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Enkele kunstenaars die hun atelier openstellen, v.l.n.r.: Jan (muziekschool), Albert (schilder), Willem 
(schilder), Magda (schilder), Nynke (beeldend kunstenaar), Jasper (videokunstenaar), Yehudit (multimedia 
kunstenaar). Vooraan, zittend: Odette (schilder) en Theo (schipper/metaalbewerker).

“We zijn gewoon een klein 
dorp.” Een dorp, dat is volgens 
Odette Muijsers, beeldend 
kunstenaar en medeorgani-
sator van 30 jaar Pakhuis Wil-
helmina, de beste typering 
van de werkgemeenschap die 
het kunstenaarspakhuis aan 
de Oostelijke Handelskade 
is. Dat het zover zou komen, 
lag niet voor de hand. Met het 
verdwijnen van de havenin-
dustrie en de transformatie 
van het Oostelijk Haven-
gebied naar een woon- en 
werkgebied, lagen de sloop-
plannen eind jaren tachtig 
klaar voor uitvoering. Maar 
een groep krakers wist ervoor 
te zorgen dat het Pakhuis, ooit 
opslagplaats van vooral cacao, 
behouden kon blijven. 

“De volhardendheid van 
die eerste groep krakers is 
doorslaggevend geweest voor 
het behoud van het pand”, 
legt Harold Schouten uit, net 
als Muijsers beeldend kun-
stenaar. Hij zit ruim twintig 
jaar in Pakhuis Wilhelmina, 
Muijsers inmiddels 18 jaar. 
Oudgedienden dus, net als 
veel andere kunstenaars. Het 
is begrijpelijk, want de ate-
liers zijn gewild en de huren 
relatief laag. 

Schouten: “Bovendien kun 
je hier als kunstenaar zo lang 
blijven als je wilt. In andere 
ateliers, zoals de ateliers van 
Bureau Broedplaatsen van de 
gemeente Amsterdam, kun 
je slechts zes jaar blijven, 

Precies dertig jaar geleden redde een groep kunstenaars 

Pakhuis Wilhelmina van de sloop door het te kraken. Het 

oude pakhuis uit 1892 is nu een creatief bolwerk waar 

kunstenaars, artiesten, ontwerpers en ambachtslieden 

betaalbare werkruimtes kunnen huren. Op 23 en 24 juni 

opent Pakhuis Wilhelmina twee dagen haar deuren voor 

iedereen die een kijkje wil nemen in een van de ateliers.  

Door Michel van Dijk

‘Je kunt hier zo lang blijven als je wilt’

Wat is er te doen in Oost?
Maandelijks een 
uit gebreide verzameling 
evenementen in kunst, 
festival, markt, kinderen 
en meer. 
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D E  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N

Tijdens het WK reis ik iedere 
dag naar café Polder, waar 
Roelof de Vries van de 
Nieuws BV op me zit te 
wachten met ‘Piep’, zijn 
imaginaire vriendje en tevens 
microfoon, om samen een 
WK-blokje voor de radio op 
te nemen. Ik neem dan de 
trein naar station Science 
Park, misschien wel het 
lelijkste station van Neder-
land. Perrons zonder enige 
bescherming tegen de ele-
menten, veel ijzer en beton. 

Als ik uitstap, zie ik als eer-
ste het prachtige veld van 
Zeeburgia, een fantastische 
naam voor een voetbalclub. 
Een oud-buurtgenoot uit 
Betondorp was er naar ei-
gen zeggen door het bestuur 
genomineerd als ‘vrijwilliger 
van het jaar’. Hij zei: ‘Dat mag 
ook wel een keer als je er 
iedere dag naartoe fietst.’

WK-BLOKJE Marcel van Roosmalen 

3 0  J A A R  KU N ST E N A A R S  I N  VO O R M A L I G  PA K H U I S  W I L H E L M I N A

DJ Jean heeft – dat vindt hij 
zelf – een iconische status.
Deze maand verschijnt zijn 
boek Gekkenhuis!, met 
anekdotes over cokekeukens 
en Holleeder.

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Al vijf generaties liefde 
voor het slagersvak

Barbecueën doe
je met Bührs!
Green Egg verhuur, workshops  
en smakelijke BBQ pakketten
Zie de advertentie in deze krant ➤ 

Bewoners nog vaak 
buitenspel.
Hoe zit dat met die 
participatie?

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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daarna moet je weg. Alsof je 
maar zes jaar kunstenaar mag 
zijn, en daarna een ander 
baantje moet zoeken.”

Niet dat je zomaar kunt 
blijven, alleen maar omdat je 
elke maand je huur betaalt, 
benadrukt Schouten. “We 

verwach ten van alle kun-
stenaars die hier een atelier 



verkoopt 

www.semmakelaars.nl 

 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

www.ed-ishak.nl

 

 

 

 

 

25 Motor rijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen

€ 1250,-

Theater  
Musical 

Film

Speel jij de hoofdrol 
in jouw verhaal?

Klassen en cursussen 
voor iedereen tussen 

de 4 en 18 jaar!

Foto: Hotpot A
m

sterdam
 vof

WWW.JEUGDTHEATERSCHOOLTIJ.NL
 IJburg, Zeeburgereiland & Watergraafsmeer

Camping Zeeburg 
houdt van karaoke:

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

karaoke met kampvuur, gitaren, Johnny’s  (Cash, 
Jordaan en Walker) en zingen.

data 7/7, 21/7, 4/8 en 18/8 van 22.00-0.00
Restaurant Zeeburg. Doe je mee?

                                       

THELIQUIDCOLLECTION
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betrekken dat ze hun steentje 
bijdragen. Dat is de enige 
manier om het pand leefbaar 
te houden. We doen het sa-
men.” Muijsers vult aan: “Dat 
kan op allerlei manieren. De 
ene kunstenaar neemt zitting 
in een commissie, de ander 
houdt de algemene ruimtes 
schoon of verleent hand- en 
spandiensten. Het schrijvers-
collectief dat hier zit, schrijft 
bijvoorbeeld onze persbe-
richten.”

Buurtbewoners 
Steeds meer buurtbewoners 
vragen zich af wat er allemaal 
gebeurt in Pakhuis Wilhel-
mina. Muijsers begrijpt dat 

wel. “Niet iedereen weet dat. 
Bovendien, ook als je dage-
lijks langs ons pand fietst, kun 
je van buiten niet zien wat 
binnen gebeurt. Het wordt 
daarom tijd dat we onszelf 
presenteren.”

Schouten: “We doen dat al 
steeds meer. De afgelopen 
jaren zijn er in de plint al-
lerlei bedrijfjes bij gekomen, 
zoals Winkel Wilhelmina, de 
Gamelan, een concertzaal, 
een muziekschool en Mezrab, 
een cultureel centrum voor 
verhalenvertellers. Sinds 
kort is er ook LosDok. Dat 
is een ruimte die door de 
kunstenaars, maar ook door 
buurtbewoners gehuurd kan 
worden, voor bijvoorbeeld 

exposities.”
De Open Dagen op 23 en 24 
juni, met open ateliers en 
feest en muziek aan de kade, 
vormen voor de kunstenaars 
van het Pakhuis een mooie 
gelegenheid om het pand 
open te stellen. Muijsers: 
“Iedereen is welkom. Je kunt 
zo’n veertig ateliers bezoe-
ken. En je kunt ook kunst 
kopen. Voor 25 euro heb je al 
iets moois in handen. Geloof 
me, dat lukt je nergens.”

www.pakhuiswilhelmina.nl

Buurtbewoners nog te vaak buitenspel
De gemeente Amsterdam 

wil de bewoners meer zeg-

genschap geven over hun 

directe omgeving. De prak-

tijk blijkt weerbarstig.

Het heeft iets weg van een 
voetbalwedstrijd waarbij van 
het ene elftal eerst alleen de 
linksback en van het an-
dere alleen de rechtshalf zijn 
opgeroepen. Zo’n wedstrijd 
speelde zich af rondom het 
Muiderpoortstation, waarbij 
de rest van de spelers zich 
thuis zat te verbijten op de 
bank. Die bankzitters zijn de 
bewoners van Tuinwijck, de 
wijk die grenst aan het station. 
De gemeente wil een ‘visie’ op 
het gebied rond het station, en 
de Tuinwijckers kwamen er 
op het laatste moment achter 
dat de gemeente twee partijen 
(NS Stations en Lloyd Hotel) 
had gevraagd het speelveld te 
betreden. 
Na protest uit de buurt en 
enig nadenken besloot de 
gemeente dit voorjaar alle 
spelers, dus ook de bewoners, 
op gelijke manier te betrekken. 
Deze maand heeft de eerste 
bijeenkomst met bewoners en 
andere belangstellenden over 
de ‘gebiedsvisie Muiderpoort-
station en omgeving’ plaatsge-
vonden.

Elders in Oost deed zich iets 
soortgelijks voor: daar is maan-
denlang uitgebreid gesproken 
over de spelers, het gras, de bal 
en het tenue, totdat plotse-
ling duidelijk werd dat er niet 
gevoetbald maar getennist zou 

worden. Dit gebeurde op Zee-
burgereiland, waar bewoners 
en ambtenaren op vele mo-
menten in gesprek waren over 
de inrichting van ‘hun’ buurt. 
In al die gesprekken was nooit 
het woord ‘recyclepunt’ geval-
len, maar de bewoners kregen 
een paar maanden geleden 
toch te horen dat zo’n recycle-
punt er zou komen.

Voor de bewoners een overval, 
voor de gemeente een logisch 

gevolg van een in 2011 uitge-
stippelde visie op de stad, een 
in 2016 genomen besluit over 
het toekomstig afvalbeleid en 
een eind 2017 genomen besluit 
over de ontwikkeling van het 
Cruquiusgebied. Deze botsing 
tussen het dagelijks leven en 
ambtelijke logica leidde eind 
mei tot een bewogen bijeen-
komst in Oost. Daarbij was ook 
een aantal vers gekozen leden 
van de stadsdeelcommissie 
Oost aanwezig. Begin juni 

deed een van hen verslag van 
die bijeenkomst aan de voltal-
lige stadsdeelcommissie Oost. 
Zijn conclusie: “Dit is een 
lakmoesproef voor het nieuwe 
college.” 

Een te verdedigen uitspraak 
gezien de aandacht die het 
in mei aangetreden nieuwe 
gemeentebestuur (Groen-
Links, D66, PvdA, SP) in het 
coalitieakkoord besteedt aan 
democratisering. De vier par-

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

Door Harko van den Hende

tijen willen een ‘agenda voor 
democratische vernieuwing’ 
opstellen met als doel Amster-
dammers ‘grotere zeggenschap 
te laten hebben over hun 
directe omgeving, gemeen-
telijke dienstverlening en de 
stad als geheel’. Dat klinkt niet 
als wedstrijd maar als een heel 
toernooi van een heel bijzon-
dere sport.

Indische Buurtfestival

Op zaterdag 30 juni is het feest op het Javaplein en in de 
Javastraat. Met dit kleinschalige festival wordt de diversiteit 
van de Indische Buurt gevierd. Met een informatiemarkt, 
workshops, heerlijk eten en optredens valt er veel te 
beleven voor jong en oud. Dit jaar is ook de Javacup op 
dezelfde dag.

Omdat dit jaar de 10de editie van het festival is, wordt er 
extra feestelijk uitgepakt met een Indische Buurt Modeshow 
en een Indische Buurt Taartenbakwedstrijd. 

Het festival duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Dit jaar is ook 
Amsterdam BLEND Market onderdeel van het festival, 
met kraampjes voor buurtbewoners, creatieven, lokale 
ondernemers en sociale initiatieven die spullen willen 
verkopen of een activiteit willen verzorgen. 

De bewoners van rond het Muiderpoortstation stonden in eerste instantie buitenspel, maar na protest is de gemeente toch met hen in gesprek 
gegaan over de herinrichting.



Het is je vast niet ontgaan 

dat er op 21 maart 2018 

gemeenteverkiezingen zijn 

geweest. We hadden twee 

keuzes: we konden stem-

men op de kandidaat-le-

den van de gemeenteraad 

(45 leden) én op kandida-

ten voor de stadsdeelcom-

missie Oost (16 leden).

Die stadsdeelcommissie werkt 
nu anders dan voorheen. Wat 
in 1981 in twee stadsdelen 
begon als een experiment om 
de democratie dichter bij de 
burger te brengen, is nu bijna 
terug bij af. In grote lijnen 
komt het erop neer dat de 
stadsdelen hun bevoegdheden 
kwijtraken en een adviescol-
lege worden voor B&W en 
gemeenteraad in de Stopera. 
Waar voorheen elk stadsdeel 
een eigen dagelijks bestuur 
had dat bestond uit gekozen 
volksvertegenwoordigers, is 
het nu een adviesorgaan met 
drie benoemde bestuurders 
per stadsdeel. In Oost zijn dat 
Ivar Manuel (D66), Rick Ver-
min (Groen Links) en Maarten 
Poorter (PvdA, voorzitter).

