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Woonboten aan de Diemerzeedijk en de Zuider IJdijk zijn niet aangesloten op het riool. Het afvalwater 
vermengt zich met het water waarin campinggasten zwemmen en waarop volop wordt gewatersport.

Aan de Diemerzeedijk, tussen 
Diemerpark en Amsterdam-
sebrug, liggen zeven woon-
boten al jaren illegaal. Ze zijn 
niet aangesloten op het riool: 
de bewoners lozen hun drol-
len in het water waar vlakbij 
zwemmers en watersporters 
hun plezier halen. 

Sinds januari 2018 moeten 
alle woonboten in Amster-
dam zijn aangesloten op het 
riool. Maar aan de Diemer-
zeedijk en de Zuider IJdijk, in 
een uitloper van het IJmeer 
tussen IJburg en Zeeburger-
eiland, lozen woonboten hun 
afvalwater nog steeds op het 
oppervlaktewater. 

Waternet laat weten: “Op ver-
zoek van stadsdeel Oost is de 
zogenoemde ‘aansluitplicht 
riolering’ voor deze boten uit-

gesteld. Het uitstel – verleend 
tot eind 2021 – is vanwege 
aanstaande dijkversterking. 
Tijdens de werkzaamheden 
wordt direct een rioolsysteem 
aangelegd met aansluitingen 
voor alle woonboten.”

Ivar Manuel, portefeuille-
houder Ruimtelijke Ordening 
in stadsdeel Oost, bevestigt 
namens een woordvoerder 
dat de woonboten aan de 
Diemerzeedijk er illegaal lig-
gen. “Er is vanaf 2012 gestaag 
gewerkt aan het mogelijk 
maken van een (gedwongen) 
vertrek van de toen nog elf 
woonboten. Het maken van 
het bestemmingsplan en het 
doorlopen van de procedu-
res, waaronder de afhande-
ling van beroep en bezwaar, 
heeft vele jaren gekost. Tot 
tweemaal toe zijn er aan de 
bewoners nieuwe ligplaatsen 
aangeboden. Op de laatste 

Aan de Diemerzeedijk, tussen Diemerpark en Amsterdam-

sebrug, liggen zeven woonboten al jaren illegaal. Ze zijn 

niet aangesloten op het riool: de bewoners lozen hun drol-

len in het water waar vlakbij zwemmers en watersporters 

hun plezier halen.

Van de wijkredactie

Illegale woonboten lozen poep tussen camping en IJburg

Toptennissers trainen in 
nieuwe hal op IJburg.
“Ik wil het initiatief 
nemen.” 

7

5 13

2 6  S E P T E M B E R  2 0 1 8  |  O P L A G E  7 0 . 0 0 0  E X E M P L A R E N  |  J A A R G A N G  1 1  |  I N F O @ D E B R U G K R A N T. N L  |  N U M M E R  1 0 3  |  W W W. D E B R U G K R A N T. N L 

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  1

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

Ik vind ‘Guusje de Vries’ een 
ouderwetse naam. Zo heten 
de koeriersters van het verzet 
in Nederlandse oorlogsfilms 
allemaal. Hannie Schaft had 
ook een vervalst persoons-
bewijs waarin stond dat ze 
Guusje de Vries heette. 
Toevallig heeft de Guusje de 
Vries die ik ken ook nog eens 
rood haar. Ze doet de PR voor 
verschillende uitgeverijen. 
We eten weleens wat in de 
Javastraat. Toen ik zei dat ik 

ook een column in deze krant 
heb, greep ze meteen de 
hele hand en beet zich vast. 
Och, het boek ‘Amstelglorie, 
de volkstuin van Jan Wolkers’ 
was toch zo mooi, en wat had 
hij daar een leuk huisje! Had 
ik zin om in dat huisje te zijn? 
Had ik zin om daar een an-
dere schrijver te ontmoeten? 
Nee, natuurlijk niet.
Dat boek is overigens wel een 
aanrader.

GUUSJE DE VRIES Marcel van Roosmalen 

' H E T  I S  O N H YG I Ë N I S C H ,  M A A R  N I E T  D I R E C T  G E VA A R L I J K '

"Zuidoost is toch vooral 
infrastructuur, leegte, 
stoplichten, pompstations, 
drive-inrestaurants en heel 
veel lelijke gebouwen.” 

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Al vijf generaties liefde 
voor het slagersvak

Slagerij Bührs 
opent 2e vestiging
Wittenburgergracht 179
Vanaf 28 september geopend! 

De Jas
JB Meijers is een groots 
muzikant. “Dat zal wel, 
weet ik veel. Haaien 
moeten altijd zwemmen.”

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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aanbieding heeft één eigenaar 
gereageerd. Deze bewoon-
ster met woonboot vertrekt 
binnenkort. Nu starten we de 
handhaving tegen het oever-
gebruik van de woonboten, 
en tegen de ligging van de 
woonboten zelf.”

Over het afvalwater laat 
Waternet weten: “Rioolwa-
ter wordt geloosd, dat klopt. 
Maar het is geen officiële 
zwemlocatie dus sowieso 
verstandiger om daar niet te 
zwemmen. Stadsdeel Oost: 
“Het is onhygiënisch, maar 

Beleef het 
in Oost   

winkelgebied Oostpoort 
Bijlage in het hart van deze krant

N I E U W S

A G E N D A

WINKELAANBOD

onder deze omstandigheden 
niet direct gevaarlijk. Het wa-
ter rond de woonboten is zeer 
ondiep, dus daar wordt niet 
veel gezwommen of gesport.”



 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

www.ed-ishak.nl

 

 

 

 

 
 

25 Motorrijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen   € 1250,-

25 Autorijlessen 
incl. rijexamen en theoriecursus   
en -examen voor maar           

€ 1250,-

ISIS
VRIJMIBO

GRATIS 
ENTREE

COCKTAIL

BAR 19 UUR 
TILL LATE

DAGHAP
VANAF 17 UUR 
(TOT 21 UUR)

VR 5 
OKT

EN MEER:

T-GRAY

SANDRO B2B BOUBERG WILSON

Z-BASS

MISS DOMINGUEZ

BIJ STORM  |  IJDIJK 10  |  AMSTERDAM
T 088 - 205 5200  |  INFO@BIJSTORM.NL  |  BIJ STORM.NL

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in

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

The Art of Window Styling

Gratis Hub Kit 
t.w.v. € 229,- bij 
drie PowerView®

aangestuurde
producten
Geldig van 15 oktober tot 
en met 15 november 2018.

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!

The Art of Window Styling

Gratis Hub Kit 
t.w.v. € 229,- 
bij drie 
PowerView®

aangestuurde
producten
Geldig van 15 oktober tot 
en met 15 november 2018.

Gratis Hub Kit 
t.w.v.  € 229 bij drie 
PowerView® aan-
gestuurde Luxaflex® 
producten.
De actie loopt tot 
5 november 2018.

 
 Als makelaars, maar ook als sportliefhebbers,

komen wij met een ijzersterke combinatie.
In ons favoriete stadsdeel, Amsterdam Oost,
willen wij sportverenigingen helpen maar zijn
natuurlijk ook op zoek naar nieuwe klanten. 

Uw vereniging  
legt de bal voor,  
wij schieten hem erin!
Uw vereniging een gevulde kas.  
Uw medelid, supporter, kennis, vriend of  
familie een betrokken makelaar! 
          
Kijk voor meer uitleg op:   
www.semmakelaars.nl/diensten/clubactie
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deBrugNieuws

Noor en Marcella, Science Park-studenten, realiseerden de grootste 
duurzame kledingwebsite van Nederland.

Website voor aanschaf eerlijke en duurzame kleding

Door José Stoop

En met succes: Project Cece 
(een afkorting van ‘conscious 
clothing’ met een paar extra 
e’s) bestaat inmiddels twee jaar 
en is met zo’n 10.000 bezoe-
kers per maand en 12.000 ar-
tikelen de grootste duurzame 
kledingwebsite van Nederland. 
Elk kledingstuk dat via de site 
wordt aangeboden heeft één of 
meer labels, zoals bijvoorbeeld 
‘eerlijke handel’, ‘lokaal gepro-
duceerd’ of ‘milieuvriendelijk’. 
Als bezoeker van de site kun je 
zo in één oogopslag zien wat er 
is gedaan om het kledingstuk 
duurzaam, groen en eerlijk te 
produceren. De website maakt 
gebruik van bestaande, be-
kende keurmerken, maar wil 
ook juist bedrijven die te klein 
zijn om voor zo’n keurmerk 
in aanmerking te komen een 
kans geven. 

