stage. Maar
allemaal met een hart voor de
zorg. “Sinds februari zijn die
bijna allemaal in dienst. Zo

Bettine met Anissa (stagiaire) en Tatjana (verpleegkundige in opleiding). De twee zijn enthousiast. “Alles is leuk
hier; het sociale, het team en de afwisseling.” Tatjana knikt: “Elke dag is anders.”

hebben we er in korte tijd acht
waardevolle medewerkers bij
gekregen.”
In oktober vorig jaar is een
project met statushouders van
start gegaan. “We hopen – het
is belangrijk dat ze de taal
onder de knie krijgen – dat zij
na de zomer in huis aan hun
opleiding beginnen.” Bettine
benadrukt: “Er is echt een
enorm tekort aan zorgmede

werkers. Dat woonruimte hier
zo duur is, helpt niet mee. Bo
vendien moeten we inspelen
op de vergrijzingsgolf. Samen
met andere zorgorganisaties
en scholen denken we daar
goed over na.”
Zo is ook het initiatief ont
staan voor het Gildeleren. In
samenwerking met het ROC
komt van die school in sep
tember 2018 een klas VIG/

MMZ-studenten (een combi
natieopleiding tot verzorgende
en maatschappelijke zorgver
lener) hun opleiding in huis
volgen. Docenten komen naar
ZGAO om les te geven. “De
opleiding wordt kort gezegd
verplaatst van de school naar
de praktijk.”

Hoewel de werkdruk hoog
is, steken medewerkers van
ZGAO veel energie in de
studenten, merkt Bettine. “Ze
weten dat de nood hoog is:
dit zijn onze collega’s van de
toekomst.” Bettine is dan ook
trots op de initiatieven voor de
studenten. “Er is in korte tijd
veel goeds gebeurd.”
Wil je meer weten, heb je interesse
in een opleiding tot verzorgende of
verpleegkundige bij ZGAO? Bel
gerust: 020-592 52 52 en vraag
naar de afdeling opleidingen.
www.zgao.nl
Advertorial

“Wij geloven erg in de combi
natie van praktijk en theorie.
Studenten draaien helemaal

NESTGEUR

Raoul van Dort

We schelen vijf jaren qua leeftijd en onze interesses
waren, zeker op jongere leeftijd, geheel anders.
Ik hield meer van actie, van sport, uitdagingen
en risico’s, maar mijn broer was van de boeken,
computertechnologie, niet van de sport of het actieve
leven en ieder hadden we onze eigen beleving over
wat we in de toekomst zouden gaan doen of bereiken.
We zijn onze eigen richting uit gegaan en zijn daar op
onze eigen wijze succesvol in geworden. Ik ben trots
op wat mijn broer heeft bereikt en samen met zijn
gezin heeft gerealiseerd.
Onze ouders hebben in die levensgang een
belangrijke rol gespeeld. En als ik voor mezelf spreek,
ook mijn schoonouders. Zij hebben bijgedragen in
mijn ontwikkeling en mijn wording als persoon tot
wie ik thans ben. Maar natuurlijk hebben we ook onze
eigen karaktertrekken en onze nukken die aangeboren
zijn, positief en minder positief. Alhoewel ik graag nog
eens met mijn (schoon)ouders zou overleggen hoe
zij onze persoonlijkheden op dit moment zouden
analyseren, denk ik dat daarin trekken te vinden zijn
van zowel pap als mam, maar ook van – en dat zie je
bij het ouder worden – verdere verwanten.
Terugkijkend is dat makkelijk te beoordelen of te
verklaren. Maar in mijn vak voer ik vaak discussie