Oost: vier buurten en met elk 
vier vertegenwoordigers 
Om bewoners toch medezeg-
genschap te geven over hun 
eigen buurt kunnen de zestien 
leden van de stadsdeelcom-
missie Oost – gevraagd en 
ongevraagd – een zogeheten 
zwaarwegend advies geven 
over hun buurt. En als be-
woner van Oud-Oost, Water-
graafsmeer, Indische Buurt/
OHG en Zeeburgereiland/
IJburg kun je via die vier 
vertegenwoordigers in jouw 
eigen buurt klachten, sug-

gesties of opmerkingen kwijt. 
Als zij hierover vervolgens 
advies geven aan het dagelijks 
bestuur (DB) van het stads-
deel en de Stopera dan is dat 
zwaarwegend. Dit houdt in 
dat als het DB het advies naast 
zich neerlegt, er wel goed moet 
worden uitgelegd waarom het 
dat doet.

Van het oorspronkelijke plan 
om naast partijleden ook niet-
gebonden buurtbewoners te 
laten verkiezen is niets terecht-
gekomen. Dit was een nieuw 
element bij deze verkiezingen, 
maar het ontbrak de onge-

Stadsdelen zijn nu een adviescollege zonder bevoegdheden

N I E U W E  B E ST U U R L I J K E  I N D E L I N G 

Door Ronald Smallenburg
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De leden van de nieuwe stadsdeelcommissie Oost. Boven: Frans van Vliet (VVD, IJburg/Zeeburgereiland) en Karel van der Weide (SP, Oud Oost). Eronder, 
v.l.n.r.: Stijn Nijssen (VVD, Oud Oost), Merijn Boezer (VVD, Indische Buurt/ Oostelijk Havengebied), Maria Mos (GroenLinks, Watergraafsmeer), Pieter de Zwart 
(D66, Watergraafsmeer), Daphne Meijer (GroenLinks, Indische Buurt/Oostelijk havengebied), Fenna Swart (GroenLinks, IJburg), Matthijs Joosten (GroenLinks, 
Oud Oost), Paul Paulusma (PvdA, IJburg/Zeeburgereiland), Cynthia Lionahr-Vernie, (PvdA, Watergraafsmeer), Jan Jaap Knol (D66, Indische Buurt/Oostelijk 
Havengebied), Philip Monas (D66, IJburg/Zeeburgereiland), Bas van Vliet (Méérbelangen, Watergraafsmeer). Niet op de foto: Bastiaan Minderhoud (PvdA, 
Indische Buurt/Oostelijk Havengebied) en Martine van der Veen (D66, Oud Oost).  Foto: Suzanne Blanchard.

bonden kandidaten vaak aan 
tijd en middelen om naast de 
gevestigde partijen een eigen 
en opvallende campagne te 
voeren. 

Praktisch
Betekent dit nu dat je naar de 
Stopera moet voor een nieuw 
paspoort of om in te spreken 
over een bestemmingsplan? 
Nee, in dat opzicht is er niets 
veranderd. Hiervoor kunnen 
bewoners van Oost nog steeds 
terecht bij het stadsdeelkan-
toor in Oostpoort. 
Op het eerste gezicht veran-
dert er dus niet zoveel. Voor de 

praktische zaken kun je nog 
steeds naar hetzelfde adres, 
alleen zit daar een veel min-
der invloedrijk college. Is dat 
jammer? Ja, dat is jammer als 
je bedenkt dat de resultaten 
in de jaren tachtig en negentig 
een efficiënter bestuur lieten 
zien dat dichter bij de burger 
stond. Nee, dat valt wel mee als 
je bedenkt dat er al heel veel 
bestuurslagen zijn in Neder-
land en je je kunt afvragen of 
die inderdaad wel zo nodig 
zijn in zo’n klein gebied. 

We zullen zien hoe de stads-
deelcommissie Oost zich gaat 

ontwikkelen. Als bewoners 
hebben we daar natuurlijk zelf 
ook een rol in. Maak gebruik 
van het inspreekrecht en neem 
contact op met buurtvertegen-
woordigers als daar aanleiding 
toe is, niet alleen bij klachten 
maar juist ook met ideeën of 
suggesties. Zij zijn een scha-
kel tussen burger en poli-
tiek, maar zij zien en horen 
ook niet alles, dus gebruik je 
rechten… zie het maar als een 
burgerplicht.

 Oud Nieuw

Stadsdeel - algemeen Neemt besluiten Adviseert B&W & gemeenteraad

Stadsdeelcommissie Enkel open voor partijgebonden bewoners Ook niet-partijgebonden bewoners kunnen zich 
(volksvertegenwoordiging)   verkiesbaar stellen 

 Gekozen voor het hele stadsdeel Vertegenwoordigers namens de buurten, in Oost vier
  gebieden

Bestuur Gekozen bestuurscommissie Benoemd dagelijks bestuur

Praktische zaken  Stadsdeelkantoor Oostpoort Stadsdeelkantoor Oostpoort (niet gewijzigd)
(paspoort aanvragen, inspreken, enz.)

DE VERANDERINGEN OP EEN RIJ



Club Classique:  
Roadtrip La Bohème 
Vasile Nedea invites Arthur 
Heuwekemeijer.

In het restaurant hangt de  
expo OURGRID van  
fotograaf Jaap van den Beukel.

Het torentje wordt opengesteld  
om te luisteren naar de 
1000-jarige compositie 
Longplayer.

DuPho24classics Holland Festival*

OPEN DAG
ZONDAG 24 JUNI 2018

Unieke rondleiding door het gebouw*
Afsluiting op het terras met vermaak voor kinderen

AANMELDEN VERPLICHT, MAIL VOOR MOGELIJKHEDEN  
NAAR OPENDAG@LLOYDHOTEL.COM

L L O Y D H O T E L
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Mazda CX-3 vanaf € 23.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Actie 
geldig bij aanschaf van een Mazda CX-3 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 120 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-3 GT Luxury en DYNAMIC is 
niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties .Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

MAZDA VAN NIEUWKERK
Hoogoorddreef 41 | 1101 BB Amsterdam | 020 - 4683341 | www.vannieuwkerk.nl

WAARDE
VAN MEER Door ANWB verkozen tot meest waardevaste kleine SUV

+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs 

NU TĲ DELĲ K TOT € 2.500,- MEER WAARDE



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.

DJ Jean (50), echte naam 

Jan Engelaar, werd groot 

in de jaren negentig, in 

de roemruchte club iT. 

Hij reisde de wereld over, 

draaide voor de neef van 

Escobar, trok op met Hol-

leeder en vergat bijna alle 

belevenissen weer. In zijn 

biografie Gekkenhuis!, die 

deze maand verschijnt, 

helpen zijn vrienden hem 

herinneren. “Ik heb legen-

darisch geleefd.”

‘Ik ben een godfather met 
iconische status’

Door Linda van den Dobbelsteen

Controversieel
“Fans heb ik in alle lagen 
van de bevolking. Vijanden 
trouwens ook. Ik ben een 
controversieel schepsel, neem 
nooit een blad voor de mond. 
Als je jarenlang de dienst hebt 
uitgemaakt in de house, doet 
dat iets met je. Omdat ieder-
een altijd iets van je wil, ga je 
anders in het leven staan. Je 
wordt er een beetje rebels van. 
Zo sta ik te boek, als rebel.”

Zure types
“De digitale wereld gaat vol-
lédig aan mij voorbij. Ik heb 
het wel, sociale media. Vrien-
den houden die voor me bij, ze 
posten er dingen op. Ik zou bij 
god niet weten hoe mijn Face-
bookpagina eruitziet. Weet je 
wat het is met die reageerders: 
het is een kleine groep die in 
het echte leven geen aandacht 
krijgt, zure types die online 
ineens van alles durven zeg-
gen. Maar een groepje van niks 
op de hele bevolking. Nee, het 
is niet mijn wereld.”

DJ Jean
“Groot geworden in de jaren 
negentig, via de fameuze iT 
club, samen met de Roxy de 
bekendste club aller tijden. In 
die periode maakte ik enkele 
van de bestverkochte cd’s van 
Nederland. Ik was de eerste 
dj die de wereld over ging. Ik 
deed hetzelfde als de nieuwe 
generatie dj’s als Hardwell en 
Afrojack – ik kwam overal, van 
Colombia tot Australië – maar 
niemand wist het, want er 
was geen internet. Soms was 

ik ineens twee weken van de 
radar. Dat is een behoorlijke 
tegenstelling met nu.”

Naakte wijven
“Ik kwam in de meest bizarre 
situaties terecht. Mijn enorme 
hit ‘The Launch’ stond wereld-
wijd in de hitparades, en zo 
werd ik geboekt door een fan 
uit El Paso, bij de grens tussen 
Mexico en de VS. Hij bleek een 
enorme drugsdealer, met een 
enorm kasteel, Ferrari’s voor 
de deur, een openluchtdisco-
theek en volop champagne 
en vrouwen. Een vriend van 
hem – naar later bleek de neef 
van Pablo Escobar – was zo 
enthousiast, die wilde me voor 
zijn ‘after’. Hij reed me drie en 
een half uur de Colombiaanse 
jungle in. Stond ik ineens te 
draaien in zo’n drugskeuken 
met allemaal blote wijven en 
bergen coke. Surrealistischer 
wordt het niet.”

Wodkaatjes
“Van de coke kon ik wel 
afblijven, ik ben nooit een 
drugsfanaat geweest. Ik ben 
meer een drinker. Ik ben geen 
alcoholist, heb geen alcohol 
in huis, ik zuip alleen als ik 
draai. Met een paar wodkaatjes 
heb ik het helemaal naar mijn 
zin. Vooral om te levelen met 
mijn publiek, dat gebruikt ook 
van alles. Want ik ben meer 
een draaifreak dan een mu-
ziekfreak, de tent op zijn kop 
zitten is mijn eerste prioriteit. 
Mixen, het aanvoelen van 
publiek, dat is wat ik goed kan. 
Het is mijn sport, daarvoor 
haal ik alles uit de kast, of het 
nou voor dertig of dertigdui-
zend man is. Ik moet de dj die 
voor of na me komt een lesje 
leren. Als het technisch gezien 
goed gaat, voel ik me de baas.”

Epidemie
“Er zijn meer dj’s dan werklo-
zen tegenwoordig. Het is een 
epidemie, maar het is ook zo 
bizar makkelijk geworden 
sinds de digitale apparatuur. 
Vergelijk het maar met fotogra-
fie, iedereen denkt dat-ie het 
kan. Jammer, want het was een 
ambacht met vinyl, technisch 
moeilijk, je moest er jaren voor 
oefenen. Nu kan een kind de 
was doen, er is zo’n enorme 
aanwas. Elke soapie verschijnt 
ineens achter de draaitafels. Ik 

ga er prat op dat ik het verschil 
kan maken met mixen en 
techniek.”

Biografie
“Omdat ik legendarisch heb 
geleefd. Ik ben een godfather 
met een iconische status. 
En ik ben 50 geworden, dat 
is wel een ijkpunt. Ik dacht 
eerst aan een autobiografie, 
want schrijven is een van mijn 
sterke punten. Maar ik ben ook 
lui en laks. Dus dat gaat niet 
goed samen. Er komen meer-
dere mensen aan het woord, 
vanwege mijn enorm slechte 
geheugen. Van de tienduizend 
anekdotes kan ik me er nog 
honderd zelf herinneren. Er 
staan veel verhalen in zoals 
die met de neef van Escobar, 
en mijn connectie met Willem 
Holleeder. Maar het geeft ook 
een beeld van de dance-in-
dustrie door de jaren heen. Ik 
kan wel tweehonderd pagina’s 
vullen met wijven neuken, 
zuipen en sensatie – tuurlijk, 
dat hoort er ook bij – maar het 
is niet de hoofdmoot.”

IJburg
“Begin jaren negentig ben ik 
in Amsterdam neergestreken, 
eerst op de Wallen en later 
aan de Amstel. Het is er druk 
geworden, en je kan nergens 
je auto kwijt, dat is slecht voor 
je gemoedsrust. Ik zocht een 
gulden middenweg tussen 
Amsterdam en Almere. IJburg, 
dacht ik, da’s mooi en toch 
nog wel onder de mensen. Ik 
woon er nu in mijn tweede 
appartement, het vorige was te 
veel een showroom, exorbitant 
ingericht, met een bad van 4,5 
bij 2,5 meter. Zo onpraktisch, 
ik moest een plekje vinden 
waarbij ik iedere dag het idee 
heb dat ik in Center Parcs zit. 
Nu heb ik een gouden plek aan 
het water, met full privacy. Per-
fect voor mij. Niemand ziet me 
als ik naakt op mijn balkon lig 
te zonnen, en dat doe ik graag. 
Het is een sport van me.”