“Het is eigenlijk begonnen uit 
een soort frustratie; we wilden 
wel heel graag duurzame 
kleding kopen, maar het was 
heel moeilijk een overzicht 
van ‘goede’ winkels’ te vinden”, 

zegt Noor, één van de oprich-
ters. “Marcella heeft tijdens 
haar studie sterrenkunde heel 
aardig leren programmeren en 
bedacht dat ze zelf wel zoiets 
kon bouwen. Zo konden we 
zonder al te veel kosten de 
website lanceren en nu ook 
nog bijhouden.” De studie 
Economie en Bedrijfskunde 
van Melissa kwam ook goed 
van pas. “Zij doet nu de finan-
ciën.” 

Het idee van de website is na-
drukkelijk niet om een waar-
deoordeel of ranking te geven 
op het gebied van duurzaam-
heid, maar om de bezoeker zo 
goed en transparant mogelijk 
te informeren. “Wij snappen 
ook wel dat sommige duur-
zame doelstellingen helemaal 
niet samengaan en dat duur-
zaamheid een supercomplex 
begrip is. Uiteindelijk willen 
we mensen gewoon helpen 
bewuste keuzes te maken.” 
En dan is er ook nog Rank-
a-brand waarmee ze sinds 
kort samenwerken, dat voor 
degenen die daar behoefte aan 
hebben wél vergelijkt tussen 

duurzaamheid van winkels. 

Marcella is nu in Engeland 
aan het promoveren, maar 
werkt met haar vriend in de 
avonduren nog steeds aan 
de website. Noor heeft net 
besloten om haar baan op te 
zeggen en fulltime aan Project 
Cece te gaan werken. Melissa 
zal haar voorbeeld volgen als 
ze deze herfst klaar is met haar 
studie. Dan wordt ook voor-
zichtig uitgekeken naar een 
eigen kantoor in Amsterdam-
Oost. Plannen zijn er in ieder 
geval genoeg, zoals het verder 
ontwikkelen van de Duitse 
website die al eerder werd ge-
lanceerd, en het opzetten van 
een Britse site. 
De kans is dus groot dat we in 
de toekomst nog van hen zul-
len horen. Wie nu nog denkt 
dat duurzame kleding gelijk 
staat aan geitenwollen sokken, 
moet maar eens een kijkje 
nemen op de site. 

www.projectcece.nl 
www.rankabrand.nl

DUURZAAM HOEFT NIET SUF TE ZIJN

Dat de faculteit Natuur- en Sterrenkunde op Science Park niet alleen wereldvreemde 

bollebozen aflevert, wordt al snel duidelijk als je de website Project Cece bezoekt. Noor 

Veenhoven en Marcella Wijngaarden studeerden er technische natuurkunde en sterren-

kunde, maar besloten om samen met zus Melissa Wijngaarden een hippe verzamelweb-

site op te zetten voor de aanschaf van duurzame en eerlijke kleding.

Moeten bewoners wijken voor meer betaalbare woningen?

Door Harko van den Hende

De Van der Kun-buurt stamt 
uit 1950 en bestaat uit zes 
woonblokken, waarvan één 
langs de Amstel en de rest op-
gevouwen achter het Amstel-
station. Eigenaar Stadgenoot 
heeft de bewoners ruim tien 
jaar geleden verzekerd dat 
zij nog tot circa 2020 konden 
blijven. Nu dat jaartal in zicht 
komt, heeft de corporatie dit 
voorjaar haar bewoners om 
hun mening gevraagd: zijn ze 
voor of tegen sloop en nieuw-
bouw van hun woning?

De bewoners van het blok 
langs de Amstel stemden 
mas saal tegen. Van de andere 
bewoners (de ‘echte’ huurders, 

niet de studenten met tijdelij-
ke contracten) die de enquête 
hadden ingevuld, bleek bijna 
de helft vóór sloop. 53 stemden 
tegen en 8 wisten het niet.
Met meer stemmen voor dan 
tegen zou je denken: slopen 
die vijf blokken. De woning-
nood is hoog in Amsterdam 
en de tientallen extra sociale 
huurwoningen en honderden 
middelhuur appartementen 
die op deze plek terugkomen 
zouden zeer welkom zijn. 

Maar zo eenvoudig is het he-
laas niet. Volgens de wet en de 
Amsterdamse regels moet bij 
sloop niet vijftig maar zeventig 
procent van de bewoners vóór 
stemmen. Daarom gaat Stad-
genoot, zo stond in een brief 

VAN DER KUN-BUURT IS TEST VOOR STADSBESTUUR 

Precies 17 bewoners uit de Van der Kun-buurt in Oost kunnen de bouw van tiental-

len extra sociale huurwoningen en honderden nieuwe middeldure huurwoningen 

tegenhouden. Stadgenoot, de woningcorporatie die op één na alle 271 woningen 

in de Van der Kun-buurt bezit, is nu aan zet en vindt dat de gemeente het hele plan 

voor de buurt moet aanpassen.

In de Van der Kun-buurt kunnen meer betaalbare woningen 
gerealiseerd worden, een doel van het stadsbestuur. Maar zo 
eenvoudig is dat niet.

die de woningbouwcorporatie 
deze maand aan de gemeente-
raad schreef, een nieuw voor-
stel ontwikkelen en dat aan de 
bewoners voorleggen. Stel dat 
dan dezelfde bewoners weer 
hun mening geven, dan mogen 
er straks niet meer 53 tegen-
stemmers zijn, maar maximaal 
36. Dus 17 bewoners moeten 
van mening veranderen, anders 
gaan de plannen voor sloop en 
nieuwbouw niet door. 

Enkele reacties van bewoners 
bij de open vragen van de 
vorige enquête bieden weinig 
hoop: ‘NIKS GEEN VERHUI-
ZING ALLES MOET BLIJVEN 
ZOALS HET IS’ of ‘WE ZIJN 
GELUKKIG LAAT ONS MET 
RUST’.

Zo wordt de Van der Kun-
buurt een interessante test 
voor het linkse stadsbestuur, 
dat belooft meer woningen 
te bouwen voor mensen met 
weinig geld én voor de spreek-
woordelijke onderwijzer en 
politieagent. Wat is linkser: 17 
bewoners in hun woning laten 
zitten of de bouw van vele 
honderden extra woningen?



 
 

E-bikes 2018 modellen
Diverse E-bike modellen 2018 van BSP en 

Victoria nu met 15% korting. 

Profiteer van deze mooie korting op de top 

E-bikes van Victoria en BSP. Ruime sortering 

modellen aanwezig in de winkel. Zo lang de 

voorraad strekt.

Velo de Ville
De unieke kwaliteitsfiets die naar uw smaak 

wordt samengesteld.

De fraaie 2019 modellen zijn nu leverbaar. Een 

Velo de Ville fiets stelt u naar uw smaak en doel 

samen. U kiest de kleur, het type frame, en alle 

componenten. Daarna wordt de fiets handmatig 

gebouwd. En dat voor een mooie prijs. 

VA C AT U R E 

Werkplaats-
medewerker

In onze winkel op IJburg hebben 

we op dit moment plek voor een 

enthousiaste werkplaatsmedewer-

ker met twee rechterhanden.

Bij Bikes & Boards werken we in een 

klein team met een leuke werksfeer. 

Je hebt klantcontact en leert alles 

over fietsonderhoud.

• Ervaring met fietsonderhoud en 

reparaties is een pré.

• Full-time of deeltijd in overleg. 

• Leergierig en gemotiveerd.
 

Reacties of vragen graag per mail:  

info@bikesandboards.nl

Winkelcentrum IJburg 
Joris Ivensplein 50 

1087 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 4161133

Dinsdag t/m Vrijdag     
10:00 tot 19:00 uur

Zaterdag     
10:00 tot 17:00 uur

Zondag en Maandag
Gesloten

Korting 

15%

Daarom Korting 
op 2018 modellen

modellen 2019
nu al in de winkel

Kom naar de pols potten image store en ervaar zelf de 
comfortabele PPno.2 zitmeubelen. 
Wij geven u graag advies én een tam tam cadeau!
Deze actie geldt gedurende de hele maand oktober 2018

kijk ook op www.polspotten.nl

Bij een sofa 
of fauteuil PPno.2 
een tam tam kruk 
cadeau!  
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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.

JB Meijers is gitarist, lied-

jesschrijver, producer en 

muzikant. Hij maakte de 

songfestivalhit Calm after 

the storm en met Ilse 

DeLange vormt hij The 

Common Linnets. Hij werk-

te onder meer met Kane en 

Kensington en met vriend 

Frank Lammers heeft hij 

een hardrockband. Toch 

houdt JB tijd over voor 

zijn vriendin, dochter en 

fietsen door Oost. “Ik ben 

een muzikaal manusje van 

alles.”