over de vraag hoe het jonge slachtoffers van letsel
zou zijn vergaan wanneer hun dat ongeval niet zou
zijn overkomen, omdat dit van grote invloed is op
de omvang van hun schade en de vergoeding die
daartegenover moet staan. Ik betoog daarbij dat ‘het
nest’ waar de kinderen in geboren zijn, de nestgeur,
van grote invloed kan zijn op hun interesse, motivatie,
ambities, zeg maar hun ‘wording’ tot volwassene.
Verzekeraars bestrijden dat en ook wetenschappers
hebben hun twijfels over de invloed vanuit ‘het nest’
op de ontwikkeling van de persoon. Maar toch. Pa
was militair, mijn broer en ik hadden die ambities ook.
Mam kon heerlijk koken en regeerde thuis zorgzaam
met de pollepel; ook dat herken ik in onze karakters.
Maar bovenal waren pa en ma sociaal en betrokken.
Gelukkig hebben ze ons dat ook meegegeven!
Op onze geheel vernieuwde site Letsel.nl vindt u meer
informatie over hoe letselschade wordt vastgesteld.
Van Dort Letselschade.
www.vandortletselschade.nl
Advertorial
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In verkoop 71 appartementen en 6 eengezinswoningen
Sluiting inschrijving 28 mei a.s. 17.00 uur
Koopsommen vanaf € 228.246 o.b.v. jaarlijkse canonbetaling

Een heerlijke plek op Zeeburgereiland waar
wonen, werken, winkelen, ontspannen,
samenkomen & delen voorop staat.
WOON& is veel meer dan wonen. De & staat voor alle extra’s die
dit complex met 120 woningen in zich heeft. Van deelbare
mini-shops, een inspirerende Coworking Space tot
faciliteiten op het gebied van mobiliteit en health. Ben jij
omgevingsbewust en wil je graag delen, ontmoeten en
duurzamer leven, dan is WOON& de plek voor jou.

woonenamsterdam.nl

deBrugNieuws
V E R L AT E N D OR P TOSCA NE WO RDT I DYLLI SCHE VA KA N TIE P LE K

‘Hier wint de natuur het van de mensen’
In de heuvels van het
oosten van Toscane ligt het
verlaten bergdorpje Borgo
di Gello. Vier ondernemers
uit Amsterdam creëren
hier een idyllische vakan
tieplek, passend in de
ruige natuur. Waar je kunt
mee-eten, wandelen, hutten of dammen bouwen, en
relaxen. “Novanta is voor
even jouw plek, waar je
kunt doen wat je wilt.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Het bergdorp – ‘volgend jaar
bestaat het 1000 jaar, dat gaan
we vieren’ – ligt in Casentino,
het minder bekende en dus
niet toeristische deel van Tos
cane. De ogen van Igor Sancisi
schitteren terwijl hij vertelt.
“In een hele mooie vallei,
tegen het Casentijnse woud
aan, een groot natuurgebied.
Hier wint de natuur het van de
mensen.”
Het dorp bestaat uit tien boer
derijen en een aantal grote en
kleinere schuren. Een deel is
nu opgeknapt. Er zijn vijftien
kamers te boeken, maar ook
bijvoorbeeld een boomhut
en een skylodge. “Dat zijn
onze buitensuites.” En elk jaar
komen er een paar nieuwe
kamers bij.

Negentig dagen van het jaar,
van half juli tot half september,
is het dorp open voor gasten.
Vaak Nederlandse families,
zegt Igor. “Kinderen kunnen
hutten bouwen en bij de rivier
spelen. ’s Morgens voeren ze
de kippen en halen ze eieren
voor het ontbijt. Voor ouders
zijn er bijvoorbeeld kook
workshops en wijnproeverijen
bij naburige boeren, of ze
gaan truffels zoeken. Maar je
kunt ook gewoon relaxen bij
het zwembad. Novanta is voor
even jouw plek, waar je kunt
doen wat je wilt.”
“Bij het dorp stroomt een
waanzinnig mooie rivier, met
kabbelende stukjes waar je
dammen kunt bouwen, en
rauwere stukken om erin te
springen. Onze insteek was:
een goed bed, een goede dou
che, fantastisch eten en een
geweldige omgeving. Met de
gasten gaan we bijvoorbeeld
champignons zoeken. Al het
gevonden eten wordt gebruikt
voor het diner. Elke avond is er
een viergangendiner aan lange
tafels. Wij hebben geprobeerd
om onze droomvakantie voor
onze gasten te maken.”