Invriezen
“Het leven is zo leuk, dat de 
dood dichterbij komt maakt 
me gek. Vergankelijkheid 
vind ik totaal onaanvaardbaar. 
De wetenschap heeft me een 
sprankeltje hoop gegeven, ik 
heb net besloten om me te la-
ten invriezen. Daar verslind ik 

informatie over. Men voorspelt 
dat we over een eeuw onsterfe-
lijk kunnen zijn. Eigenlijk dus, 
ben ik honderd jaar te vroeg 
geboren.”

Droomleven
“Door mijn succes ben ik een 
tijdje ingeslapen geweest. 
Maar ik heb juist besloten 
dat ik me er weer mee wil 
bemoeien. Er is interesse uit 
het buitenland, ik heb net een 
contract getekend bij platenla-
bel Spinnin’ en ik wil nieuwe 
tracks maken. Dat ik nog 
zoveel draai is niet vanzelf-
sprekend. Ik leef mijn droom, 
heb een vrij, anarchistisch 
leven. Ik heb ultieme vrijheid 
en ook geen relatie, dat is te 

DJ JEAN

DJ Jean voelt zich ‘net een beetje Steve McQueen’ in De Jas. De 
zonnebril – deze maand werd zijn hele collectie gestolen – is een 
B-keus. “Omdat ik veel in het nachtleven zit, ben ik een soort mol. Ik 
kan heel slecht tegen daglicht.”
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veel verantwoordelijkheid. 
Deze levensstijl wil ik zo lang 
mogelijk rekken. Veel mensen 
willen zich blijven ontwikke-
len, ik niet. Ik wil juist conti-
nueren.”

Deze maand verschijnt DJ Jean 
– Gekkenhuis!, geschreven door 
Victor Mastboom. Op vrijdag 6 
juli draait hij op dé Vrijmibo in Bij 
Storm op Zeeburgereiland vanaf 
19.00 uur.



Bikes & Boards   ‘E   is altijd reuring’
Dennis runt fietsenwinkel Bikes & Boards in het winkelcentrum, met een reparatieser-

vice en showroom aan het Joris Ivensplein. Hij is net bezig die te vernieuwen, ruimer 

te maken. “Hier wordt het hele jaar door gefietst.” Dennis snapt dat wel. “Vooral 

e-bikes zijn populair, voor woon-werkverkeer. Je moet toch die brug over, en het waait 

vaak.” Hij verkoopt ook veel custom made-fietsen van het merk Velo de Ville. “Die zijn 

behalve goed, heel erg betaalbaar.” Ook voor reparaties en tweedehands fietsen kun 

je er terecht. “Nu, vlak voor de zomervakantie, komen veel ouders kijken naar fietsen 

voor hun kinderen die naar de middelbare school gaan.” Het bevalt hem prima in het 

IJburgse winkelcentrum. “Er is altijd reuring.” Wat bovendien opvalt, meer dan elders: 

“Verhuur neemt enorm toe. Dat komt door al die bed en breakfasts in de buurt en het 

hotel dichtbij.”  Info: www.bikesandboards.nl

EyeCare Brilservice 

‘Multifocale lenzen zijn populair op burg’
EyeCare Brilservice heeft een bijzonder interieur met een warme uitstraling, de nieuwste 

meetapparatuur en de mooiste collecties brillen en zonnebrillen. De winkel staat voor 

persoonlijke oogzorg door deskundige professionals. Sinds een half jaar is Pieter de Lange 

vestigingsmanager van het filiaal in Winkelcentrum IJburg. “We geven graag montuurad-

vies, glasadvies en contactlensadvies.” Bij EyeCare vind je bijvoorbeeld ook nachtlenzen en 

multifocale lenzen. Vooral die laatste zijn populair op IJburg, zegt Pieter. “Dit is een jonge 

wijk, we hebben ook veel brillen voor kinderen. Voor hen proberen we het hier gezellig te 

maken.” Het is zomer, de tijd van de zonnebrillen. Daarover zegt hij: “Let op dat die volledige 

UV-bescherming bieden.” Pieter geniet zichtbaar van zijn werk in zijn winkel aan de IJburg-

laan 565. “Mijn team en ik nemen graag de tijd voor mensen.” Info: www.brilservice.nl

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

1 juli

Aan Tafel 
Feest op het plein. Want IJburg bestaat 

15 jaar. En veel ondernemers doen mee. 

Neem eten mee en schuif aan, of koop 

lekkers bij de kraampjes en de bar. 

Met muziek, (kinder)activiteiten, optredens 

en veel meer. Joris Ivensplein achter Winkel-

centrum IJburg, 16.00-20.00 uur, 

ijburgaantafel.nl, Facebook: ‘IJburg Aan 

Tafel’.

Tot en met 7 juli

Vomar Dineractie
Sparen voor gratis 2e diner bij 100 Restau-
rants.

Elke Zaterdag

Gezellige Reuring Markt 
Op het Joris Ivensplein.

Gratis 
Vakantie Check&Advies 
voor je huisdier
Het Dierenpunt, Joris Ivensplein 108

Geldig t/m 31 augustus 2018 met inle
vering van deze bon. Bel voor een afspraak 
(0204721222) of boek online 
(www.hetdierenpunt.nl) 

Nu voor € 4,- 
4 Amerikaanse 
hamburgers
Slagerij Bart Verkerk, IJburglaan 651

Geldig tot 18 juli 2018 met inlevering van 
deze coupon

Voor maar €10,- 
3 Hollandsche 
nieuwe + 1 makreel
Viswinkel IJburg, IJburglaan 655

Geldig t/m 18 juli 2018 met inlevering van 
deze coupon

Knip de bon, lever 'm in bij de betreffende winkel en geniet van je voordeel. ✂

Dichtbij en alles bij de hand

MUSKON
DOE HET ZELF

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

FAST FOOD

natuurlijke gezondheid & verzorging
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tale raam, een kenmerk van 
het vroege modernisme. Een 
verticale geleding in een 
gevelwand zorgt er voor dat 
de passant stil blijft staan en 
omhoog kijkt, een herken-
ningspunt heeft. Een lang-
gerekte gevel geeft de passant 
het gevoel dat hij vooral snel 
moet doorlopen tot aan het 
eind van de tunnel. 

‘Mijn dochters knijpen ertussenuit om er te shoppen’
O O ST P O O R T

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Ik heb er lang omheen 
gedraaid maar het moet er 
maar eens van komen: een 
stuk over winkelcentrum 
Oostpoort. U, lezer, zult zich 
afvragen: waarom heeft u zo 
lang gewacht met een stuk 
over Oostpoort, wat is daar 
zo moeilijk aan? In dit geval 
kan ik het beste antwoorden 
met een citaat van de Engelse 
schrijver Douglas Adams: 
‘It can hardly be a coinci-
dence that no language on 
earth has ever produced the 
expression, “As pretty as an 
airport”.’ Vul het woord ‘win-
kelcentrum’ in op de plek van 
van ‘airport’ en u begrijpt wat 
ik bedoel. 

Toch heb ik een zwak voor 
Oostpoort. Dit komt omdat 
mijn beide dochters vanaf het 
moment dat ze zelfstandig 
mochten fietsen er af en toe 
tussenuit knijpen om te shop-
pen in Oostpoort. Tijdens 
het shoppen worden selfies 
getwitterd waarop ze poseren 
met bagels en frappucino’s 
waarna ze stralend terugko-
men met een nieuwe bikini of 
weer een capuchontrui. Mijn 
dochters gaan dus met plezier 
naar Oostpoort. Ter voorbe-
reiding op dit stuk fiets ik op 

een heldere morgen stapvoets 
door Oostpoort. A crisp sum-
mer morning zeggen ze dan 
in de Angelsaksiche litera-
tuur. De winkels zijn nog 
dicht, schoonmakers heb-
ben net daarvoor de rustieke 
straatkeitjes schoongespoten. 
Als ik tussen mijn oogharen 
door kijk, kan ik mij in een 
pittoresk Engels plattelands-
stadje wanen. 

Zo moet architect Sjoerd Soe-
ters het bedacht hebben. Ge-
bogen straatjes, klassieke ge-
velopbouw. Hier en daar een 
zuiltje en een timpaan. En 
een verticale geleding in de 
gevels. Let daarop lezer, een 
verticale geleding in gevels 
wordt bereikt door ramen en 
balkons recht boven elkaar 
te zetten. Dit in tegenstelling 
tot het langgerekte horizon-

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. 

Dit winkelcentrum voelt 
veel beter dan winkelcen-
trum Buikslotermeer, dat 
moet zelfs ik, als exponent/
product van het dogmatisch 
modernisme van de TU Delft 
wel toegegeven. Ik denk dat 
zelfs de architect van winkel-
centrum Buikslotermeer dit 
zal toegeven. Zou Koolhaas 
het goedkeuren? Daar ben ik 
echt benieuwd naar. Ik keur 
het goed. 

In dat licht is het wel geestig 
om te vertellen dat de eerste 
sollicitatiebrief na mijn af-
studeren naar Sjoerd Soeters 
ging. De strekking van de 
brief was als volgt: “Geachte 
heer Soeters, het toeval wil 
dat ik recht tegenover uw 
kantoor woon. Het lijkt mij 
enorm handig als ik bij u aan 
de slag zou kunnen. Boven-
dien ben ik erg onder de 
indruk van uw laatste gebouw 
in…” Soeters zag hier de 
humor wel van in en nodigde 
mij uit voor een gesprek. 
Helaas niet aangenomen. Ben 
benieuwd wat er dan van mijn 
carrière gekomen was.

Via Verbeterdebuurt.nl kunnen bewoners melding doen van missers 
in de openbare ruimte. Vaak gaan die over hondenpoep, kapotte 
verlichting en vuilnis.

‘Ik was eigenlijk aangenaam verrast’
E R G E R N I S S E N  D R O P P E N  V I A  V E R B E T E R D E B U U RT. N L

Uitpuilende huisvuilcon-

tainers, kapotte lantaarn-

palen, hondenpoep; de site 

Verbeterdebuurt laat een 

bonte verzameling dage-

lijkse ergernissen zien op 

de kaart van Amsterdam. 

Door José Stoop

Via de site of de mobiele ap-
plicatie kunnen buurtbewo-
ners een Melding Openbare 
Ruimte doen, of een suggestie 
voor een verbetering. Een 
idee wordt weergegeven als 
een geel lampje op de kaart, 
een probleem als een rode 
punaise, en een opgelost pro-
bleem verandert in een olijk 
groen vlaggetje. 
Het systeem werkt eenvoudig. 
Nieuwe meldingen worden 
automatisch doorgezet naar 
de betrokken afdeling van de 
gemeente waar de melding is 

gemaakt, waarna deze in-
dien nodig poolshoogte gaat 
nemen. Als het probleem is 
opgelost, wordt de status van 
de melding online aangepast 
en de melder op de hoogte 
gebracht. De melder kan ook 
zelf de status van zijn mel-
ding aanpassen. 

Vorig jaar heeft de gemeente 
samen met Verbeterdebuurt.
nl en PostNL een pilot uitge-
voerd in De Pijp. Een 35-tal 
postbezorgers checkten in 
hun buurt een maand lang 
of meldingen die volgens het 
system afgehandeld waren 
ook echt afgehandeld waren, 
en maakten zelf ook meldin-
gen. In totaal genereerden ze 
in een maand tijd meer dan 
duizend meldingen, meren-
deels over huisvuil op straat. 
De pilot wees ook uit dat 
zo’n kwart van de volgens het 
systeem afgehandelde mel-
dingen in het echt nog niet 

was opgelost, of dat er ondui-
delijkheid bestond over de 
locatie of status. 