‘Ik heb ontzettend veel 
mazzel gehad’

Door Linda van den Dobbelsteen

Het koffertje
Dit koffertje heb ik áltijd bij 
me. Ik ben al jaren een soort 
van onderweg. Deze week 
speelde ik eerst in Hamburg, 
en gisteren in Mierlo met 
Frank Lammers en onze hard-
rockband. Het was een dolle 
avond, ik heb een enórme 
kater.” Terwijl hij zich voor de 
fotograaf van de glijbaan laat 
glijden: “Nu ga ik door naar 
huis, en morgen de studio in. 
Het wordt een drukke week. 
Volgens Jellinek zou je kun-
nen zeggen dat ik gisteren een 
zatlap was. Maar ik drink soms 
ook een maand niet, of alleen 
een wijntje bij het eten. Ik kan 
er goed tegen. Als het je leven 
gaat bepalen, dan is het mis.”

Haaien
“Ik ben met veel dingen te-
gelijk bezig. Geestelijk kan ik 
dat makkelijk aan, fysiek is het 
weleens pffff. Soms lijkt een 
rustig leven me wel vet. Maar 
als ik het dan paar dagen rustig 
heb, raak ik alweer geïrriteerd. 
Wat de doorslag geeft: haaien 
moeten altijd zwemmen. Dat 
vind ik een mooie metafoor. 
Het is een soort noodlot, 
mu ziek is de zuurstof. Het is 
ook echt een vak. Ik realiseer 
me steeds meer dat als ik iets 
anders zou gaan doen, dat gek 
zou zijn. Muziek maken zit in 
je.”

Wie is JB Meijers?
“Ja, dat is ook mijn levens-
vraag. Ik ben een muzikant, 
producer, dat soort dingen. 
Een muzikaal manusje van 
alles. Sleutelfiguur? Dat zal 
wel, weet ik veel. Ik probeer 
dingen te relativeren. Als je de 
statistieken erop nakijkt ben ik 
een van de grootste gitaristen 
van Nederland. Dat vind ik 
niet terecht, er zijn een aantal 
gitaristen heel goed. Ik ben 
ooit zo genoemd omdat ik een 
aantal prijzen heb gewonnen 
en platina platen heb. Bull-
shit waar ik dankbaar voor 
ben, maar het is niet waar het 
om gaat. Ik wil beter worden, 
zoeken naar het hogere. Steeds 
weer opnieuw.”

Mazzel
Het klopt dat ik met veel natio-
nale en internationale bekend-
heden heb gewerkt, zoals De 
Dijk, The Bluebirds, Bløf en 
Mercury Rev. Ook voor Jan 
Smit schreef ik een song. Die 
vraagt dan: ‘Heb je nog lied-
jes?’ Maar ik denk ook: ik heb 
ontzettend veel mazzel gehad. 
Ik kan enthousiast worden. 
Dan vraagt iemand: ‘Heb je 
zin om dit of dat te doen?’ Dat 
heb ik altijd wel. Het is heel vet 
om met mensen te werken die 
dezelfde passie hebben. Ik kan 
zingen, speel gitaar, andere 
snaar- en toetsinstrumenten 
en drums. Ik heb er handig-
heid in, zoals mensen dat met 
auto’s kunnen hebben. Gitaar 
vind ik het fijnst, dat is mijn 
spreekbuis.”

Fietsen
“Ik fiets vaak door Oost, als ik 
naar de studio’s in Hilversum 
ga. Als ik lui ben pak ik de 
elektrische, als ik wil zweten 
de racefiets. Het is hoe dan ook 
sneller dan met de auto, dat 
heb ik proefondervindelijk 
vastgesteld. Ik ben gaan fietsen 
omdat ik gek van de auto werd. 
Om de stad uit te komen ben 
je al veertig minuten verder. 
Bovendien, dan zit ik de hele 
dag op mijn reet. Ik hou van 
sport, dus ik dacht: als ik de 
fiets pak heb ik dat meteen 
gedaan. Intussen heb ik er ple-
zier in gekregen. Mijn record is 
vijfendertig minuten. No way 
dat ik ooit nog met de auto ga.”

Steve Bikoplein
“Eindelijk weer thuis. Ik heb 
op de Pretoriusstraat ge-
woond hier vlakbij, een vriend 
woonde aan dit plein. Het was 
in de jaren negentig, ik heb 
er mooie herinneringen aan. 
Oost wordt steeds leuker. Het 
centrum is intussen enorm 

aan het gentrificeren, overal 
verdwijnen de visboer en de 
kaasboer. Hier heb je al die 
winkeltjes nog. Amsterdam is 
nog steeds een fijne stad, hoor. 
Hoe meer ik reis, hoe meer ik 
erachter kom dat het een van 
de leukste steden ter wereld is 
om in te wonen.”

JB MEIJERS

Na een mooie avond met zijn band vindt JB Meijers een nachtje rust in Amsterdam. Morgen wacht de 
studio. “Soms lijkt een rustig leven me wel vet. Maar als ik het dan paar dagen rustig heb, raak ik alweer 
geïrriteerd.”

JB Meijers werkt op dit moment 
aan een nieuwe plaat met Ilse 
DeLange, is bezig met een soloplaat 
waarmee hij de theaters in gaat, 
en neemt een plaat op met Barry 
Hay van Golden Earring. Deze 
maand toert hij de wereld over met 
Mercury Rev.



Vinny’s Bakery  ‘Hier wonen veel bewuste mensen’
“We zijn een bakkerswinkel, want we hebben meer dan alleen brood”, zegt Vincent, 

eigenaar van Vinny’s Bakery. Je vindt er ook gebak, banket, taart en chocola. “En er 

is een hoekje met benodigdheden om je eigen taart te maken.” Service staat hoog in 

het vaandel bij Vinny’s, taarten kun je tot op het laatste moment bestellen en bezor-

gen doen ze tot aan de deur. 

Vincent opende zijn winkel op IJburg zes jaar geleden. “De wijk trok me aan. Omdat 

het nieuw Amsterdam is, een eiland. Het heeft me gebracht wat ik had gehoopt, zelfs 

meer dan dat.” Hij werkt samen met ondernemers in de buurt, zoals restaurants en 

kinderdagverblijven. “Omdat ons brood geen toevoegingen heeft zoals suiker, con-

serveringsmiddelen en lactose. En ons volkoren is echt 100% volkoren. Dat willen 

niet alleen die ondernemers graag, maar onze klanten ook.” Op IJburg wonen veel 

bewuste mensen, merkt hij. “Dat vind ik een van de goede dingen van deze wijk.”  

Bagels & Beans  ‘Medewerkers gaan als vrienden met elkaar om’
Bij Bagels & Beans IJburg kun je dagelijks terecht voor koffie en thee, verse sappen, versgebakken bagels 

en ander lekkers. Eigenaar Jennifer: “We zijn een lunchroom met duurzame en eerlijke producten. Dat 

waren we twintig jaar geleden al, ruim voordat duurzaamheid hip werd.” 

Ze vertelt enthousiast over haar zaak. “Ik vind het erg leuk hier. Bijna al onze vaste klanten wonen in de 

wijk.” Lachend: “Je ziet het allemaal gebeuren. Eerst komen mensen alleen, dan samen op date en voor 

je het weet zitten ze hier met een kind.” Kinderen zijn trouwens van harte welkom in de zaak, net als 

mensen achter een laptop en vrienden die er met elkaar afspreken. Die verbondenheid vindt Jennifer 

belangrijk. Verbondenheid met de andere winkeliers uit het winkelcentrum – “we vullen elkaar aan”– 

en met de buurt. Want ook veel van de medewerkers wonen op IJburg, zoals de jongeren die er een 

bijbaantje hebben. “Zij zijn close met elkaar, als vrienden. Ik ben dankbaar dat ik op deze leuke plek mag 

ondernemen.”

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

4 oktober

Willem Asman  in Flexbieb
Successchrijver Willem Asman vertelt over 
zijn bloedstollende trilogie. Flexbieb, 20.00 
uur, flexibel.nl. 

6 oktober

Jazz bij Vrijburcht
Optreden bekende jazz gitaristen: Jonathan 
Kreisberg en Nelson Veras. Vrijburcht, 18.30 
en 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

Heerlijke macarons  
diverse smaken nu 8 voor € 7,95

Vinny's Bakery, IJburglaan 653

Neem deze bon mee en ontvang je korting.