OPPASSERS GEZOCHT
Novanta is op zoek naar mensen die, in de maanden dat het niet open is, op het dorp willen
passen. Minimaal voor een maand, als je bijvoorbeeld een boek wilt schrijven of rust zoekt.
“Het enige dat we van onze residents vragen is dat ze iets in het dorp maken.”
Meer informatie of om een voorstel te doen: info@novanta90.com
Buiten het seizoen is Novanta open voor groepen en op aanvraag.

klaar.” Gewerkt wordt met
een zogenoemd honesty barsysteem. “Zin in een borrel? De
koelkast is altijd vol. Neem wat
wilt, noteer het op een lijstje.
Aan het eind van de week
wordt afgerekend.”

Borgo di Gello

TOSCANE

In de ruige natuur van deze
Toscaanse heuvels ontstaat
zo een vakantiedorp, ideaal
voor gezinnen, families en met
vrienden. En met een onein
dig, weids uitzicht.

ITALIË

www.novanta90.com

De vier ondernemers hebben
Italiaans geleerd. Met veel
buren werken ze samen. “Wor
sten, kaas en groente; alles wat
onze buren maken kopen we
in. Het is echt en eerlijk, en
de kok maakt het vervolgens

IN G E Z O N D EN COLU MN

Verbodsborden op Sporenburg
Hoe je een hele buurt iets
afpakt door een enkel bord
neer te zetten. Al meer
dan twintig jaar wordt bij
de steiger aan het plein
de zomer gevierd door de
mensen van Sporenburg.
Door Jean Koolen

Er staan kinderen met zwem
bandjes op de rand te aarzelen.
Whaa… koud, buurtgenoten
komen elkaar tegen, doen een
ochtenddip, lezen een boek,
zien hoe een bekende aan
komt dobberen. De steiger, het
water eromheen en de kade
zijn een soort dorpsplein op
de zachtst en mooist denkbare
manier. Het gaat over verbin
ding in een wijk die gelukt is.

Er staat sinds een week een
bord: ‘Verboden te zwemmen’.
Boete: 140 euro. Als je plezier
wilt hebben aan de waterkant
van je eigen buurt, moet je
daar voortaan flink voor willen
betalen. Om daarna het water
uitgejaagd te worden.
Er is ook niet gezocht naar een
alternatief, bijvoorbeeld een
gebiedje afzetten met boeien
waar dan wel gezwommen
kan worden. Al het water is
verboden. Is dit een grap of om
te huilen?
Zo makkelijk gaat het dus. Je
zet een bord neer.
Dit is niet Amsterdam. Am
sterdam gaat niet over het
verbieden van onschuldig
plezier. Het gaat niet over met
lompe ambtenarenwielen over
de zomer van een hele buurt
heen malen.
Amsterdam gaat over andere

dingen. We zijn een lieve stad.
Een prachtige man met een
groot hart heeft dat ooit gezegd
en het is aan ons om dat waar
te blijven maken. We hebben
het hem en elkaar beloofd.
Amsterdam profileert zich als
een vrije, ruimdenkende en
op een zachtaardige manier
genietende stad. Waar een
samenzijn wordt gevierd. Dat
maakt dit echt tot een heel,
heel raar bord. Wat heel snel
is neergezet. En ook heel snel
door de buurt is overgeschil
derd. Hoewel deskundigen me
verzekeren dat ook een bord
dat onleesbaar is geldig is en je
strafbaar maakt.

Mensen hebben het zwemverbodsbord op Sporenburg maar gewoon
beklad met verf.