Dat strookt aardig met de 
ervaring van een bewoner 
van de Indische Buurt die 
de app geregeld gebruikt om 
overvolle bakken te melden, 
of grofvuil dat veel te vroeg 
naast de vuilcontainers wordt 
gezet. “Toen ik mijn eerste 
melding had gemaakt, werd 
ik keurig gebeld door een 
ambtenaar… ik was eigenlijk 
aangenaam verrast. Maar 
een paar meldingen ver-
der reageerde de gemeente 
minder snel of helemaal niet 
meer, terwijl de melding wel 
op afgehandeld was gezet. Al 
heb ik wel het idee dat er hier 
sindsdien vaker een schoon-
maakploeg rondloopt.”

www.verbeterdebuurt.nl



38 eengezinswoningen
Binnenkort in verkoop:

Hallo lieve IJburger!
Met zoveel mogelijk IJburgers vieren we op zondag 1 juli het 15 jarig 
bestaan van IJburg. Neem een pan vol lekkers mee en schuif gezellig 
aan op het Joris Ivensplein, achter het winkelcentrum. Er is een bar, 
live muziek en heel  veel leuke activiteiten.

Genoeg te beleven
Onder andere spreekstalmeester Kamille Kres, theatermaakster 
Mouna Laroussi, singer-songwriter Andre van Egmond, kunstenares 
Noor Huige die live een kunstwerk maakt, workshop ‘Praat met je 
Puber’ door Renie van Putten, yogales door Naar Zee Yoga, Boot- 
camp door Steve Relyveld, Talentshow, voetbalpooltjes, kickboxles, 
markt met burenprijsjes, kinderactiviteiten, schmink, glittertattoos, 
taarten maken, theaterworkshops en als afsluiter komt meester 
Freek met zijn bekende coverband Little Sister! 

Goed om te weten
• De entree is gratis, je bijdrage is eten om te delen
• Drankjes zijn ter plekke te koop bij de bar
• Er is een halalbuff et
• Laat weten dat je komt via Facebook ‘IJburg Aan Tafel’
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‘De scheids fluit net 
 iets makkelijker tégen ons’

In 2016 en 2017 eindigde Real Sranang respectievelijk derde en tweede in de vierde klasse 

van het zondagamateurvoetbal. In 2018 volgde het eerste kampioenschap sinds 1983. 

Naar aanleiding hiervan spreek ik aanvoerder Virgil Spier (33), die in de kampioenswed-

strijd tegen buurman Ankaraspor de winnende treffer maakte.

Door Gijs Lauret

R E A L  S R A N A N G  N A  3 5  J A A R  E I N D E L I J K  K A M P I O E N

Aanvoerder Virgil Spier maakte de winnende. “Ik was zo brutaal 
om te zeggen: ‘Als ik bij Real Sranang kom spelen, dan worden we 
kampioen. Dat is gebeurd.”

We zien een ranke lange gozer 
met rastahaar tot op zijn ach-
terste, het gezicht verborgen 
achter een modieus baardje, 
donker hoedje en zonnebril. 
Eenmaal ontdaan van hoed 
en bril blijkt Virgil een charis-
matische persoonlijkheid die 
zegt wat hij denkt, terwijl ik 
chemische Fernandes-limona-
de drink. 

Hoe is je betrokkenheid bij 
Real Sranang?
“Ik ben altijd betrokken 
geweest, trainde vaak mee, 
maar speelde elders op hoger 
niveau. M’n vrienden voetbal-
len hier, m’n broer. Mensen uit 
de Surinaamse gemeenschap, 
ik noem ze ‘buurtvaders’, 
vroegen steeds wanneer ik 
eindelijk hierheen kwam. Mijn 
broer Jurgen wilde stoppen, 
dat was de druppel. Ik was zo 
brutaal om te zeggen: ‘Als ik 
kom, worden we kampioen.’ 
Dat is gebeurd.” 

Als aanvoerder de winnende 
maken. Lekker?
“Jaaaa! Wat een ontlading. 
Even voelde ik angst, gebeurt 

niet vaak tijdens het voetbal-
len. Ik wilde afspelen, maar er 
stond iemand tussen. Ik schoot 
tegen de keeper, hij rolde heel 
zachtjes via de paal erin. Het 
was feest, ik werd besprongen. 
Ik heb vaker beladen wedstrij-
den gespeeld, maar dit voelde 
echt als een doelpunt voor 
mijn familie. De dagen erna 
waren chaotisch, we hebben 
meerdere traantjes gelaten.”

Hoe merkte je dat Real al 35 
jaar hunkerde naar een kam-
pioenschap?
“Na afloop hield de voorzitter 
een toespraak in de kleedka-
mer. We zagen deze titel wel 
aankomen, maar beseften het 
nog niet. De meeste jongens 
waren in 1983 nog niet eens 
geboren man! Dit is een stukje 
geschiedenis voor deze zwarte 
voetbalorganisatie, eentje die 
toegankelijk is voor eenieder. 
Want hier voetballen ook 
jongens met niet-Surinaamse 
achtergrond. Toch, kut gezegd, 
hebben we altijd een achter-
stand; de scheids fluit net iets 
makkelijker tegen ons, we wor-
den anders aangekeken door 

tegenstanders en publiek. Een 
ander zal dat niet zo zien, maar 
ik voel dat heel sterk. Vanuit 
mijn opvoeding heb ik meege-
kregen: reken erop dat je altijd 
harder moet lopen dan ande-
ren. Dat heeft me discipline 
bijgebracht en gemaakt tot de 
man die ik nu ben.”

Hoe zie je de toekomst?
“We zijn druk met het elftal, 
hebben veel jongens met wie 
ik eerder speelde bereid ge-
vonden om te komen. We wil-
len groeien en weer meedoen 
voor de prijzen; ik wil altijd 
voor de prijzen spelen en deze 
selectie is capabel genoeg. Dit 
is een familiaire club waar het 
meer gaat om trots en eer dan 
om geld. Ik ben nog fit en zal 
de ploeg op sleeptouw nemen. 
Ik had veel aanbiedingen, zelfs 
uit de Derde Divisie, maar ik 
ga vandaag vertellen dat ik 
blijf. De waardering hier voelt 
supergoed.”

Antoinette Poortvliet.

‘Elkaar leren kennen door samen te eten’
Op 1 juli gaat IJburg weer 

Aan Tafel. Op het Joris 

Ivensplein komen buurtbe-

woners samen voor eten en 

drinken en om met elkaar 

te zingen en te feesten. Alle 

buurtbewoners zijn wel-

kom. “Neem lekker eten 

mee en schuif aan.”

Ook zonder eten ben je van 
harte welkom. Er zijn standjes 
van mensen uit de buurt die 
iets maken, zoals Indiase en 
Marokkaanse gerechten. Drin-
ken kun je kopen bij de bar, 

beheerd door buurtcafés NAP 
en DOK48. “Veel bewoners en 
instellingen doen belangeloos 
mee aan dit festijn.”

Antoinette Poortvliet van Bu-
reau Crealisatie heeft – net als 
bij de vorige editie in 2013 – de 
organisatie in handen. “Toen 
kopte je Aan tafel met cous-
cous en Hemaworst, dat vond 
ik briljant gevonden. Want het 
dekt precies de lading. We, het 
initiatief komt van stadsdeel 
Oost, willen mensen bij elkaar 
brengen. Omdat we hier met 
velen en met heel veel natio-
naliteiten samenleven. Het is 
goed om elkaar beter te leren 
kennen. Hoe kan je dat beter 
doen dan door samen te eten?”

Er is een groot podium die 
middag, spreekstalmeester Ka-
mille Kres en theatermaakster 
Mouna Laroussi presenteren 
het spektakel. Twee jeugd-
bands treden op, er zijn dan-
sers en een singer-songwriter, 
er is theater en de finale wordt 
verzorgd door coverband Lit-
tle Sister. 

Rond het plein staan aller-
lei kraampjes, er zijn thea-
terworkshops, schmink en 
glittertattoos, een bootcamp, 
en voor kinderen zijn er heel 
veel activiteiten op het gebied 
van theater, sport en spel. Een 
fotograaf heeft een studiootje 
op het terrein om portretten te 
maken voor je sociale me-

dia, kunstenares Noor Huige 
maakt live een kunstwerk van 
materialen uit de buurt.

“Het is te veel om op te noe-
men, eigenlijk. Als je wilt zien 
wat deze buurt allemaal te 
bieden heeft, moet je gewoon 
komen. Het wordt een feest dat 
je niet mag missen.”

Aan Tafel – 15 jaar IJburg, Joris 
Ivensplein, zondag 1 juli, 15.30–
20.00 uur, www.ijburgaantafel.nl. 
Gratis toegang. 
Facebook: ‘IJburg Aan Tafel’.
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Van de wijkredactie



Van Dort Letselschade is een gerenommeerd kantoor 
dat gespecialiseerd is in de begeleiding van slachtoffers van
letselschade en de nabestaanden bij overlijdensschade.

100% partijdig, 
dat geeft vertrouwen

Kantoor Amsterdam
Jan Luijkenstraat 12 III 
1071 CM Amsterdam

020 514 81 15
Open ma t/m vr van 8.30u - 17.00u
amsterdam@vandortletselschade.nl

Wij willen alleen jóuw belang dienen. Gerechtigheid 
en zekerheid maken alleen kans bij een 100% partijdige aanpak. 
Daarom werken wij anders.

Jouw persoonlijke verhaal
Bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval kom je al gauw 
terecht in een wereld vol gouden bergen. Maar voor niks gaat 
de zon op. Jouw ongeval is niet zomaar een dossier, het is een 
persoonlijk verhaal. Dat verdient meer dan een case-nummer. 
Jij wilt iemand die vecht voor jouw belang.

Schadevergoeding + toekomstperspectief
Bij letselschade telt niet alleen het geld, maar ook de persoon-
lijke erkenning en een zo gunstig mogelijk vervolg. Misschien 
zelfs de start van een andere toekomst.

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

Meer weten? 
020 592 54 20 

Begeleiding en 
dagbesteding

www.zgao.nl

ZONDAG 22 JULI
10.00 UUR -17.00 UUR

RADIOWEG 64 
GRATIS  PARKEREN

GROTE ZOMER 
VLOOIENMARKT

JAAP EDEN HAL

BOEK NU UW KRAAM 
b e l  v o o r i n f o

06 391 08 152
animo-vlooienmarkten.nl

Bereik Amsterdammers 
met wat Amsterdammers 

willen lezen!

Alles over cultuur, 
sport, politiek en 

evenementen in de stad.
U leest het in de huis-aan-huisbladen 

van Mediagroep Amsterdam.

Mediagroep
Amsterdam

.nl
DIRK-JAN EMANS

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via:

Reserveer uw campagne bij Mediagroep Amsterdam!
Eenvoudig uw advertentie in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw media-adviseur.

Telefoon: 06-29040240   E-mail: martijn@debrugkrant.nl   Website: www.debrugkrant.nl

t/m 3 
september 

2018Zomer op het Muiderslot

www.muiderslot.nl

Kom genieten van theatervoorstellingen, zomer-
avondconcerten, middeleeuws vermaak, rondleidingen, 
roofvogels, kinderspeurtocht, tentoonstelling en de 
prachtige kasteeltuinen. Tot in de Pruimentijd! Museumkaart/Vriendenpas gratis

Ruime keuze in

•	 Luxaflex
•	 Horizontale
		 jaloezieen
•			 Houten	jaloezieen
•			 Rolgordijn
•			 Twist	Rolgordijnen
•			 Duette	Shades	
•			 Roman	Shades	
•			 Verticale	Jaloezieen
•			 Silhouette	Shades	
•			 Facette	Shades	
•			 Dakraamproducten
•			 Horren
•		 Zonwering

AKTIE! 4e SYSTEEM KADO

Bij bestelling van:  
Luxaflex® Duette Shades, Twist 
Shades en Horren.
geldig van 1 t/m 31 juli 2018

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

SICKMANN
Amsterdam

woninginr icht ing
uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

TE HUUR

www.amsterdamsecompagnie.nl 
t  +31 10 225 15 11

Gebouw Y10
IJburglaan 628 - 634U te Amsterdam
kantoorunits vanaf circa 23 m2 v.v.o. 
per direct beschikbaar

te 
huur op 
flexibele 

basis

ROMMELMARKT

ZONDAG 24 JUNI
10:00 UUR - 17:00 UUR

GRATIS PARKEREN
CRUQUIUSWEG 140 

 BEL OF MAIL VOOR GRONDPLEK: 
INFO@QRU.AMSTERDAM  

06-38444141
 

GRONDPLEK: € 15 
ENTREE BEZOEKERS: € 2 

WWW.QRU.AMSTERDAM
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T I E N  J A A R  D E  O P E N  H O F  E N  F L E VO H U I S

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

ZGAODeel 48

‘Goede zorg door betrokkenheid en verbondenheid’

Deze zonnige woensdagmid-
dag zijn bewoners en bezoe-
kers van het dagcentrum neer-
gestreken in de tuin van het 
Flevohuis. Een zanger brengt 
De klok van Arnemuiden en 
iedereen zingt mee. Op het 
gras heeft ook de wandelclub 
uit het Flevopark een kleedje 
neergelegd.