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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‘Op mijn zeventiende wil ik op een 
 junior Grand Slam staan’

T E N N I STA L E N T E N  T R A I N E N  I N  N I E U W E  T E N N I S H A L  I J B U R G

Twee van de grootste ten-

nistalenten van het land 

zijn binnenkort te bewon-

deren in de nieuwe tennis-

hal van IJburg. Steffan van 

Weldam en Bastiaan West-

strate kijken ernaar uit.

Door Nik Kok

“Mijn leven lijkt sprekend 
op dat van hem”, zegt Steffan 
van Weldam, veertien jaar en 
jeugdkampioen, wijzend naar 
Bastiaan Weststrate van vijf-
tien die naast hem zit. Op een 
bankje bij tennisclub IJburg, 
vlak voor de gloednieuwe hal 
waar ze de komende winter 
de nodige trainingsuren gaan 
maken. Samen en met acht 
andere grote tennistalenten 
uit het hele land die zich dan 
op die manier aan elkaar kun-
nen optrekken. Dat is goed 
voor iedereen.

Dat tennisleven dus, dat is 
overzichtelijk en soms zwaar. 
“Het is veel tennis en school”, 
zegt Bastiaan. Steffan: “En 
voor sommige toernooien 
in het buitenland ben je een 
week weg.” Laatst nog was hij 
in Riga. Daar vroor het zeven-

tien graden. Gelukkig moest 
hij binnen tennissen. 
Zijn hand zit momenteel in 
een soort van brace. Door 
de recente finale van het 
NJK. Stond hij met 6-1 en 
3-1 voor, blesseerde hij zijn 
pols. Pezen afgescheurd, bot 
gekneusd. Maar niet opgeven 
hè. Gewoon om die backhand 
heenlopen. De tegenstander 
zag het nauwelijks. “Hij kwam 
niet meer terug. Het werd 6-1 
6-1. Op adrenaline? Dat zal 
het zijn.” Want daarna: “Da-
genlang kon ik mijn arm niet 
meer bewegen.”

Het is een voorbeeld van die 
eeuwige strijd van de een-
zame tennisser op de baan. 
“Maar dat is ook het leuke”, 
zegt Bastiaan. “Dat je er 
helemaal alleen voor staat. 
Dat je je best moet doen, het 
beste uit jezelf proberen te 
halen en dan kijken hoe ver 
je kan komen.” Vroeger had 
hij moeite met terugkomen 
van een achterstand. Nu gaat 
dat beter. Hoe? Rustig blijven. 
Geen speciale trucjes of zo. 
Steffan is iets ongeduldiger. 
Dan duurt de rally lang en 
dan wil hij het punt al maken. 
“Dat zit een beetje in me.” 
Dat moeilijk terugkomen in 

een wedstrijd van Bastiaan 
valt trouwens reuze mee, 
vindt Steffan. “Als ik hem zie 
spelen, staat hij altijd voor. 
Hij hoeft eigenlijk nooit terug 
te komen.”

Zijn ze meer Nadal of Fede-
rer? De mentaal ijzersterke 
ster van het mannentennis 
of zijn geniale, getalenteerde 
rivaal? Beiden antwoorden: 
“Nadal.” 
Steffan: “Hoe hard hij werkt 
voor zijn punten. En zijn 
mentaliteit.” Bastiaan voegt 
hieraan toe: “Hij gaat er 
altijd voor. Maar zelf ben ik 
eigenlijk meer een Federer. 
Ik wil het initiatief nemen.” 
Daarmee wil hij ooit de stap 
maken naar de senioren. Dat 
is moeilijk. Ze slaan er harder. 
En anders. 
Steffan: “Maar op mijn zeven-
tiende wil ik op een junior 
Grand Slam staan.” In Parijs, 
Londen, Melbourne of New 
York. “Die kans is heel reëel.” 
Met de trainingsuren van de 
hal in IJburg in de benen. 

FEESTELIJKE OPENING 

TENNISHAL IJBURG
 Iedereen is welkom, zaterdag 13 Oktober, 16.00-18.00 uur

PROGRAMMA (gratis)

16.00 uur  Welkom
16.30 uur  Opening
17.00 uur  Next Generation 
toptennis: Deney Wasserman 
tegen Niels Visker

Baan huren? Je kunt vanaf nu boeken.
Kijk voor meer informatie, wintercontracten en losse baanhuur op: 
www.tennisclubijburg.nl/reserveren en ijburg.baanreserveren.nl 
Je kunt ook een mail sturen: info@tennisschuur.nl

Tennisles in de hal? Je bent van harte welkom.
Zie www.tennisopmaat.nl of www.hollandtennis.nl

Tennishal IJburg, Zandzeggestraat 7, 1087SL Amsterdam

• De beste vloer van Amsterdam: 
 dé Australian Open/US Open vloer
• Gratis parkeren



Salades
Griekse Salade 8,50 
Rucola Salade 8,50

Falafel Salade  8,50

Tapas Koud (met een mandje brood)

Feta met Meloen  5,-
Babaganuc  5,50

Couscous  5,-

Tapas warm (met een mandje brood)

Gambas al Ajillo 8,50

Patatas ‘Caña’  4,50

Kö�e  6,50

Pulpo ‘Caña’  8,50

Flammkuchen (beste van Amsterdam)

Peer & Walnoot 9,50

Chorizo  9,-
Pollo Picante  9,50

Vlees (geserveerd met bulgur en sla)

Lamskoteletjes (4 st) 21,50

Kipspies 16,-
Adana spies durum 10,-

Vis (geserveerd met bulgur en sla)

Hele Dorade 19,-

Vega 
Imam Bayildi  17,-

Caña komt naar je toe 
deze herfst!

Caña komt naar je toe 
deze herfst!

Voor degenen die geen zin 
hebben om te koken is het 
vanaf nu ook mogelijk thuis te 
genieten van heerlijke tapas, 
mezzes, grilspecialiteiten en 
prijswinnende Flammkuchen. 
Op onze internetpagina kun je 
ons speciale bezorgmenu terug-
vinden. Laat de herfst maar 
komen, wij zijn er klaar voor! 

Informatie en reserveren, 
bel 020 7712554 
of mail naar info@cana-ijburg.nl
Krijn Taconiskade 404-406 
(Haven IJburg)

De zomer is helaas bijna voorbij. We verruilen buiten weer voor binnen. 
Ons restaurant is van binnen vernieuwd, zodat het nóg gezelliger is dan het al was. 

 

caÑa bezorgmenu (een kleine selectie van alle gerechten) 

EXTREEM 
STERK AcTiEpERiodE:

t/m 31 december 2018

Sikkens Rubbol BL Rezisto Binnenlak:

•	 	Geurarme	en	snel	-	
drogende	lak	voor	binnen

•	 	Beschermt	houtwerk		
tegen	slijtage

•	 	Crosslinking	technologie	
maakt	de	lak	extreem	sterk

NU MET 
25% Korting

Doe Het Zelf  Wittenburg
Wittenburgergracht 103-113 
1018 MX Amsterdam
020-6224065
www.doehetzelfwittenburg.nl
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Een impressie van hoe Oostenburg  
– noordwestelijk van de Tsaar 
Peter straat, en waar onder meer de 
redacties van de Volkskrant en Het 
Parool huizen  – wordt. “We zetten 
er vaart achter.”
Artist impressions VORM

‘We bouwen een stad met oog voor de geschiedenis’

T R A N S F O R M AT I E  O O ST E N B U R G 

WO N E N  E N  W E R K E N  O P  AU TO LU W  E I L A N D

Oostenburg ligt ingeklemd 

tussen Centrum en Oost, 

maar hoort eigenlijk ner-

gens bij. Lange tijd was het 

een niemandsland waar 

je weinig te zoeken had. 

Maar dat verandert; deze 

zomer is de transformatie 

naar een nieuwe stadswijk 

begonnen. “We zetten er 

vaart achter.”

Door Michel van Dijk

“Dit zou best eens een van 
de hotspots van Amsterdam 
kunnen worden.” Sander 
van der Wolf, projectont-
wikkelaar bij VORM, laat de 
artist’s impressions van de 
Stork Werkspoorhal langs het 
beeldscherm glijden. De im-
mense hal, waar ooit machi-
nes en scheepsdieselmotoren 
van de VOC-kade gleden, 
vormt straks het hart van 
Oostenburg. Een eiland in 
de luwte van de stad, met een 
geheel eigen sfeer en karakter.