Wat een grap. We waren
twintig jaar in overtreding,
blijkbaar. Door aan de water
kant van onze eigen buurt te
zwemmen.

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 2 3

deBrug
PAVLOVA,
MOEDER ALLER FEESTTAARTEN

Janneke kookt

Intussen in de Transvaalbuurt barst het voorjaar uit z’n voegen. In de tuin van mijn buren groeien de eerste wilde
aardbeitjes tussen het gras. Ik was er dit jaar alweer te laat bij om iets te maken van mijn moestuintje. Dat lijkt nu
meer op een verlaten zandbak met hier en daar ondefinieerbaar groen erin – ik geloof dat het onkruid is.
Wilde aardbeien maken bij mij sowieso geen schijn van kans dankzij de obsessie van mijn vriend voor onze
bescheiden grasmat. Die was na een grondige onderhoudsbeurt maandenlang afgezet met rood-wit keukentouw.
Maar we mogen er weer op. Alleen op blote voeten en niet allemaal tegelijk, en eigenlijk überhaupt liever niet als
hij het ziet.
Gelukkig is het zomerfruit nu op z’n best, dus ik heb al een stuk of wat bakjes aardbeien en frambozen gehaald bij
de buurtsuper. Voor pavlova bijvoorbeeld. Pavlova (een taart gebaseerd op gezoet eiwit) is een echte evergreen aan
de kerstdis, maar doet het in deze tijd minstens zo goed. Het is sowieso een taart die alle eigenschappen heeft die
een taart moet hebben, want: veel calorieën, suiker en slagroom, zeer Instagrammable, en niet te vergeten die goede
combi van bros deeg, zacht fruit en lobbige slagroom. In deze variant zit óók nog chocolade. En snijd je ’m aan, dan
wordt het meteen een bende. Feestje compleet.

Voor 1 taart:
•

3 verse eieren

•

150 gram fijne suiker + 3 eetlepels
voor de slagroom

•

1 eetlepel balsamico-azijn

•

2 eetlepels cacao, gezeefd

•

30 gram pure chocolade, fijngehakt

•

250 ml slagroom

•

rood fruit

•

munt

RECEPT
PAVLOVA
bereiding
De basis van de taart is stijfgeklopt eiwit. Er zijn drie zaken die je stijfklopperij kunnen saboteren: afwasmiddel,
eigeel en vet. Gebruik dus een droge, vetvrije kom (haal er met een keukenpapiertje een paar druppels citroensap doorheen). En gebruik eieren op kamertemperatuur, daar sla je makkelijker lucht in.
Verwarm de oven voor op 150 graden. Scheid 3 eiwitten van de dooiers en doe de witten met de suiker en balsamico-azijn in een kom. Klop met een mixer tot er witte, glanzende pieken in komen. Dit duurt zeker een paar
minuten. Voeg de cacao toe en klop nog heel even door. Spatel er dan in zo min mogelijk slagen de chocolade
doorheen. Trek met een potlood en een groot bord een cirkel op een vel bakpapier en strijk de geklopte eiwitten
uit binnen de cirkel. Bak de taart een uur in de oven. Laat afkoelen, draai de taart voorzichtig om en verwijder
het bakpapier net zo voorzichtig. Klop de slagroom met 3 eetlepels suiker, smeer de room uit over de taart en
gooi het fruit en een paar gescheurde muntblaadjes erop.
Door Janneke Vermeulen

DE BRUG BEDANKT
RODI ROTATIEDRUK

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

voor 10 jaar fijne samenwerking,
en altijd goed en op tijd drukken van deze krant.

VLOERE

N

Nu met
project/b
u
Koop gez renkorting
amelijk in
voor
extra kort
ing!!!

De jubileumbijlage in het hart van deze krant is
mogelijk gemaakt door Rodi rotatiedruk.

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

A’dam en Media

Dank jullie!

de Brug wordt uitgegeven door
A’dam en Media, specialist in tekst, fotografie en
vormgeving.