Volgende week vindt hier, in 
deze grote bloemige tuin, het 
feest plaats voor alle mede-
werkers en vrijwilligers van 
ZGAO. “We vieren de fijne sa-
menwerking. Dat het zo goed 
gaat, is mede te danken aan de 
inspanningen van iedereen die 
bij ons werkt.” Jan van Wijk is 
al sinds 1998 bestuurder van 
ZGAO. In deze lange periode 
zag hij zorginstellingen in 

Amsterdam fuseren tot grote 
organisaties. Van Wijk wilde 
het anders, hij wilde er voor 
de buurt zijn en verbindingen 
maken.

Hij weet waarover hij praat. 
Want Van Wijk stond in zijn 
jonge jaren als verpleegkun-
dige tien jaar ‘aan het bed’. “De 
afgelopen jaren hebben we 

De Open Hof en het Flevo-

huis zijn tien jaar samen. 

Kleinschaligheid en een 

wijkgerichte aanpak, 

daarin versterken deze 

zorghuizen elkaar. Ze zijn 

er voor de buurt, de be-

trokkenheid is groot en de 

deuren staan altijd open. 

Reden voor een feestje.

geïnvesteerd in ketenzorg: de 
juiste cliënt op de juiste plek 
met de juiste zorg. Door goed 
samen te werken met andere 
organisaties kunnen wij in 
het complete pakket van zorg 
voorzien, voor wie nog thuis 
woont tot de laatste levensfase. 
Wat we zelf niet hebben, bie-
den we in samenwerking met 
onze partners aan. Groter wor-

Jan van Wijk, bestuurder van ZGAO, in de tuin van het Flevohuis. Deze middag treedt er een zanger op voor 
cliënten. En volgende week is hier een feest voor medewerkers, om te vieren dat De Open Hof en het Flevohuis 
tien jaar samen zijn. “Na tien jaar kun je zeggen: we zijn een eenheid.”

Door Linda van den Dobbelsteen

den is overbodig geworden. 
Wij zijn juist dé zorgaanbieder 
van Oost.”

Het Flevohuis en De Open Hof 
passen goed bij elkaar. “We 
hebben elkaar gevonden in het 
kleinschalige, in het wijk-
gericht werken. We kennen 
onze medewerkers, weten van 
elkaar wie we zijn en hebben 

veel contact. Dat vinden wij 
belangrijk. Betrokkenheid en 
verbondenheid hebben een 
positieve uitwerking op de 
zorg. Wat ook belangrijk is: we 
kunnen kennis en activiteiten 
uitwisselen, maar ook werk-
plekken. “Onze leerlingen 
worden rijk opgeleid.”

Van Wijk denkt dat deze 
manier van doen veel toege-
voegde waarde heeft. Toegan-
kelijkheid is hierbij een sleu-
telwoord. Voor medewerkers 
– met een goed idee kunnen 
ze altijd bij hem binnenlopen 
– en voor bewoners, maar ook 
voor de buurt. “We vinden de 
verbinding met onze wijk heel 
belangrijk. We betrekken om-
wonenden in de Watergraafs-
meer en de Indische buurt bij 
wat we bieden, bijvoorbeeld 
via de activiteiten in het Hoek-
huis en de Flevopoort.” 

Van Wijk overziet het afgelo-
pen decennium. En knikt. “Na 
tien jaar blijkt het gelukt om, 
met vereende krachten van de 
medewerkers, als eenheid te 
fungeren. Daarom is het feest 
op 29 juni.”

www.zgao.nl

Advertorial

Ook fotografen Nynke, Vera en Rachel tonen hun werk in Museum Tot Zover.

Complexe emoties rond de dood
De dood is voor veel men-

sen een ongemakkelijk 

gespreksonderwerp. Toch 

krijgen we er vroeg of laat 

allemaal mee te maken. In 

de kunsten is de dood dan 

ook een veelvuldig terug-

kerend thema. Museum Tot 

Zover op De Nieuwe Ooster 

toont hoe vier talentvolle 

fotografen hun complexe 

emoties rond de dood ver-

talen in een serie foto's.

“De Nieuwe Ooster is een 
sfeervol, prachtig stadspark 
vol bomen en vogels”, stelt 
directeur Guus Sluiter van 
Tot Zover. “Het is de tendens 
dat begraafplaatsen zich als 

openbaar gebied steeds meer 
openstellen voor bezoek en 
Tot Zover speelt daarin een 
belangrijke rol. Ons doel als 
museum is de mensen te laten 
nadenken en reflecteren op de 
dood en daarmee dus op het 
leven.”

Best of Class 2 – VERLIES | 
HERINNERING | FOTOGRA-
FIE stemt op overtuigende 
wijze tot nadenken. De foto-
grafen buigen zich over vragen 
als ‘hoe verbeeld je verdriet’ 
en ‘hoe laat je een herinnering 
zien’. Ze zijn afgestudeerd aan 
de Fotoacademie en geselec-
teerd op hun artistieke kwali-
teiten. “Een technisch sterke 
foto kan bijna iedereen wel 
maken”, meent Sluiter. “Maar 
deze fotografen blinken uit 
in hun expressieve kracht. Ze 
weten hun persoonlijke zoek-
tocht prachtig te verbeelden.”

Jasmijn Duterloo verbeeldt 
de hiaten in haar herinnering 
met gaten in haar werk. Een 
mozaïek van enveloppen toont 
een gezicht, maar er mist een 
deel. Een tweede serie van haar 
toont stukjes van een portret, 
vastgepind als fragmenten van 
herinneringen. Rachel de Lief-
de rouwt om een zelfdoding 
en toont dat met kleurrijke, 
fragiel opgehangen foto's. Elk 
beeld geeft een emotie weer. 
Op een andere wand zien we 
fotootjes van haar vader in 
gelukkiger tijden.

Even kleurrijk, maar meer ab-
stract en stilistisch strakker is 
het werk van Nienke Steinitz. 
Ze vertaalt persoonlijk verlies 
in kleur, licht en reflectie. De 
poëtische foto’s verbeelden 
de ongrijpbaarheid van het 
bestaan. Het werk van Vera 
van Almen gaat over verlies 
en verlangen. De nostalgische 

foto's roepen gevoelens op van 
wanhoop en kwetsbaarheid. 
Van Almen heeft duidelijk een 
melancholische kijk op het 
leven.
De vier fotografen benaderen 
het thema op geheel eigen wij-
ze, maar vormen gezamenlijk 
een mooi, harmonieus geheel. 

BEST OF CLASS 2 IN MUSEUM TOT ZOVER

Door Wietse Schmidt
Zonder de dood letterlijk te 
tonen is deze toch alom aan-
wezig. Net zoals het meestal is 
in het dagelijks leven. 

De expositie is tot en met 23 septem-
ber te bezoeken aan de Kruislaan 
124. Informatie via www.totzover.nl. 



WWW.WEESPGASTVRIJ.NL

10:00 TOT 
19:00 UUR

19:00 UUR

WEESP
GASTVRIJ

ZATERDAG 30 JUNI
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deBrugNieuws

Natuur in niemandsland wordt nu toegankelijk
A A N  D E  L A N G E  Z E E D I J K  T US S E N  A M ST E R DA M  E N  M U I D E N

Precies tussen Amsterdam-

Oost en Muiden, van de 

Oranjesluizen tot aan de 

monding van de Vecht en 

het Muiderslot, ligt een 

oude zeedijk langs het 

IJmeer. Die voert je langs 

verborgen plekjes, uitkijk-

posten en De Krijgsman. 

Wandelpaden geven je 

straks toegang tot die nieu-

we woonwijk en vroeger 

ontoegankelijke natuur. 

Het is een route die velen best 
al eens gefietst of gewandeld 
zullen hebben. Van Am-
sterdam naar Muiden, langs 
de baaien, de stranden, de 
bramenstruiken en altijd met 
Pampus als ver anker in het 
IJmeer. Aan de andere kant 
eerst het kanaal, een park, een 
fort, de Maxis en de schapen. 
En dan langs die enorme pluk 
natuur.

Die ligt op het terrein van de 
voormalige kruitfabriek, waar 
woonwijk De Krijgsman ver-
rijst, en was jarenlang onbe-
reikbaar. Maar binnenkort 
worden vanaf de zeedijk pa-
den aangelegd, op zes plekken, 
zodat het groen en daarmee 
de wijk ineens toegankelijk 
worden voor iedereen die het 
wil zien. 

Je vindt er het jaren oude 
Kruitbos, met grote bomen en 
vier kilometer wandelpaden. 
Stille poelen, grachten, de 
oude fabrieksgebouwen en 
ook – straks – prachtige huizen 
en horeca. In het oostelijke 
puntje, midden in een groot 
park, staat de Westbatterij, het 
robuuste torenfort uit 1852 
en onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Vanaf daar 
klim je zo de dijk weer op. Hier 
verrijst als de plannen door-
gaan een buitenhaven met 
ligplekken voor driehonderd 
schepen, een eind van de wal 
af. Zodat het strandje dat er ligt 
in gebruik kan blijven.

Onderweg kom je op de dijk 
nog van alles tegen. Strui-
nend door het hoge gras duwt 
Marcus, projectleider van De 
Krijgsman, net wat takken weg. 
“Kijk”, roept hij enthousiast 
zwaaiend. Er doemt een ver-
scholen rotsstrandje op. “Dat 
is toch uniek? Wie goed kijkt 
vindt deze verborgen plekjes 
overal langs de dijk.” Hij wijst 
richting Amsterdam. “Zie je 
die stalen uitkijkpost? Er staan 
er meer, om even stil te staan 
bij de kustlijn en het oneindige 
water.” 

De lange zeedijk van Amster-
dam naar Muiden is een fijne 
fietstocht, een uitdaging voor 
Amsterdamse hardlopers, en 
een heerlijke wandeling in een 
zonnig weekend.

Het informatiehuis van De Krijgs-
man aan het Kruitpad 15 is open. 
De komende zes maanden gaan er 
zo’n driehonderd woningen in ver-
koop. De wijk bestaat uiteindelijk 
uit 1300 koopwoningen in verschil-
lende prijsklassen. 

www.dekrijgsmanmuiden.nl

In het kaartje zie je de paden richting nieuwe natuur en De Krijgsman 
ingetekend. Onder: Marcus op de oude zeedijk, hij ontdekt er ploegend door 
het gras een verborgen strandje.

Festival in Weesp 

Op zaterdag 30 juni is het festival Weesp Gastvrij. De aftrap is om 11.00 uur met een parade. Je 
kunt deze dag genieten van straatmuzikanten en straattheater, en er zijn veel kinderactiviteiten 
– van knutselen, pottenbakken en schminken tot een ouderwetse Malle Molen, een speurtocht 
en workshops Op diverse plekken zijn bluesy, poppy en jazzy optredens van koren en bands. 
Er is een dansshow en verschillende jongerenbandjes presenteren zich. Je kunt ook meevaren 
met sloepen, zelf varen in een fluisterboot, suppen of kanovaren. Winkels en horeca hebben 
aanbiedingen en extra’s. De dag wordt afgesloten door coverband Nasty Noices. 

www.weespgastvrij.nl

Open Dag Lloyd Hotel

Op zondag 24 juni opent het Lloyd Hotel de deuren voor Amsterdam. Op verrassende plekken 
in het gebouw worden klassieke concerten gegeven. In het restaurant is de expo OUR GRID van 
fotograaf Jaap van den Beukel te zien, waarvoor hij de tieners van IJburg heeft vastgelegd. 

Een select publiek mag in het torentje van het uitzicht genieten en onderwijl luisteren naar de 
compositie ‘Longplayer’. Om 12.30 en 16.00 uur zijn er rondleidingen. Kinderen vermaken zich op 
het terras met een groot springkussen en knutselactiviteiten onder begeleiding van de Knutsbus. 
De Open Dag wordt georganiseerd in het kader van Wemakethe.city, een stadsbreed festival 
dat Amsterdam beter maakt. Reserveer voor ‘Longplayer’ en de rondleidingen via opendag@
lloydhotel.com. 

Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, tussen 12.00 en 18.00 uur, www.lloydhotel.com.