De hal wordt grotendeels 
transparant, met open zicht 
tussen kade en de binnen-
straten van Oostenburg. “Het 
krijgt de functie van een plein 
met kathedrale afmetingen. 
De schuifdeuren kunnen 
open. In de zomer kun je er 
een foodtruckfestival or-
ganiseren, in de winter een 
kunstexpositie. Ook een tij-
delijke schaatsbaan of markt 
is mogelijk.”

Oost-Indisch Zeemagazijn
De Werkspoorhal was ooit de 
werkplaats van Amsterdam, 
weet Williëtte van Arendonk, 
ontwikkelingsmanager van 
Oostenburg SGN. Afgelopen 
zomer nog werden bij opgra-
vingen op de Stadswerf, een 
van de te bebouwen kavels op 

Oostenburg, de fundamenten 
blootgelegd van het Oost-
Indisch Zeemagazijn. “Dat 
was het grootste pakhuis van 
de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Peper en kaneel, 
fijne specerijen, porselein en 
schelpen lagen er in immense 
hoeveelheden opgeslagen. 
Het was een reusachtig ge-
bouw, groter dan het huidige 
Scheepvaartmuseum of het 
Paleis op de Dam.”

Na de VOC-tijd werd Oosten-
burg een industrieel gebied in 
hartje Amsterdam. In de Van 
Gendthallen werden comple-
te treinen afgebouwd. Maar 
toen in de jaren negentig alle 
bedrijvigheid stilviel, lag Oos-
tenburg er verlaten bij. 

1600 woningen
Die tijd is voorbij, vertelt Van 
Arendonk. De komende jaren 
verandert Oostenburg in een 
opwindende wijk. De nieuwe 
tijd diende zich al aan met de 
komst van de redacties van 
Volkskrant, Trouw en Het Pa-
rool. Cafés als Roest en Rosa 
& Rita betrokken er oude 
werkplaatsen. 
Maar de echte transforma-
tie van Oostenburg is deze 
zomer gestart. De bouw van 
viersterrenhotel Inntel Hotels 
Landmark Amsterdam is 
in volle gang. En ook op de 
Stadswerf zijn graafmachi-
nes aan het werk. “We zetten 
er vaart achter. In 2023 zijn 
er in totaal 1600 woningen 
gebouwd, met drieduizend 
nieuwe bewoners.”

Contrastrijk en stoer
Er is plek voor wonen en wer-
ken. Er komen woongroepen 
voor ouderen, starterswonin-
gen en sociale woningbouw, 
maar ook luxe appartemen-
ten. “‘Contrastrijk’, ‘levendig’, 
‘eiland’ en ‘stoer’, dat zijn 
de vier stedenbouwkundige 
pijlers van Oostenburg”, zegt 

Van der Wolf. “Ieder gebouw 
staat op koopgrond, er is veel 
ruimte voor groen, het eiland 
wordt autoluw en we beste-
den veel aandacht aan het ge-
zonde stadsleven. Er komen 
trappen die zo fijn zijn om te 
bewandelen dat je liever de 
trap neemt dan de lift.”

Diverse historische elemen-
ten blijven behouden. Juist 

die combinatie van oud en 
nieuw maakt Oostenburg 
uniek, vult Van Arendonk 
aan. “De Van Gendthallen 
worden gerestaureerd, de 
Werkspoorhal wordt een 
ontmoetingsplaats voor alle 
Amsterdammers, en ook de 
blauwe bokken aan de VOC-
kade blijven staan. Zowel het 
Inntel-hotel als café Roest 
hebben een kraanhuisje aan-

gekocht dat we uit de sloop 
hebben bewaard.” 
“We bouwen een nieuwe 
stad”, zegt Van der Wolf, 
“maar een die zijn geschiede-
nis niet vergeet.”

www.opoostenburg.nl

Milieuzone
Aantal vervuilende scooters daalt

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren geldt er sinds januari van dit jaar een milieuzone 
voor brom- en snorfietsen. Het aantal vervuilende voertuigen is intussen al flink gedaald. In 
mei voldeed 96,8 procent van de brom- en snorfietsen al aan de milieuregels (in 2016 was dit 
nog 80 procent). Met behulp van kentekencheckers en camera’s controleert de gemeente op 
overtredingen. 
Bij speciale ophaal- en inleverdagen werden tot nu toe circa 1200 voertuigen uit de roulatie 
genomen. Ruim 400 inwoners met een Stadspas kregen subsidie om hun oude scooter in te 
ruilen voor een schoner exemplaar. Deze subsidie kan nog tot 1 oktober worden aangevraagd. 



www.maxis.nl of Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws

Hallo herfst!
Maxis bereikbaar!
De Maxisweg is 
vanaf maandag 17 
september afgesloten 
t.h.v. de brug over 
het Amsterdam 
Rijnkanaal.

Via de A1 afslag 
Muiden/Weesp zijn wij 
bereikbaar! Neem afrit 
3. Volg borden Maxis.

Iedere zondag 
geopend!

Ruim 
winkelaanbod!

Voordelig 
tanken!

Altijd gratis 
parkeren!

OKTOBER

GRATIS
SPORTWEKEN

fitnesscenterijburg.nl - 020 41 66 011 - Diemerparklaan 35 - Amsterdam 

NEW
Hot Yoga

Vinyasa Yoga

Pilates Flow 

RPM BY LES MILLS

MELD JE NU AAN BIJ 
DE SPORTSCHOOL Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam 

T 020 - 416 4000 | info@napamsterdam.nl  
www.napmsterdam.nl

 Where 
 else?!

DJ
elke laatste vrijdag 
van de maand

PubQuiz
elke laatste dinsdag 
van de maand
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Flevoparkbad wordt combinatiebad
T E KO RT  A A N  OV E R D E KT  Z W E M WAT E R  I N  G R O E I E N D E  STA D SW I J K E N  O O ST

Amsterdam-Oost kampt 

met een tekort aan over-

dekt zwemwater. 

De transformatie van het 

Flevoparkbad van buiten-

bad naar een gecombi-

neerd binnen-buitenbad 

kan dit probleem oplossen, 

denkt de gemeente.

Door Michel van Dijk

“We zijn vol.” Leo de Haas, 
manager van het Sport-
fondsenbad, heeft nog drie 
zwemuren open staan, op 
vrijdagochtend en op vrijdag-
avond. Alle andere zwemuren 
zitten vol, van maandag tot en 
met zondag, en dagelijks van 
8.00 tot 23.00 uur. Hoe graag 
hij ook zou willen, verdere 
uitbreiding is niet mogelijk. 
“Het zwembad om zeven uur 
opengooien, zodat mensen 
vóór hun werk nog een uurtje 
kunnen zwemmen, dat gaat 
niet. Ik heb er de mensen niet 
voor. Het zou ten koste gaan 
van de personele bezetting 
tijdens het schoolzwemmen, 
dat wil niemand.”

Het tekort aan overdekt 
zwemwater in Amsterdam-
Oost is al jaren onderwerp 
van gesprek. En dat terwijl 
de behoefte aan zwemwa-
ter alsmaar toeneemt. Dat 
was afgelopen zomer goed 
te merken in het Flevopark-
bad, het openluchtbad van 
Oost: op vele dagen heerste 
er piekdrukte. De Vereniging 
Flevoparkbad mocht veel 
nieuwe leden ontvangen. De 
teller staat nu op 2.100, een 
ongekend ledenaantal. Dat 
het de warmste zomer aller 
tijden was, hielp een handje 
mee.

Waar gaan al die zwemmers 

heen nu het Flevoparkbad ge-
sloten is? Het blijkt een ware 
diaspora. De een gaat naar het 
Mirandabad, de ander naar 
Diemen, een derde naar het 
zwembad in de Bijlmer, en 
zelfs het zwembad in Krom-
menie blijkt populair. Het 
Sportfondsenbad Oost wordt 
ook genoemd, maar mondjes-
maat. “Je kunt er niet vroeg-
zwemmen.” En wat iedereen 
zegt: het is er te druk. “Het 
is filezwemmen”, zegt een 
zwemmer, “je botst continu 
tegen elkaar op.”

Agenda Zwembaden 2025
Leo de Haas weet het, maar 
hij kan er niets aan doen. “Wij 

zijn er voor alle zwemmers: 
het banenzwemmen, het re-
creatiezwemmen, het school-
zwemmen, de verenigingen. 
Dat verwacht de gemeente 
Amsterdam ook van ons. Wij 
exploiteren het zwembad in 
opdracht van de gemeente.”