•
•
•
•
•

Roepie Kruizestraat 2, Amsterdam

info@ adamenmedia.nl

06-29040240

advertenties
brochures
magazines
huisstijlen
campagnes
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www.adamenmedia.nl

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

RUST

Startup Village:
koffie
kantoorruimte
flexplekken
meeting & events

Gratis proefles
zenmeditatie
Zen.nl Amsterdam
Paradijsplein, Oostpoort
zen.nl/amsterdam

5%

geldig tot 31 maart 2018

startupvillage.nl

CAÑA

FRUIT

LEVENSMIDDELEN

Mezzes • Tapas • Grill
Krijn Taconiskade 404-406
020 •7712554 (Haven IJburg)
reserveren@cana-ijburg.nl

Beukenweg 26, 1091KE, Amsterdam

Elk mens is uniek,

Sonja de Bies

Eetcafé dinges
Cruquiusweg 9
1019 AT Amsterdam
020-8462881
info@dinges
amsterdam.nl

06 82 96 9307

____ www.dingesamsterdam.nl ____

net als elke uitvaart.
Ik help je graag bij
het vormgeven.

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

W heer?e!
els
napamsterdam.nl

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

SPORTS

WORLD

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

WWW.OTUA.NL

sportsworldamsterdam.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

www.fietsenmeer.nl

Ruime keuze in:
-

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

w w w. b i j s t o r m . n l
Een uitvaart die
bij u past, met veel
respect voor allen.
Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
www.funeralquest.nl

w w w. f i e t s e n m e e r. n l
19-10-17 14:00

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl
We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

o a r- o o s t . n l

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

www.dartli.nl

info@dartli.nl

Colofon
de Brug

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

Pretoriusstraat 88H | 020 3311700

10543 Advertentie-50*30.indd 1

www.powerzone.amsterdam

CAFE-RESTAURANTPOLDER.NL
Alle dagen open 9-24 h
Science Park 201, Amsterdam,
020 463 43 03

Peggy Grefkens
Middenweg 3-5, Amsterdam,
Stiefcoach
020-4681433 & Psycholoog NIP
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
06 45
48 49 70, www.stiefgoed.nl
020-3311700

WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Bowlen vanaf 27,50 per uur

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

Amsterdam
Science Park 608

GROENTE

• Medewerker gezocht

van 70.000 ex. verspreid in Amster

jaargang 11, nummer 100

dam-Oost en omstreken:

23 april 2018



Indische Buurt Ambon

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt,
Aan dit nummer werkten mee

Sumatraplantsoenbuurt, Timor

Jean Coolen, Michel van Dijk,

pleinbuurt
Oostelijk Havengebied: Borneo-

Linda van den Dobbelsteen, Jan van



Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn,

eiland, Cruquiuseiland, Java-

Gijs Lauret, Annemijn Niehof,

eiland, KNSM-eiland, Oostelijke

Coen Ofman, Carla M. Peddemors,

Handelskade, Sporenburg

Marcel van Roosmalen, Wietse



Schmidt, Ruben Sitaldin, Cathe

poort, Oosterparkbuurt, Trans

Oud-Oost: Dapperbuurt, Oost

rine Smit, José Stoop, Janneke

vaalbuurt, Weesperzijde

Vermeulen.



Watergraafsmeer: Amsteldorp,

Amstelkwartier, Betondorp, Don

Dynamo helpt Amsterdammers
om actief mee te doen in de buurt.

Dynamo helpt Amsterdammers om
actief mee te doen in de buurt.
www.dynamo-amsterdam.nl
info@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

info@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

Advertenties

Bosco, Julianapark, Middenmeer,

Kijk op www.debrugkrant.nl/

Omval en Van der Kunbuurt, Park

adverteren of informeer bij

de Meer, Sciencepark, Tuindorp

martijn@debrugkrant.nl

Frankendael, Weespertrekvaart

06-29040240.