Spiering Festival
Op 23 juni vindt het 
Spiering Festival plaats, 
het muziekfestival van 
Muiden. Met een grote 
markt, livemuziek, sport en 
allerlei activiteiten. Hans 
Dulfer komt, er is een dj 
en je kunt dammen tegen 
legende Ton Sijbrands. Het 
gebeurt allemaal rond de 
zeesluis, en de aftrap is al 
op vrijdagavond 22 juni. 
Zaterdag 23 juni van 14.00–
00.00 uur, programma op 
spieringfestival.nl.

oude Zeedijk

Muiden

IJmeer



Big Green Egg kopen of huren in Amsterdam?
Heeft u binnenkort een leuk feestje of gewoon eens zin om stoer te barbecueën, huur dan nu een 
Big Green Egg. Neemt u voor minimaal €150 ,- vlees af dan krijgt u ook nog eens 20% korting op de 
huurprijs. Bekijk de voorwaarden en boek snel op www.slagerijbuhrs.nl
Nu 5% extra korting bij aanschaf van een Big Green Egg / actiecode BUHRS5 / www.greeneggtotaal.nl

Barbecueën doe je met Bührs!
Al vijf generaties liefde voor het slagersvak

Zelf BBQen * Feestje 
Verjaardag * Bedrijfsfeest 

Workshops * Catering

Workshops 
met Bührs 
Op de Big Green Egg leer je een 
5-gangen diner te maken onder 
begeleiding van Grillmaster Rob 
van Leeuwen en slagers Michel 
en Robbert Bührs. 
Geef je snel op voor een van de 
onderstaande data:

Zaterdag 30-06-18 > 12:00/16:00
Zondag  01-07-18 > 12:00/16:00
Woensdag 18-07-18 > 18:00/22:00
Woensdag 22-08-19 > 18:00/22:00
Zaterdag 15-09-18 > 12:00/16:00
Zondag 16-09-18 > 12:00/16:00

Kosten €60,- pp incl. hapjes en drankjes

Inschrijven via info@slagerijbuhrs.nl
(minimaal 10 inschrijvingen nodig om de 
cursus door te laten gaan.)

Slagerij Buhrs - f - Veemkade 1260
Winkelcentrum Brazilië - 020 4197440 

www.maxis.nl • Volg ons op Facebook

De zomer 
begint bij Maxis

• IEDERE ZONDAG GEOPEND 
• ALTIJD GRATIS PARKEREN

 • VOORDELIG TANKEN
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Knippen en plakken – het ontwerp van Strandeiland 
krijgt zijn definitieve vorm

L A N D M A K E N  B E G I N T  D E Z E  Z O M E R

Ze hebben er duidelijk 

plezier in. Stedenbouw-

kundigen Ton Schaap en 

Esther Reith zijn bezig met 

het definitieve ontwerp 

van Strandeiland, het 

eiland dat IJburg zo goed 

als compleet gaat maken. 

Strandeiland is met 8000 

woningen straks het groot-

ste eiland van de IJburgse 

archipel.

Volgens de Uitgangspunten-
notitie Strandeiland die het 
Amsterdamse college begin dit 
jaar presenteerde zal de eerste 
paal hier in 2022 de grond in 
gaan. Vóór die tijd moet zeker 
de helft van het eiland zand-
korrel voor zandkorrel zijn 
aangelegd (tegen het einde 
van deze zomer wordt een 
begin gemaakt met de eerste 
80 hectare), moet de grond 
zijn ingeklonken en een begin 
zijn gemaakt met het buizen-
netwerk dat een stadswijk nu 
eenmaal nodig heeft. 

En dan stap voor stap de rest. 
Het duurt dan naar schat-
ting nog 15 tot 20 jaar voordat 
Strandeiland helemaal klaar 
en bewoond zal zijn. Dat is 
best lang. Maar zonder een 
goed ontwerp komt er hele-
maal niks. En dat ontwerp 
moet dit najaar klaar zijn, want 
dan wordt het als Concept 
Stedenbouwkundig plan voor 
formele inspraak aan het pu-
bliek voorgelegd. 
Flink doorwerken dus, daar in 
het IJ-atelier in Noord, waar 
Ton en Esther met het project-
team bezig zijn om de eerste 
schets die in februari werd 

gepubliceerd nader in te vul-
len. Dat doen ze, zoals ze zelf 
zeggen ‘met een open oor voor 
de inbreng van anderen’.

Voor het maken van die eerste 
schets – waarop de inrichting 
van het eiland in grote lijnen 
zichtbaar is, met een verdeling 
in de Pampusbuurt ten noor-
den van de waterpartij in het 
midden en de Muiderbuurt 
aan de zuidkant daarvan, en 
het aandeel van strand, natuur 
en water – werd vorig jaar al 
uitgebreid gesproken met een 
drietal ervaren Amsterdamse 
architecten over de eisen die 
vandaag aan de leefomgeving 
in een moderne stad gesteld 
worden. 

Surfboy en deftige dame
Verder heeft het team van Ton 
en Esther zich georiënteerd in 
‘mensvriendelijke’ stadswijken 
in Brooklyn en Londen, en 
ook in Amsterdam hebben zij 
nog eens goed rondgekeken. 
Ton Schaap: “Intieme hofjes, 
huizen met kleine voortuinen, 
zonnige veranda’s, die sfeer 
van buitenleven maar wel 
lekker compact, dat wil ik hier 
vinden.” Esther, hoofdontwer-
per van het plan, vult aan: “De 
bouwstijl van de Vespuccis-
traat in West, de Amsterdamse 
School, dat is wat ik hier terug 
wil zien.” En ze zijn het erover 
eens: “Zo kan de ene buurt ‘de 
surfboy’ zijn en de andere de 
‘deftige dame’.”

Publiek aan bod
Ook het publiek komt aan 
bod. Na de presentatie van de 
uitgangspuntennotitie is de 
laatste maanden het oor ver-
legd naar de bewoners van het 
huidige IJburg, die natuurlijk 
ook zo hun ideeën en ervaring 
hebben. De open avond in 
april in het IJburg College trok 
veel bezoekers, die hun wen-

sen en commentaar invulden 
op een vragenformulier. En 
onlangs werden lokale belan-
gengroepen, zoals de Vrienden 
van het Diemerpark, uitgeno-
digd voor een gesprek in het 
IJ-atelier. 

Knippen en plakken
Dankzij al die inspiratie wordt 
er in het IJ-atelier nog heel wat 
geknipt en geplakt de ko-
mende weken. Meer of minder 
ruimte voor de sportvelden? 
Hoe is de verhouding tussen 
groen en stenen? Hoe zor-
gen we voor bedrijvigheid, 
hoe hoog gaan we bouwen? 
Wat is het uitzicht vanaf het 
Centrumeiland? En dat water, 
dat is er toch voor iedereen? 
Al die vragen moeten worden 
beantwoord en verwerkt in 
het Concept Stedenbouw-
kundig plan, dat in september 
klaar moet zijn. Klaar voor de 
inspraakronde die het project-
team in de maanden daarna 
organiseert. 

Als ook de resultaten van die 
inspraak zijn verwerkt, zal in 
mei volgend jaar het defi-
nitieve Stedenbouwkundig 
Plan Strandeiland – inclusief 
kostenplaatje – ter goedkeu-
ring aan de Amsterdamse 
gemeenteraad worden voor-
gelegd. Het landmaken voor 
de Muiderbuurt is dan al een 
eind op streek…

Stedenbouwkundigen Esther Reith en Ton Schaap, op de bank bij het IJ-
atelier in Amsterdam-Noord, bespreken de maquette van het Strandeiland. 
Wat is goed en wat kan beter? 

Het ontwerp van Strandeiland ligt nog niet helemaal vast. Dankzij de vele 
gesprekken met experts, de contacten met bewoners van het huidige IJburg 
en met vertegenwoordigers van lokale belangengroepen wordt er nog 
dagelijks aan het ontwerp gesleuteld. Dit plaatje laat zien hoe het eiland er 
een paar weken geleden uitzag. 

Door Carla M. Peddemors

Keti Koti Festival

Op 1 juli staat Amsterdam erbij stil dat op die datum in 1863 in Suriname en de Nederlandse 
Antillen de slavernij werd afgeschaft. Hiermee kwam een einde aan een beladen hoofdstuk in de 
koloniale geschiedenis. De herdenking begint om 11.00 uur met Bigi Spikri, een kleurrijke optocht 
in traditionele kledij van het Waterlooplein naar het Oosterpark, met looporkesten en brassbands. 
In het Oosterpark vindt om 13.00 bij het Nationaal Slavernijmonument de officiële 
herdenkingsplechtigheid plaats. 

Om 15.00 barst het Keti Koti Festival los. Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid worden gevierd 
met optredens op drie podia, een Caribische wereldmarkt met eten en drinken, kunstnijverheid 
en informatiestands. 

Bekijk het volledige programma op ketikotiamsterdam.nl.



T-Gray
Soundbalance
en meer...

dj Jean

BIJ STORM  |  IJDIJK 10  |  AMSTERDAM  | 
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•  Personal Summer Kickstart
•  6 weken Small Group Training
•  Personal Voedingsplan
•  Personal Coaching
      Meer info of een proeftraining doen? 

training@motion3.nl 

Let op: er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Unieke combinatie van
Personal Coaching en
Small Group TraininG

IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529 > TRAINING@motion3.nl > WWW.motion3.nl

 Normale
prijs 220,-

nu 150,- 
geldig tot  

7 juli

HOUTEN VLOEREN

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

OPRUIMING
RESTPARTIJEN

HOGE KORTINGEN

Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren

www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

Zomerfeest Blijburg op 21 juli met dj Isis

Zaterdag 21 juli is het beroemde Zomerfeest van Blijburg, voordat 
het paviljoen het lege Centrumeiland eind september moet verlaten 
voor woningbouw. 

Het wordt het laatste en grootste Zomerfeest. Met bands en dj’s op 
meerdere podia verspreid over de landtong. Bekend is al dat dj Isis, 
goede vriendin en oude bekende van de standsstrandidylle, komt 
draaien. In de club, op het strand, langs het water, met vuur, muziek, 
geluk en tranen, belooft dit een knetterende voorbode van het 
afscheid van deze onvergetelijke plek te worden. 

Blijburg, 16.00–06.00 uur, programma en tickets via blijburg.nl. 

DJ Jean zet Vrijmibo op z’n kop

Op vrijdag 6 juli wordt het een gekkenhuis – naar zijn biografie – 
in Bij Storm. Dan draait, tijdens de fameuze Vrijmibo, die DJ met 
de ‘iconische status’: DJ Jean. “Ik maakte jarenlang de dienst uit de 
house.” Hij is groot geworden met en in de iT, destijds misschien 
wel de bekendste club ter wereld. Deze vrijdag zet hij – dat is zijn 
handelsmerk – de tent op zijn kop. 

Vrijmibo Bij Storm dus, met DJ Jean en de al bijna net zo 
beroemde DJ T-Gray, vanaf 19.00 uur aan de IJdijk 10, Facebook: 
‘Vrijmibo Bij Storm’. Kom en neem je vrienden mee voor een 
legendarische avond op een waanzinnige plek. Gratis entree.
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LIEVE STAD

Door Catherine Smit 

Ans (58) vertelt waarom ze zich 
inzet voor hulpbehoevende 
stadgenoten: “Ik kom zelf uit 
de zorg, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan hè! En vanuit 
Amsteldorp, waar ik woon, 
ben ik zo hier.” 

“In het OLVG vragen ze pati-
enten of er iemand is die ze op 
kan halen. Voor mensen bij 
wie dit echt niet lukt, wordt 
via de Unie van Vrijwilligers 
Amsterdam iemand gevraagd. 
Ik wacht de mensen op bij 
de uitslaapkamer of op een 
andere afdeling. Van tevoren 
heb ik dan al gehoord voor wie 
ik kom, welke ingreep diegene 
heeft gehad. Ook krijg ik vast 
het adres, zodat ik een handige 
route kan plannen.” 

Soms lopen ze terug naar huis, 
als het een beetje meezit door 
het Oosterpark. Meestal reizen 
ze met het ov, maar als het 
nodig is wordt er op kosten van 
de patiënt een (rolstoel)taxi be-
steld. “Soms wordt er een paar 
keer per week een beroep op 
me gedaan, maar er zijn ook 
weken dat er geen verzoeken 
komen.” 

De vrijwilligers vergaderen 
zo nu en dan om ervaringen 
te delen en tips uit te wis-
selen. Want het is altijd weer 
afwachten hoe de drie uur die 
ze met iemand hebben precies 
zal verlopen. “Zo begeleidde 
ik een keer een dame na een 
dagopname. Het onderzoek 
was nogal uitgelopen en thuis 
had ze een hondje dat nodig 
moest worden uitgelaten. Liep 

Ans Vandermaelen begeleidt patiënten van het OLVG naar huis. 
“Het werk is heel divers en je moet er dan ook wel een beetje 
flexibel voor zijn. Ik vind het heel bijzonder, een leuke taak.” 