Het probleem is bekend, 
vertelt Krista Westerbos, 
woordvoerder van de cen-
trale organisatie Sport & Bos, 
verantwoordelijk voor de tien 
gemeentelijke zwembaden. 
“Vandaar dat er een Agenda 
Zwembaden 2025 is opge-
steld, waarin de toekomstvisie 
op de zwembaden in Amster-
dam uiteen wordt gezet.”

Het Flevoparkbad is een 50-meterbuitenbad, het wordt slechts gebruikt van april tot en met september. Om meer gelegenheid te creëren voor bijvoorbeeld 
zwemles in alle seizoenen, zou het deels overdekt kunnen worden.

“De huidige spreiding aan 
overdekt zwemwater laat 
vooral een tekort aan de 
oostzijde van de stad zien”, 
meldt de Agenda. “Hier lig-
gen de kinderrijke wijken 
en Zeeburgereiland die de 
komende jaren, en ook op de 
langere termijn nog flink zul-
len groeien.” Een andere pas-
sage: “Met de sportnorm van 1 
zwembad op 80.000–100.000 
inwoners lijkt Amsterdam 
met haar tien zwembaden 
te voldoen, maar twee van 
die baden zijn buitenbaden 
(beperkte openstelling) en de 
spreiding van binnenwater in 
Oost schiet tekort voor deze 
nieuwe stadswijken.”

Opwaardering van Flevo-
parkbad
Amsterdam erkent kortom 
dat er in Oost een tekort aan 
overdekt zwemwater is. Om 
daar iets aan te doen, kiest 
de stad ervoor om bestaande 
buitenbaden om te bouwen 
tot combinatiebaden (deels 
overdekt, deels buiten). Wes-
terbos: “Het Flevoparkbad ligt 
vlak bij de groeiende wijken 
IJburg en Zeeburgereiland. 
Door opwaardering van het 
Flevoparkbad naar een ge-
combineerd binnen-buiten-
bad, hopen we aan de vraag 
naar overdekt zwemwater in 
Oost te kunnen voldoen.”

(Advertorial)   

Zin in zingen?  Zangpraktijk Postma: koren, zangles, workshops

Onder leiding van zangeres, dirigente en zangdocente Tia Postma kun je bij Zangpraktijk Postma in Oost op vele 
manieren heerlijk zingen, zowel in de ochtend- als in de avonduren. Ze biedt onder meer koren, groepslessen, 
individuele zangles en workshops. Met haar vrolijke en kundige aanpak heeft ze al heel wat zangers begeleid. 
In haar zangpraktijk staat plezier voorop. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan meerstemmig zingen en 
stemtechniek zoals ademhaling, dynamiek en timing. In haar groepslessen en koren wordt niet statisch met een 
boek op schoot gezongen, werkend aan één lied, haar lessen zijn juist afwisselend, swingend en goed opgebouwd. 
Met een warming-up, stemoefeningen, inzingers, nieuwe liedjes en uitzingers. Het repertoire is veelzijdig: pop, close 
harmony, jazz, evergreens, balads, soul, gospel, klassiek en wereldmuziek. Voor aanmelden is zangervaring en noten 
lezen geen vereiste. Eind september starten er weer een aantal cursussen. Kom gerust langs voor een proefles. 

Wil je meer weten? cpostma@chello.nl / 06-14926795, www.tiapostma.nl.
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Sickmann  is op zoek naar een enthousiaste 

Leerling Stoffeerder

Sickmann	Woninginrichting	uit	Amsterdam	is	een	familie	bedrijf	dat	al	
ruim	65	jaar	bestaat	en	is	gespecialiseerd	in	woning	en	project	stoffering.
Ter	uitbreiding	van	ons	team	zijn	wij	op	zoek	naar	een	Leerling	Stoffeerder.

•	 Lijkt	het	jou	leuk	om	specialist	te	worden	in	het	leggen	van	vloerbedek-
	 king	en	installeren	van	gordijnen	en	zonwering.

•	 Wil	jij	de	technieken	leren	van	het	stofferen?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Interesse:	E-mail	ons	dan	je	CV	en	motivatie.

 Email: info@sickmann.nl

P E R S O N E E L  G E Z O C H T

SICKMANN
w o n i n g i n r i c h t i n g

Allrounder: Ons vrolijke team heeft doorde-
weeks versterking nodig!  Een allrounder met verant-
woordelijkheid! Heb jij een tussenjaar, of ben je een paar 
uur per dag beschikbaar dan zijn we op zoek naar jou! 

Shiftleader: Tevens zoeken wij een enthousiaste 
shiftleader! Wij zoeken iemand met ervaring in de horeca 
en passie voor het vak die graag wil leren hoe een zaak te 
runnen. Heb jij de ambitie om door te groeien tot bedrijfs-

leider? Meld je aan!

Mail Ijburglaan@bagelsbeans.nl, of kom even langs!
Ijburglaan 567, 1087Bs Amsterdam

Zoek je een nieuwe baan? Dan zit je bij winkecentrum 
Maxis Muiden zeker goed! Met 25 winkels is er altijd 
wel een winkel die jouw hulp kan gebruiken. 

Burger King zoekt Crewmembers 
Trek in een leuke baan? Wij zoeken 
crewmembers m/v. Stuur je CV naar 
hr@bk-nl.nl o.v.v. sollicitatie 
Muiden of haal een sollicitatie 
formulier in ons restaurant!

Big Bazar zoekt verkoopmedewerkers 
en hulpkrachten
Ben jij enthousiast en flexibel? Vindt je het leuk om 
een klant zo goed mogelijk te helpen? 
Kijk op www.werkenbijbigbazar.nl/vacatures 
en solliciteer online op een van onze 
vacatures.

HEMA zoekt verkoopmedewerkers en 
weekendhulpen 
Je zorgt ervoor dat de winkel er vol en aantrekkelijk 
uitziet en adviseert klanten. Klantvriende-
lijkheid is voor jou vanzelfsprekend. Kijk op 
www.werkenbijhema.nl/vacature en sollici-
teer online op een van de vacatures.

AH XL zoekt diverse medewerkers
Werken bij de grootste Albert Heijn van 
Nederland? Wij zoeken toppers die ons 
team willen versterken. Kijk voor onze 
vacatures op www.ah.nl/werk

LIDL zoekt diverse medewerkers
Zoek jij een baan in de supermarkt waar geen dag 
hetzelfde is? Dan heb je die nu gevonden!  
Afwisselend werk met een goed salaris in 
een leuke sfeer, wat wil je nog meer?  
Kijk op www.werkenbijlidl.nl voor alle 
vacatures. 

Van Haren zoekt verkoopmedewerkers
Je heet de klanten welkom en help je hen met het 
maken van een keuze voor de juiste schoenen. 
Daarnaast adviseer je de klanten over onderhoud 
of leuke accessoires. Als jij ze geholpen 
hebt gaan ze met een tevreden gevoel de 
winkel uit. 
Kijk op www.werkenbijvanharen.nl

Kruidvat zoekt verkoopmedewerkers
Ben jij enthousiast en vol energie? Jij zorgt ervoor 
dat onze klanten nooit misgrijpen in jouw winkel, 
doordat altijd alle schappen netjes aangevuld zijn. 
Tussen de bedrijven door help je een klant.  
En daarna spring je direct bij achter de kassa. 
Solliciteer direct op deze baan via  
www.werkenbijkruidvat.nl/vacatures 

Zeeman zoekt verkoopmedewerkers en 
hulpkrachten 
Samen met je team zorg je ervoor dat de winkel er 
tip top uitziet. Natuurlijk help je ook klanten aan 
de kassa en beantwoord je vragen van klanten in 
de winkel. Solliciteer direct via 
www.zeemanvacatures.nl/vacatures

Blokker zoekt verkoopmedewerkers BBL
Geld verdienen terwijl je jouw diploma haalt? 
Dat kan! Bij Blokker behaal jij een erkend MBO-
diploma terwijl jij gewoon je eigen geld verdient 
bij jou in de buurt! Sollicteer via de website
www.werkenbijblokker.nl/vacatures

Xenos zoekt verkoopmedewerkers en 
hulpkrachten
Word jij het visitekaartje van Xenos? Vind je het leuk 
te worden ingezet bij alle voorkomende werkzaamhe-
den zoals het verwerken van de vracht, kassa draaien 
en het netjes en op orde houden van het filiaal?
Via www.werkenbijxenos.nl/vacatures 
sollicteer je direct op onze vacatures. 