IJburg: Haveneilanden, Riet

eilanden, Steigereiland, Centrum

Loop eens langs bij De Kraanvogel: Voor
mensen die leven met kanker en hun naasten!
Robert Kochplantsoen 19 | 1097 GG Amsterdam
TEL 06-48362873 | info@dekraanvogel.org

DeKraanVogeL.org

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl
w w w.f y s iom id d enw eg.nl
ALLE
DAGEN
OPEN!

Redactie

eiland

redactie@debrugkrant.nl



Zeeburgereiland



Centrum: ‘t Funen

Vormgeving



Durgerdam

Studio Potsdam (Guus Pot)



Schellingwoude

dtp@debrugkrant.nl



Diemen-Noord

Fotografie

Afhaalpunten

www.dobbelsteenfotografie.nl

AH IJburg, AH Oostpoort, AH

Uitgever

Wibautstraat, Diemerplein,

Uitgever A’dam en Media

gemeentehuis Diemen, IJburg

Martijn van den Dobbelsteen

College, Ikea Amsterdam Zuidoost,

06-29040240

Intratuin, Landmarkt Schelling
woude, N.A.P., Maxis Muiden,

Drukwerk

stadsdeelhuis Oost, winkelcentrum

Rodi Rotatie

Brazilië, café-restaurant Polder,
Sickmann Woninginrichting,

Verspreiding

Schoenmakerij Waterlandplein.

Door Verspreidingen

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

www.debrugkrant.nl
de Brug wordt in een oplage
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Opgericht: januari 2008

deBrugAgenda

ALLEGAAR
27 mei
OHG loop. De leukste loop van
Amsterdam.’ 5 en 10 km
voor volwassenen en 1 en 3
kilometer voor kinderen.
Info: ohgloop.nl.

30 mei
De Nieuwe Ooster, Open avond
met veel activiteiten, muziek en
een kijkje achter de schermen
van het crematorium. Met om
20.30 uur een kunst en kitschveiling. En een boekje voor de
eerste 200 bezoekers. , Kruislaan 126, denieuweoosterbomenpark.nl.

1 juni
Vrijmibo met livemuziek. Eetcafé
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruquiusweg 9, dingesamsterdam.nl.

1 en 2 juni
Style event bij Eye Care IJburg.
Met William Morris aanbieding.
IJburglaan 565, eyecare.nl.

24 juni
Blijburg, Braderie en veel live
muziek op deze mooiste dag
van het jaar. Blijburg, blijburg.nl.

FESTIVAL
2 juni
SoccerRocker, ’s middags een
voetbaltoernooi, ’s avonds een
muziekfestival. Voor velen de
ultieme combi. Optredens van
onder meer Tusky en Equal
Idiots, met dj’s tussendoor.
Sportpark Drieburg, voetbalclub
DVVA, 17.00-23.00 uur, soccerrocker.nl.

MEI - JUNI 2018

9 juni
Rock-‘n-Roll D-Day, oudste en
grootste muziekfestival van de
stad. Fiftiesstijl, met veel bandjes, auto’s, rockabilly, polkadots.
Zeeburgereiland, Zuiderzeeweg
29, 14.00 uur tot diep in de nacht,
toegang gratis, cruise-inn.com.

21 juli
Blijburg Zomerfeest. Het grootse
en laatste Zomerfeest van
Blijburg. Met zon, zee, strand,
bands en dj's op meerdere
podia in de stadsoase. Blijburg
16.00-06.00 uur, blijburg.nl.

11 augustus
Appelsap, Grootste electronic
hiphop festival. Met drie podia
en onder véél anderen Josylvio,
MadLib en De jeugd van Tegenwoordig. Korting voor bewoners
van Oost. Flevopark 12.00-23.00
uur, appelsap.net.