‘Alle mensen die de begeleiding kunnen 
krijgen, zijn er blij mee’ 

PAT I Ë N T E N  V E I L I G  T H U I S B R E N G E N

Ans Vandermaelen kent de weg in het OLVG als geen ander. Eerst was ze gastvrouw op de 

spoedeisende hulp, een taak die ze deels naar eigen inzicht mocht invullen. Nu brengt ze 

patiënten naar huis die na een dagopname naar huis mogen, maar die bijvoorbeeld na 

een roesje of kleine ingreep nog niet alleen over straat kunnen.

ik met dat dikke worstje onder 
mijn arm de trappen af om 
hem in het parkje even te laten 
plassen.”

Het werk is na acht jaar nog 
altijd leuk om te doen, vertelt 
Ans. “Je komt steeds op an-
dere plekken in de stad, hoort 
bijzondere verhalen. En soms 
doe je wat extra’s voor iemand. 
Kan ik nog een boodschapje 
voor u doen, vraag ik dan. Dat 
is heel leuk.” 

Is vrijwilligerswerk ook iets 
voor jou? De UVV kan je hier-
bij adviseren. Je hulp is zeer 
welkom! 

Zie www.uvv-amsterdam.nl of bel 
020-6207068.

Toen de gemeentelijke groenbeheerder met pensioen ging, namen 
bewoners het onderhoud van de Bloementuin van Darwin vrijwillig op 
zich. Liesbet, zittend op de foto: “De buurt is nu meer betrokken.”

‘De gemeente is apetrots op ons’

Schuin achter Park Fran-

kendael, aan het Darwin-

plantsoen, bevindt zich een 

verborgen parel: de Bloe-

mentuin van Darwin. Sinds 

een jaar wordt deze tuin 

niet meer onderhouden 

door de gemeente, maar 

door buurtbewoners zelf. 

‘Samen tuinieren? Kom erbij’ 
staat met grote letters op het 
bord bij binnenkomst. Het is 
woensdagmiddag en achter 
in de tuin zijn vier vrijwil-
ligers bezig met onderhoud. 
Op maandag, woensdag en 
zaterdag wordt er gewerkt, 
onder leiding van een tuindes-
kundige. 

“Jarenlang is deze tuin onder-
houden door een medewer-
ker van de gemeente”, vertelt 

buurtbewoner en bestuurslid 
Liesbet Zikkenheimer. “Dat 
deed hij vijf dagen per week. 
Toen hij vorig jaar met pen-
sioen ging, gaf de gemeente 
aan geen nieuwe tuinman aan 
te zullen trekken. Als buurt-
bewoners maakten we ons 
zorgen: wat zou er met de tuin 
gebeuren? We hebben ons ver-
enigd en hebben de gemeente 
aangeboden het onderhoud 
zelf te doen.” Inmiddels bestaat 
de poule uit 42 vrijwilligers, 
maar meer liefhebbers zijn 
welkom. Zikkenheimer: “Als 
mensen geen tuin hebben is 
het een heerlijke plek om te 
tuinieren en tot rust te komen.”

In 1952 werd het Darwinplant-
soen ontworpen door Hans 
Warnau, die ook de tuin van 
het Stedelijk Museum ont-
wierp. Het beplantingsplan 
werd door Henny Hofman-
Kuper gemaakt en uiteindelijk 
werd het plantsoen in 1962 
aangelegd. In de Bloementuin 
van Darwin staan 260 vaste 
plantensoorten, waarvan er 
veel nu in bloei staan. Na 
binnenkomst leidt het ste-
nen pad langs afwisselende 

‘vakken’ uitbundig bloeiende 
geraniums, vrouwenmantel, 
puntwederik en witte pluimen 
duizendknoop (niet te verwar-
ren met de Japanse duizend-
knoop). Hier en daar loopt de 
bezoeker door een poortje 
van taxus. Er vliegen vlinders, 
hommels en bijen. 

Sinds de buurtbewoners het 
beheer van de tuin hebben 
overgenomen, zijn de ope-
ningstijden verruimd. Er zijn 
open dagen, tuinworkshops 
en in september een boeket-
tendag waarop bezoekers de 
laatste bloemen die er groeien 
mogen plukken. De vrijwil-
ligers hebben vogelhuisjes en 
insectenhotels opgehangen en 
een composthoop aangelegd. 
De gemeente is volgens Zik-
kenheimer ‘apetrots’ dat de 
buurtbewoners het beheer van 
de tuin op zich hebben geno-
men. “Het is een prachtig voor-
beeld van buurtparticipatie. 
De buurt voelt zich nu meer 
betrokken bij het plantsoen 
dan voorheen”, vertelt ze. “De 
bewoners die de deur open- en 
dichtdoen houden een oogje 
in het zeil.”

VRIJWILLIGERS BEHEREN EIGEN GROEN IN WATERGRAAFSMEER

Achter in de tuin zitten in de 
schaduw drie vrijwilligers op 
hun knieën onkruid te wieden. 
Een ander loopt langs met 
een kruiwagen vol zevenblad, 
haagwinde en kleefkruid die 
hij uit de borders heeft getrok-
ken.

In september krijgt de tuin een 
beheergebouw waar vrijwil-
ligers als het regent koffie 
kunnen drinken en waar ook 
workshops kunnen worden 
gehouden.

Door Kirsten Dorrestijn

Bloementuin van Darwin, tussen 
Darwinplantsoen 12 en 14. Dage-
lijks geopend van 9.00 tot 19.00 
uur. Kom op 24 juni naar de open 
dag of op 7 juli naar de rondleiding 
door de tuindeskundige. www.vrien-
denvanparkdarwin.nl
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N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeel-

huis Oost, winkelcentrum Brazilië, 

café-restaurant Polder, Sickmann 

Woninginrichting, Schoenmakerij 

Waterlandplein. 
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bereiding

Klop een dressing van limoensap, olijfolie, (roze) peper en wat zeezout. Snijd de watermeloen in stukjes en de 
tomaatjes in tweeën en laat uitlekken in een vergiet. Scheur de mozzarella in stukken en de ham in reepjes. Snijd 
de basilicum in reepjes. Meng de watermeloen met de tomaatjes en schik ze op een mooi bord. Leg de mozza-
rella, hamreepjes en basilicum erover en besprenkel met de dressing. Lekker met een stuk Turks brood. 

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

WATERMELOENSALADE

      Voor voor 2 lunches of 
      4 voorafjes:
• 1 eetlepel limoensap

•  3 eetlepels goede olijfolie

•  een flinke draai versgemalen roze 

peperbolletjes  

(zwarte peper mag ook)

•  zeezout

•  250 gram watermeloen zonder 

schil

•  200 gram cherrytomaatjes

•  125 gram buffelmozzarella

•  50 gram parmaham of serranoham 

•  10 blaadjes basilicum

•  eventueel: Turks brood voor erbij 

Janneke kookt
Lange tijd snapte ik niet waar het enthousiasme over Nigella Lawson vandaan kwam. Ik vond haar recepten maar 
zozo, maar waarschijnlijk behoorde ik gewoon tot de verkeerde sekse om het te begrijpen. Nigella Lawson, je weet 
wel: de royaal vormgegeven Engelse tv-kok en kookboekenschrijfster wiens deur en keuken altijd openstaan voor 
een binnenvallende vriendengroep. Die dame die aan het eind van elke aflevering zogenaamd ’s nachts in zijden 
badjas op zoek gaat naar restjes lekkers en dan in het helle licht van de koelkast een halve bak chocolademousse naar 
binnen lepelt – daarbij zwoel de camera in kijkend. Nu is wat mij betreft elk moment van de dag geschikt voor een 
strooptocht door de koelkast, met of zonder badjas, maar mijn blik daarbij laat zich het best omschrijven als ‘jachtig’. 
Gelukkig voor mij en iedereen is daar nooit een camera bij. 

Toen ik jaren terug op een barbecuefeestje voor het eerst de watermeloensalade van Nigella proefde, was ik om. Wat 
een feest. Dit is zo’n gerecht dat de zomer bij de kladden pakt: zoet, verfrissend, blijmoedig en kleurrijk. Eigenlijk 
heeft een mens op zonnige dagen niet meer nodig dan Nigella’s watermeloensalade. 

De afgelopen jaren maakte ik talloze afstammelingen van de salade. Ik ontdekte dat watermeloen zich uitstekend laat 
combineren met zoute en zure ingrediënten én met verse kruiden. 

Hieronder deel ik mijn beste vondst. Het is een combi van twee zomerse evergreens: (water)meloen met ham en 
salade caprese. Watermeloen heeft de neiging flink te lekken en de rest van de ingrediënten te verdrinken – het zout 
in de ham onttrekt ook nog eens extra vocht uit de meloen – dus eet de salade meteen nadat je ’m hebt bereid. 

WATERMELOENSALADE

Duurzame primeur voor IJburglaan
‘Amsterdam maakt er wat van’, staat er op de klep van de 
ondergrondse vuilniscontainers in de stad – een slogan 
die de stad op de IJburglaan zeker waarmaakt. Deze lange 
straat kreeg onlangs een laag nieuw asfalt, dat beter, stiller 
en duurzamer is dankzij de toevoeging van uit wc-papier 
gewonnen cellulose. 
Jaarlijks belandt er in Nederland zo’n 180.000 ton wc-
papier in het riool. Hieruit kan cellulose worden gewonnen, 
een waardevolle grondstof voor isolatiemateriaal, kunststof 
kozijnen, gevelplaten en dus ook duurzaam asfalt. 
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

VRIENDEN HEBBEN EEN STREEPJE VOOR

Door vriend van de Brug te worden gunt u uw klan-

ten een gratis nieuwskrant, maken we samen de 

buurt leuker, en zet u intussen ook uw eigen bedrijf 

in de schijnwerpers.  

U KRIJGT: 
• Maandelijks een advertentie plaatsing van 

 50 mm x 30 mm in de papieren krant 

• Een kopbanner 90 pix x 54 pix met een doorlink   

 naar uw website op www.debrugkrant.nl

• Als u zich een jaar (11 plaatsingen) of langer 

 verbindt, krijgt u gratis een advertentie van

 127,5 mm x 96 mm ter waarde van €420,- 

Dit exclusieve vriendenabonnement 
ontvangt u voor € 75 per maand.

MEER INFO ?  
Martijn van den Dobbelsteen (uitgever) | martijn@debrugkrant.nl 

| 06 29040240 | www.debrugkrant.nl/vrienden

VRIENDEN VAN DE BRUG 

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

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

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl 

www.f ysiomid d enweg.nl

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

o a r - o o s t . n l
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

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

We zoeken

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl

Een uitvaart die 
bij u past, met veel 
respect voor allen.

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00

l inaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nlamsterdamdetropen.nl

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

KORTINGSBON:5% 
op ál je boodschappen

geldig tot 31 maart 2018

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

ijburglaan 725 | 020-8200673
www . k o h k i t c h e n . n l

De wereld van sport, 
voeding en gezond leven 

in één 

sportsworldamsterdam.nl

SPORTS      WO R L D

 

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

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

WWW.OTUA.NL

Peggy Grefkens 
Stiefcoach & Psycholoog NIP 
06 454849 70, www.stiefgoed.nl

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

____   www.dingesamsterdam.nl  ____

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

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

DeKraanVogeL.org

WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Elk mens is uniek, 

net als elke uitvaart. 

Ik help je graag bij 

het vormgeven. 

Sonja de Bies 

06 82 96 9307

• Medewerker gezocht 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

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

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

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

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

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

ALLE 
DAGEN 
OPEN!

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Mezzes • Tapas • Grill
Krijn Taconiskade 404-406

020 •7712554 (Haven IJburg)
reserveren@canaijburg.nl

CAÑA

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

       

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

     
     

      
                 
 Pretoriusstraat 88H | 020 3311700
www. f i e t senmeer.n l

www.dartli.nl info@dartli.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

GROENTE     FRUIT    LEVENSMIDDELEN

Beukenweg 26, 1091KE, Amsterdam

 Bowlen vanaf 27,50 per uur

www.powerzone.amsterdam

Indonesische avond
Onbeperkt Rijsttafel voor 14,- euro p/p,  
18:00 tot 20:00 uur,  met optreden van 
Balinese danser Nyoman Sumardika

Zondag 29 / 7,  30 / 9 en 25 / 11
Oase buurthuiskamer, Vrolikstraat 281Hs 
Res: hherly@hotmail.com, 0653222901

Moderne wereldkeuken

 

tel: 020 30 30 603
Valentijnkade 34
1094 ST Amsterdam
www.bistrozebra.com

Startup Village: 
koffie 
kantoorruimte 
flexplekken  
meeting & events

Amsterdam 
Science Park 608 
startupvillage.nl

 Gratis proefles 
zenmeditatie 

RUST
Zen.nl Amsterdam 
Paradijsplein, Oostpoort 
zen.nl/amsterdam
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deBrugAgenda

ALLEGAAR

21 juni
Midzomeravondpicknick. Tradi-
tie op de langste avond van het 
jaar, in de pruimenboomgaard. 
Entree gratis, hoed verplicht. 
Kom met je picknickmand, en 
geniet van Meiden van de Kade. 
Muiderslot, 18.00-22.00 uur, 
muiderslot.nl (bij slecht weer 
check de site op 20 juni).