C&A zoekt verkoopmedewerkers en 
weekenhulpen
C&A is de plek waar jij jouw energie en je passie voor 
fashion kwijt kan. Als verkoopmedewerker draag jij 
bij aan een optimaal winkelbeeld en 
inspireer je de C&A klant. Bel voor info 
naar 0294-482584 (A. van der Wal)

Intertoys zoekt verkoopmedewerkers 
en hulpkrachten
Werken in een speelgoedwinkel, daar word je 
toch meteen vrolijk van? Mail je CV, bel of kom 
langs in de winkel. 2702muiden@intertoys.nl 
of bel naar 0294-415 212.



een gevangene er niet meer 
doorheen paste. Hij had jon-
gens van twaalf jaar en ouder 
uitgedaagd zich door steeds 
smallere spleten te wringen. 
Een breedte van circa 20 cm 
blijkt de limiet te zijn, waar-
bij de maat van de schedel 
de beperkende factor is. Ik 
zie steeds voor me hoe zo’n 
jochie zijn lichaam door de 
spleet krijgt, maar blijft ste-
ken met zijn hoofd. Geestig. 
De spleetramen van het 
Postillion Hotel brengen mij 

‘Van een afstand ziet het gebouw er intrigerend uit’
P O ST I L L I O N  H OT E L ,  OV E R A M ST E L

Van Erven Dorens Geeft Sterren

De trouwe lezer van mijn 
stukken in de Brug ziet het 
al aankomen: eerst gaat hij 
uitgebreid vertellen hoe hij 
met moeite zijn gebouw heeft 
kunnen vinden, letterlijk en 
figuurlijk. Vervolgens haalt 
hij er van alles bij en pas op 
het laatst volgen een paar 
regels over het gebouw. Dit 
is inderdaad mijn recept 
geworden. Terecht; de context 
van een gebouw is vaak in-
teressanter, bepalender, dan 
het gebouw zelf. Neem het 
Postillion Hotel in Amster-
dam Overamstel, een van de 
bouwputten van de stad. 

De naam ‘Overamstel’ is 
gekozen om maar niet geas-
socieerd te worden met het 
mislukte stadsdeel Zuidoost. 
Er zijn nog altijd pleitbezor-
gers van Zuidoost te vinden. 
Vaak bewoners, die het er best 
uit te houden vinden. Dat 
zal best zo zijn, maar ik zie 
vooral infrastructuur, leegte, 
stoplichten, benzinestations, 
drive-inrestaurants en heel 
veel lelijke gebouwen in alle 
bouwstijlen sinds 1965. De 
moderne architect kan kiezen 
uit aluminium en kunststof 
gevelplaten in de kleuren uit 
zijn kleurenwaaier. Die kan 
hij mixen met glas, beton, 
hout en baksteen in een 
kleurschakering tussen beige, 

oranje en donkerbruin. Het 
resultaat is een chaos aan 
vormen, kleuren en texturen. 
Een visuele nachtmerrie voor 
mensen die hier gevoelig voor 
zijn. Geef mij maar de skyline 
van Beiroet. Een uitgestrekt 
tapijt van hoge en middelhoge 
gebouwen. Hoge dichtheid, 
alles in beton, steen en glas in 
tinten wit en grijs. Eenheid in 
materiaal en kleur – prachtig. 
Dat mist dus allemaal in Zuid-
oost/Overamstel. 

Dan nu over het Postil-
lion Hotel, ontworpen door 
Concrete. Concrete ontwerpt 
vooral interieurs van win-
kels en hotels, nu doen ze 
het hotel zelf erbij. Van een 
afstand ziet het gebouw er 
intrigerend uit. Een moderne 
versie van de Bijlmerbajes. 
Carel Weeber, architect van 
De Schie-gevangenis in 
Rotterdam, vertelde in een 
lezing hoe hij had getest wat 
de maximale breedte van een 
spleetraam kon zijn opdat 

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. 

weer even terug bij good old 
Weeber, mijn afstudeerpro-
fessor. De gevel is opgebouwd 
uit identieke rechthoe-
kige strips in tinten beige en 
mokka. Van een afstand denk 
ik betonnen gevelelementen 
te zien, maar als ik dichterbij 
kom, zie ik dat het aluminium 
is. Ik klop er nog maar even 
op, zoals ik altijd klop op 
wanden, deuren en kozijnen. 
Het klinkt hol, leeg. Alumi-
nium heeft geen karakter, 
geen textuur. Jammer dat het 
geen beton is. De strips zijn in 
elkaar geschoven en vormen 
een ingenieus patroon. 

Een rigide ontwerp, onheil-
spellend. Een striptekenaar 
zou een hele batterij van 
deze torens tekenen om een 
naargeestige stad te schetsen. 
Dit is dus de visie van een 
interieurarchitect op een 
hoteltoren. De gevel is een es-
thetisch spel, een grap bijna. 
Een uitnodigend gebouw is 
het niet. De zakelijke gast, de 
voornaamste gebruiker van 
hotel en business lounge, zal 
het zeker mooi vinden. Strak 
en zakelijk vanbuiten, luxe 
vanbinnen. 
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Brokking aan de Zaan: wonen aan water, verbonden met het IJ

Wonen aan de Zaan, het kan nu. Projectontwikkelaar De Nijs ontwikkelt met Brokking aan 
de Zaan in een oude fabriek – erfgoed – een appartementengebouw tussen Wormerveer en 
Westknollendam. Na de succesvolle start met de eerste fase nadert nu verkoopfase twee.
Gerestaureerde fabrieken, molens en schuren refereren aan het roemrijke industrieverleden 
van de Zaanstreek. Namen als Verkade en Duyvis spreken nog steeds tot de verbeelding. Zoals 
projectontwikkelaar Rob de Groot het verwoordt: “Deze plek is magisch.” Makelaar Sjoerd 
Hoorn: “Wonen aan de Zaan, waar kan dat nog in Zaanstad?” Met de ontsluiting van de tweede 
Coentunnel is de Amsterdamse A10 in tien minuten te bereiken. “Steeds meer Amsterdammers 
zien wij het vizier richten op Zaanstad.” Alle woningen, zowel binnen De Tuinen als Het 
Arsenaal, liggen direct aan het water. De vrijstaande woningen en tweekappers hebben een 
garage en vier of vijf slaapkamers. brokkingaandezaan.nl

Strandeiland.  Water wordt woonwijk

Eind augustus is een begin gemaakt met het landmaken voor Strandeiland, het vijfde en grootste eiland van IJburg. 
Het zand wordt in lagen aangebracht en krijgt een paar jaar de tijd om te ‘zetten’. In 2022 is de grond bouwrijp. In de 
tussentijd wordt er hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, dat komend najaar wordt vrijgegeven voor inspraak. 
In 2020 komen de eerste kavels op de markt. Strandeiland komt aan de rand van het Markermeer en het IJmeer, een 
Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waar bepaalde diersoorten en 
hun leefomgeving worden beschermd. Rond het eiland is het water ondiep en voedselrijk, met veel schelpdieren en 
waterplanten. Twee nabijgelegen mosselbanken zijn niet alleen een belangrijke voedselbron voor watervogels, maar 
zorgen ook voor een betere waterkwaliteit. 



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

I N F O R M AT I E :  0 7 5  6 5 1  0 6 5 0 N I E U W B O U W @ H V M S . N L

Het Arsenaal
• Voor nog geen € 450.000,- wonen aan het water. 
• Herenhuis met 190 m2 leefruimte.
• Auto én boot voor de deur. 
• Binnen 10 minuten in Amsterdam!

Koopsom vanaf € 443.840,-  v.o.n.

Arsenaal woning
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In Zaanstad 
wonen aan het water, 
verbonden met het IJ

De Tuinen 
• Vrijstaande villa’s en twee-onder-een-kapwoningen.
• Meer dan 200 m2 woongenot aan direct vaarwater.
• Alle ruimte voor eigen inzichten.
• Duurzaam (gasloos) en toekomstgericht. 
• Binnen 10 minuten in Amsterdam!

Koopsom vanaf € 599.840,- v.o.n.
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‘We gaan natuur maken’
O N DA N KS  B E D R E I G I N G E N .  CA M P I N G  Z E E B U R G  B R E I DT  U I T  M E T  K A M P E E R E I L A N D

Camping Zeeburg is de-

finitief begonnen met de 

uitbreiding: ten zuiden 

van het huidige kampeer-

terrein komt een eiland 

speciaal voor kampeer-

ders.. Autovrij en met veel 

ruimte voor de natuur. Het 

kwam er niet zomaar. Eige-

naar Toon Weijenborg: “Ik 

laat met niet tegenhouden 

door een stelletje tegen-

stribbelende woonbootbe-

woners…”

Van de wijkredactie

Het loopt sinds 2003, zijn 
dossier is meters dik. Het 
eiland dat hij zo graag wil 
en nodig heeft om ruimte 
te bieden aan de vele tent-
kampeerders, gaat onderdeel 
uitmaken van de ecologische 
verbindingszone die loopt 
van Muiden tot Amsterdam 
langs het IJmeer; een nat-dras 
gebied, onder meer ter com-
pensatie van IJburg. Voor de 
woonboten langs de Diemer-
zeedijk tussen Diemerpark 
en de Amsterdamse brug, 
zeven stuks nog, is in het door 
de gemeente vastgestelde 
bestemmingsplan geen plek 
meer. Nieuwe ligplaatsen zijn 
door de gemeente met korting 
aangeboden.