JEUGD

MARKT
26 mei
Jansen Vintagemarkt Javaplein.
Meubels, kleding, lampen,
platen, servies en keramiek.
Javaplein, 12.00-17.00 uur.

26 mei
Rommelmarkt en livemuziek.
Eltheto, Javastraat 118, 12.0015.00 uur.

17 juni
Vlooienmarkt, kramen vol
opruimdingen, nostalgische
spullen, meubeltjes, lampen,
kleding, boeken, prenten,
platen, speelgoed. Jaap Edenhal, Radioweg, 10.00-17.00 uur,
animo-vlooienmarkten.nl. Ook
op 22 juli en 19 augustus.

MUZIEK
25 mei

26 mei
DJ-Workshop voor kinderen,
door de djproducerschool. Voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar. Met
een afterparty om het feest
compleet te maken. Blijburg,
12.00 en 15.00 uur, blijburg.nl.

27 mei
Lentefeest, met een schapenscheerder, een imker, het
pony-clubkampioenschap en
veel dingen te doen. Boerderij
op IJburg, 14.00 uur, boerderijopijburg.nl.

A Tribute to Ray Charles. Soulen jazzdiva Madeline Bell kruipt
op onnavolgbare wijze in zijn
huid. Q-Factory, 19.30 uur, qfactory.nl.

23 mei
Earth Driver. Adembenemend
muziektheater vanuit de duistere diepte. Muziekgebouw,
19.00 uur. Muziekgebouw aan ‘t
IJ, 19.00 uur, muziekgebouw.nl.

2 juni
Midzomernacht Spektakel.
Feestelijk losgaan op gevarieerde livemuziek. Een voorprogramma à la Cornelis Vreeswijk
en fijne verrassingsoptredens.
Brinkhuis, Landbouwstraat 63,
19.30-00.00 uur.

4 juni
Café Chantant. Zangeres Evi De
Jean is je gastvrouw op deze
meeslepende avond vol muziek,
dans en verhalen. De Nieuwe
KHL, 20.00 uur.

10 juni
Zomerconcert Zeeburg Zingt.
55+-koor neemt je mee op een
nostalgische reis. Verenigingsgebouw Kindervreugd, Kramatweg
31a, 14.00 uur, zeeburgzingt.nl
en in september weer plek voor
nieuwe leden.
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deBrugPuzzel
D E B RU G C I J F E R

Gijs
Lauret

5.491.000

ECHTE BOEF

de Brug-kranten vielen er in 10 jaar van drukpers op de mat.

Dochterlief en ikzelf hebben de Albert Heijn in Oostpoort
bijkans leeggekocht, want we waren er al eventjes niet meer
geweest. Mijn lievelingskleuter is dolblij met nieuwe Diksap.
Fanatiek stouwen we onze levensmiddelenberg in duurzame
tassen, omdat de volgende klant zich alweer aandient. Het
is een vage man in een onduidelijke jas. Hij praat luidruchtig
en snel tegen de caissière, maar op een of andere vreemde
manier versta ik hem nauwelijks. Hij scoort goedkope pils
en een voorverpakt advocaatje met slagroom, wat zijn
pensioengerechtigde leeftijd verraadt. Als de volgende
pensionado in de rij zijn luxe biertjes afrekent, kijkt de
caissière de vage man verbluft na.