23-34 juni
Pakhuis Wilhelmina 30 jaar. 
Open Ateliers, workshops, films, 
livemuziek, dj’s, kadefestival, 
eten en drinken. 12.00-21.00 
uur, pakhuiswilhelmina.nl.

24 juni
Open Dag Lloyd Hotel. Nieuw 
terras, klassieke concerten op 
verrassende plekken, foto-ex-
positie, rondleidingen, knutse-
len voor kinderen. Lloyd Hotel, 
12.00-18.00 uur, Facebook: 
‘Lloyd Hotel Open Dag WeMa-
keThe.City’.

24 juni
Tuinkunstdag. Open tuinen, 
muziekoptredens, activiteiten 
voor jong en oud, wandelroute. 
Volkstuinpark Tuinwijck, 11.00-
16.00 uur, tuinparktuinwijck.nl. 
Ook de Bloementuin van Dar-
win en de drie tuinparken aan 
de Buitensingel in Duivendrecht 
zetten hun deuren open. 

2 juli
Proeverij, platform Boeren en 
Buren. Verse producten als 
groente, zuivel, vlees, siropen, 
chutneys en meer uit de regio. 

Buurderij Amstelkwartier, 10.00-
12.00 uur, bij Café Thuis aan de 
Amstel, Korte Ouderkerkerdijk 
45.

7 juli
Betondorp Live: ’n Zwoele Zo-
meravond. Optredens van o.a. 
Annemarie Brijder, Acoustic 
Caribbean Music en romanti-
sche klassieke muziek. Dansen 
mag. Brinkhuis, Landbouwstraat 
63, 18.30-00.00 uur.

CLUB

6 juli
Vrijmibo Bij Storm, met de 
legendarische DJ Jean. Hij zet 
– dat is zijn handelsmerk – de 
tent op zijn kop. Ook met 
cocktailbar en dj T-Gray. Kom 
op tijd en neem je vrienden 
mee. Bij Storm, vanaf 19.00 uur, 
Facebook: ‘Vrijmibo Bij Storm’, 
bijstorm.nl, gratis entree.

7 juli
Karaoke met kampvuur, gitaren, 
Johnny’s (Cash, Jordaan, Walker) 
en zingen. Café-restaurant Cam-
ping Zeeburg, 22.00 uur, Zuider 
IJdijk 20, campingzeeburg.nl 
(ook op 21 juli en 4 en 18 aug.).

FESTIVAL

30 juni
Culinair en cultureel festival 
Weesp Gastvrij. Voorstellingen, 
straatmuzikanten, concerten, 
proeverijen, kunst, aanbiedin-
gen, kinderactiviteiten. Terras-
sen, bootjes, bier en jenever. 
Weesp, oude binnenstad, 10.00-
19.00 uur, weespgastvrij.nl.

1 juli
Aan Tafel, feest op het plein. 
Want IJburg bestaat 15 jaar. 
Neem eten mee en schuif aan, 
of koop lekkers bij de kraam-
pjes en de bar. Muziek, (kinder)
activiteiten, optredens en veel 
meer. Joris Ivensplein, 16.00-
20.00 uur, ijburgaantafel.nl, 
Facebook: ‘IJburg Aan Tafel’. 

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

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

JEUGD

29 juni
Modderdag op de boerderij, vies 
worden mag vandaag. Modder-
torens maken, moddertaartjes 
bakken, ontdek hoe leuk de 
natuur is. Boerderij op IJburg, 
9.30-17.00 uur, boerderijopij-
burg.nl.

4 juli
Q-Cinema Family: De Wilde 
Stad. In juli en augustus elke 
woensdagmiddag familiefilms 
op groot scherm. Q-Factory, 
14.00-17.00 uur, q-factory.nl.

7 juli-2 sept.
Meespeeltheater op de binnen-
plaats van het kasteel: De zoen 
van Jacoba. Muiderslot, de hele 
zomer, muiderslot.nl.

MARKT 

24 juni
Rommelmarkt bij QRU. Binnen 
én buiten. Verzamel je oude 
spulletjes en claim je kleedje. 
QRU, 10.00-17.00 uur, Cruquius-
weg 140, aanmelden: www.qru.
amsterdam.

1 juli
Cd- & vinylbeurs, voor platen-
verzamelaars, dj’s en liefheb-
bers. Met dj en gezelligheid. 
QRU Café, Cruquiusweg 140, 
11.00-16.00 uur. Wie een stand 
wil huren: gru.amsterdam.

14 juli
Rommelmarkt op het Kruger-
plein, door Wij van de Wijk. 
13.00-16.30 uur. 

22 juli
Vlooienmarkt, kramen vol 
opruimdingen, nostalgische 
spullen, meubeltjes, kleding, 
boeken, platen, speelgoed. Jaap 
Edenhal, Radioweg, 10.00-17.00 
uur, animo-vlooienmarkten.nl. 

MUZIEK 

22 juni
Midzomer Jazz Concert, met 
Patrick Verheij & Friends en 
Carmen Gomes. Bbq, buitenbar, 
speciaalbieren en wijn. Café 
Thuis aan de Amstel, 19.00-
23.00 uur, Korte Ouderker-
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kerdijk 45, aanmelden: info@
thuisaandeamstel.nl.

22 juni
Gipsy Saloon, finale. Met speci-
ale verrassing: het meest gere-
nommeerde orkest van Honga-
rije op het podium, Lajos Pádár. 
De Nieuwe KHL, 18.30 uur. 

24 juni
Muziekzondag Blijburg, zelf lek-
ker zingen en veel optredens. 
Blijburg, vanaf 11.00 uur tot de 
zon ondergaat, blijburg.nl.

30 juni
La Coka Nostra. Deze super-
groep omarmt de duistere kant 
van de hiphop maar al te graag. 
Q-Factory, 19.30 uur, q-factory.nl.

6 juli
De Blonde Bruid, een muzikaal 
huwelijk tussen Armeense en 
Turkse muziek. Afsluiting op 
Balkan beats door DJ Volkan. La 
Caverna, 20.30 uur, Oostelijke 
Handelskade 999, clubantre.nl.

14 juli 
Oosterpark Picknick Concerten. 
Duo Hamer-van Beelen (cello, 
piano), romantische pianokwar-
tetten van L. van Beethoven en 
muziekworkshops voor kinde-
ren. Oosterpark, 11.45-15.00 uur.

14 juli
Micah Nelson stapt uit de 
schaduw van zijn vader Wil-
lie Nelson, een van de groot-
ste country-helden. Als vaste 
gitarist van Neil Young speelde 
Micah over de hele wereld. Q-
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

WAT IS ER TE DOEN IN OOST? MAANDELIJKS EEN UITGEBREIDE VERZAMELING EVENEMENTEN IN KUNST, FESTIVAL, MARKT, KINDEREN EN MEER. 



deBrugPuzzel

Gijs
Lauret

Het kan u ontgaan zijn, al zou mij dat diepdroevig stemmen. 
De Brug, deze prachtkrant die u nu voor uw mooie snufferd 
hebt, bestond vorige maand tien jaar. Dat zijn honderd 
hele nummers hè! Daar mogen we niet geringschattend 
over doen. Uiteraard moest daarop gedronken worden, 
wat geschiedde Bij Storm op de winderige zandvlakte van 
Zeeburgereiland.

Ten overstaan van een uitgelaten mensenmenigte nam 
uitgever Martijn van den Dobbelsteen een welverdiend 
glaasje bubbels en vervolgens ook het woord. Hij bedankte 
eenieder die een bedankje verdiende. Publiekelijk beweerde 
hij niet goed te zijn in speeches, terwijl de allerheerlijkste 
volzinnen als sappige aardbeien uit zijn Noord-Hollandse 
mondje rolden. Compagnon Linda keek bewonderend toe, 
klaterend applaus was zijn deel. Maar da’s logisch.

Een gigantische trits zwaarwegende types was aanwezig, 
inclusief IJburg TV (zonder camera). We zagen Gerard, de 
hooggewaardeerde rode baardmans die onze onovertroffen 
website onderhoudt. Er waren twee oogverblindende net 
niet op de Zuidas werkzame dames van letselschadekantoor 
Van Dort, die de Brug maandelijks verblijden met een 
advertentie. Science-Park-volger José liet haar sierlijke neus 
zien, evenals de nieuwe kunstredacteur. Blijmoedig nabij de 
bar stond Carla, door de wol geverfd IJburgcorrespondent. 
En ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat 
Sardinië vergeleken met omringende streken relatief 
maffiavrij is. Ook leuk. Kortom: dit verrukkelijke samenzijn 
was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Wel miste ik 
medecolumnist en beroepscynicus Marcel van Roosmalen. 
Het vleesgeworden negativisme ontmoeten, daar had ik me 
reusachtig op verheugd.

De thuisreis zat boordevol heftigheid; op de 
Amsterdamsebrug vloog een vijf centimeter dikke stinkvlieg 
zomaar m’n rechteroog binnen. Waar ik een gruwelijke 
folterdood vreesde te sterven onder aan die rampzalige 
brug, wierp vriendinlief zich op als nobele redder (niet 
voor het eerst in mijn enerverende bestaan). Ze griste een 
kersvers maandverbandje uit haar kekke handtasje en in 
één vloeiende beweging wipte ze het spartelende insect 
uit m’n oog. Gered door maandverband, ook dat heb ik als 
hoogtepunt ervaren.

De beste bubbels en die fameuze crostinimix bij café-restaurant N.A.P.  aan de haven.

Puzzel jij mee voor bubbels en hapjes bij N.A.P.?

HONDERD!

Badass, bubbeltjes winnen!

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 juli 2018 naar info@
debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door café-restaurant N.A.P. aan de haven, Krijn Taconiskade 124, napamsterdam.nl.  

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 100-2018 is barbecueën. Uit 502 inzenders is mevr. S. van 
Wijk uit de Indische buurt als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen. 
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In 2018 is tot nu toe ruim 345 miljoen euro aan subsidie verleend in Amsterdam (378.959.216 
euro werd aangevraagd). Sinds 2016 worden behandelde aanvragen verwerkt en bijgehouden in 
het openbaar subsidieregister.   Bron: gemeente Amsterdam

345.464.967 euro
D E  B RU G  C I J F E R

deBrug
nummer 102
De volgende editie van de Brug verschijnt op
18 juli 2018.

Horizontaal
1. Reigerachtige vogel
4. Schrijflijn
9. Rivier in Servië
13. Naar __ en geweten
14. Trillen, schudden
15. European Currency  
 Unit
16. Rover
17. Midden
18. Ceintuur
20. Kloosterlinge
22. Vreemde munt
25. Vroegere Spaanse  
 munt
27. Assistent in opleiding
28. Zangstem
29. Leider
32. Met als reden dat
35. Griekse letter
39. Muze van het lierdicht

40. Luchtpost
41. Kelner
42. Pasta
44. Eenjarig kalf
45. Spaanse ex-koningin
47. Ontkenning
49. Jongensnaam
51. Somber
54. Steensoort
56. Roofvogel
58. Inhoudsmaat
60. Voedsel
62. Takje
63. Ernstig
64. Elektro-encefalogram
65. Grondsoort van  
 vrucht bare leem
66. Richting
67. Zwaardwalvis

Verticaal
1. Elk
2. Arabische titel
3. Godin van de vrede
4. Werkgeheugen van 
 een computer
5. Deelbaar door twee
6. Uitgewerkt
7. Ierse naam voor 
 Ierland
8. Leeuw (Latijn)
10. Samen
11. Tennisterm
12. Soort dans
19. Grasland
21. Fel
23. Funderen
24. Draf
25. Zieke
26. Drukte
29. Papegaai
30. Alstublieft

31. Griekse wraakgodin
33. Honingdrank
34. Voorzetsel
36. Oude vreemde munt
37. Scandinaviër
38. Zwemvogel
43. Aantekening
46. Teugje
48. Grond om boerderij
49. Deel van een drukpers
50. Nihil
52. Eenjarig dier
53. Slipje
54. Italiaanse wieler-
 wedstrijd
55. Zwak, fragiel
57. Dochter van Cadmus
58. Waterdoorlatend
59. Landcode van Rusland
61. Eikenschors

P R I J S P U Z Z E L