PRIJSPUZZEL

‘Heeft hij nou iets meegenomen? Hij steekt het zo in zijn zak,’
prevelt ze terwijl ze gewoon niet gelooft dat het echt waar is.
‘Oké, maar moeten we niet iets doen, nu? Dit lijkt me niet
heel erg de bedoeling?’ vraag ik terwijl de onduidelijke jas
met relaxte tred naar buiten verdwijnt.
‘Weet ik niet…’ stamelt ze van onder haar kleurige hoofddoek.
Ze pakt de telefoon en legt de netelige situatie voor aan
een onzichtbare collega. Prompt komt er van achter de
klantenservicebalie een blond meisje aan huppelen. Ze is in
vol ornaat, haar witblauwe AH-jasje zit als gegoten. Vragend
kijkt ze in onze richting.
‘Het is die oude meneer met capuchon. Hij heeft iets
meegenomen en niet betaald,’ verduidelijkt de caissière.
‘Waar ging-ie heen dan?’ vraagt het blonde meisje.
‘Weet ik niet, maar hij loopt heel rustig.’ Het blonde meisje
wacht een halve seconde, haalt haar schouders op.
‘Tsja, ik ga niet de regen in,’ zegt ze beslist. Ze keert ons de
rug toe en stort zich weer op het klantenservicegeweld. De
caissière lacht een ongemakkelijke glimlach.
Dochter heeft het allemaal aangehoord en aangezien. Haar
blonde krullenbos is er stil van. Haar gezichtsuitdrukking
toont een mengeling van angst en ongeloof.
‘Papa, was dat nou een echte boef?’ vraagt ze.

Horizontaal
1. Aanwijzing
4. Periode waarin de
Kamer niet vergadert
9. Geen __ meer kunnen
verzetten
13. Schortje
14. Vogel
15. Tijdperk
16. Val
17. Geeuwen
18. De stoom komt uit
zijn __
20. Kruik, pul
22. Plavuis
25. Zitting
27. Lofdicht
28. Wapen
29. Het zij zo!
32. Gang van een paard
35. Een __ tegen de klok
39. Lol

40. Sieraad
41. Omroep
42. Naderhand
44. Rivier in Italië
45. Spaanse uitroep
47. Dierenmond
49. Als
51. Opplakbriefje
54. Voormalige publieke
omroep
56. Land in het MiddenOosten
58. God van de onderwereld
60. Gereserveerd
62. Familielid
63. Horecagelegenheid
64. Engelse jongensnaam
65. __ Madrid
66. Geluid
67. Frisdrank

Verticaal
1. Bovenkledingstuk
2. In verband met
3. Bloot
4. Web
5. Reus
6. Deskundig
7. Loven
8. Sinus (afk.)
10. Interval
11. Vlaktemaat
12. Autopech
19. Deksel
21. Rode muts met
kwastje
23. Rommel
24. Balspel
25. Subliem
26. Griekse dans
29. Bronwater
30. Onder leiding van
31. Europeaan

33. Papegaai
34. In orde
36. Houding
37. Buitenlandse omroep
38. Eigenwaarde
43. Boomloze vlakte
46. Bulgaarse munt
48. Et cetera
49. Elpenbeen
50. Toneelstuk
52. Stad in Japan
53. Spaans accentteken
54. Grote jutezak
55. Edelgas
57. Afgemat
58. Omheining
59. Kledingstuk
61. Eikenschors

deBrug

nummer 101
verschijnt op 20 juni 2018.

Dingdong, eten bij Dinges winnen!
Een diner voor twee inclusief een welkomstdrankje bij Eetcafé Dinges in het monumentale
voormalige volkskoffiehuis in Oost?
Puzzel jij mee voor een diner voor twee inc. welkomstdrankje bij Dinges?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 juni 2018 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt u aangeboden door Eetcafé Dinges, Cruquiusweg 9, www.dingesamsterdam.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 99-2018 is lentemaand. Uit 644 inzenders is P. Vet
uit Betondorp is als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
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LAAT JE
ZOMERBLOEIERS

LEKKER
HANGEN
Maak van je balkon of terras een heerlijke plek om te loungen.
Bij Intratuin vind je fijne loungemeubelen, accessoires in
elke stijl en natuurlijk de mooiste zomerbloeiers voor een
kleurexplosie. Alles mag hangen deze lente; jijzelf op je
hangstoel of tuinbank en je (hang)planten met de nieuwste
plantenhangers. Kom maar op met dat zonnetje!
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Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922.
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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