Maar het liep anders. Door 
onder meer de samensmel-
ting van de stadsdelen Zee-
burg en Oost, steeds nieuwe 
wethouders en de verande-
rende bestuurscultuur moest 
Weijenborg zijn plan sinds 
2007 opnieuw en opnieuw in-
dienen. De stadsdeelraad, ge-
meente en andere instanties 
keurden zijn plannen keer 
op keer goed. Dit jaar kreeg 
hij definitief akkoord van de 
Raad van State: de aanleg van 
het eiland kon beginnen…

Maar toen haperde het. De 
buren – die woonbootbewo-
ners van de Diemerzeedijk – 
dienden als enigen bezwaren 
in tegen de uitbreidingsplan-
nen. Zij kijken nu uit over 
wijds water en krijgen een 
kampeereiland op ruim der-
tig meter van hun boot. Daar 
zijn ze niet blij mee, werden 
zelfs ronduit vijandig. “Ik heb 
alles gewonnen, alles alles al-
les. Nu het bestemmingsplan 
door de Raad van State defi-
nitief is goedgekeurd, mag ik 
het eiland maken. Het water-
perceel, anderhalve hectare, 
heb ik al 1,5 jaar in erfpacht.” 
Hij slaat zijn handen ten 

hemel, want de woonbootbe-
woners hebben het zoveelste 
beroep alweer aangetekend. 

De ankers van de woonboten 
liggen in het gebied waar het 
eiland moet komen. Uit pro-
test weigeren de woonbootbe-
woners om deze ankers weg te 
halen. “Maar ik heb gelukkig 
toestemming van de rechter 
om hun ankers te verplaatsen, 
dus dat ga ik doen. Zorgvul-
dig, vanzelfsprekend! De 
kosten die ik hiervoor moet 
maken en al gemaakt heb, 
die hou je niet voor mogelijk. 
Terwijl: deze boten zijn in 
overtreding, er liggen illegaal 
ankers op mijn terrein waar ik 
voor betaal.”

Toch blijft Weijenborg opti-
mistisch. “Ik heb geen keus, 
voor de continuïteit van mijn 
bedrijf moet ik door. We heb-
ben jaarlijks 90.000 gasten, 
200.000 overnachtingen, en 
werkgelegenheid voor 90 
mensen. Ik laat me door deze 
mensen niet tegenhouden. 
Begrijp me niet verkeerd, van 
mij mogen die boten blijven 
liggen. Maar het eiland komt 
er ook.”

IJsvogels en oeverzwaluwen
Hij pakt een boekje, je ziet 
het plan er in detail uitgete-
kend. “Kijk, hier gaat het om, 
de rest is allemaal zijdelings 
gelul. We gaan een eiland ma-
ken!” Tot eind 2018 is hij bezig 
met de randen, daarna wordt 

het opgevuld met grond en 
moet het een jaar inklinken. 
“Dan gaan we inrichten.” Nu 
begint Weijenborg enthousi-
ast in zijn handen te wrijven. 
“De rietoever wordt acht me-
ter breed, bomen die we gaan 
planten zijn natuureigen. Er 
komt een ijsvogelwand, een 
oeverzwaluwwand, struiken 
en een wandelpad. Zie je het 
voor je?”

Toon Weijenborg liet zich niet uit het veld slaan, hij is nu eindelijk begonnen met de uitbreiding. Onder: een impressie van de huidige camping met het 
nieuwe kampeereiland.

Voor Weijenborg is de natuur 
belangrijk. Zijn camping 
had als eerste in Nederland 
een eco-keurmerk, rond het 
in 2017 vernieuwde toiletge-
bouw zijn 4500 plantjes inge-
pland. “Dat wordt een eldo-
rado voor vogels en insecten, 
vlinders en bijen. Hoe meer ik 
kan bijdragen, hoe beter.”

Het boekje slaat hij dicht en 

hij tuurt naar buiten. Weijen-
borg denkt niet dat het nu 
allemaal vanzelf zal gaan. “Ze 
zullen altijd iets te zeuren 
hebben. Maar mijn grootste 
lol na al die jaren: we gaan 
het gewoon doen. Ik heb alle 
vergunningen, alle bestem-
mingsplannen zijn goedge-
keurd. Als het er straks ligt, is 
het zo teringmooi.”



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

Camping Zeeburg houdt 
van herfstavonden met 
chocomel & haardvuur

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

Openingstijden Bar & Restaurant Camping Zeeburg: 
sept. t/m 4 nov.   Iedere dag voor ontbijt en diner, 

Op zaterdag en zondag voor ontbijt, lunch en diner.
5 nov. t/m 27 dec.    Iedere donderdag, vrijdag & zaterdag avond geopend vanaf 

15.00, keuken geopend vanaf 17.00,
27 dec. t/m 5 jan.    Iedere dag geopend voor diner. Ontbijt van 28 dec. t/m 2 jan.

                                       

Siebren Boon

Als je besluit uit elkaar te gaan, komt 
er een hoop op je af. Het is een emotio- 
nele tijd en tegelijkertijd moeten jullie  
allemaal praktische zaken regelen. Pro-
beer er samen uit te komen, zeker als er 
kinderen bij betrokken zijn. Een mediator 
of scheidingsbemiddelaar kan jullie daar-
bij helpen.

Jullie gaan scheiden: 
mediator of advocaat?

Wat is mediation?
Bij mediation schakelen jullie de hulp in van 
een mediator, ook wel scheidingsbemidde-
laar genoemd. Een bemiddelaar is onpar-
tijdig en heeft oog voor ieders belang, ook 
dat van eventuele kinderen. Siebren Boon  
scheidingsbemiddelaar bij Zorgeloosch 
Scheiden: “Omdat verstand en emotie el-
kaar tijdens de scheiding in de weg kunnen 
zitten, zorg ik ervoor dat jullie constructief 
met elkaar in gesprek blijven. Zo komen jul-
lie samen tot haalbare afspraken.“

Mediator of advocaat?
In plaats van een mediator, kunnen jullie 
ook een advocaat inschakelen. Een advo-
caat is vaak duurder en heeft niet altijd jul-

lie gemeenschappelijk belang voor ogen. 
De focus ligt vooral op het juridische deel 
en afspraken over bijvoorbeeld de kinderen 
worden in de rechtbank bepaald. Kies je 
voor een onpartijdige mediator, dan moe-
ten jullie wel allebei bereid zijn de scheiding 
samen tot een goed einde te brengen. Dit 
bespaart jullie vaak tijd, en daarmee geld. 

“Met mediaton blijft de onderlinge relatie 
goed”, vult Siebren aan, “waardoor je niet 
in een vechtscheiding beland. Daarnaast 
merk ik dat beide partijen ook op de lange 
termijn vaak nog steeds tevreden zijn met 
de gemaakte afspraken.”

Unieke samenwerking
Bij een scheiding komt veel kijken, vooral op financieel gebied. Om jullie snel duidelijkheid 
te kunnen geven, voeren jullie bij Zorgeloosch het gratis kennismakingsgesprek met een 
bemiddelaar én een financieel adviseur. Deze samenwerking is uniek in Nederland. Zo 
garandeert Zorgeloosch dat jullie afspraken in één keer goedgekeurd worden door de 
rechter én de bank. Bel voor meer informatie naar: 088 - 1661 585

www.zorgelooschscheiden.nl

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.
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Z GAO  P R E S E N T E E R T  Z I C H  O P  D E  H U YG E N S DAG

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

ZGAODeel 50

‘Bij ons kunnen ouderen elkaar ontmoeten’

Sharlona (31) en Naima (51) 
vertegenwoordigen de zor-
ginstelling. Sharlona is er 
werkzaam op de afdeling com-
municatie en PR, Naima is ac-
tiviteitenbegeleider en ambu-
lant ondersteuner. Sharlona: 
“We doen mee zodat mensen 
met ons kunnen kennisma-
ken. En ons weten te vinden 
als ze ondersteuning kunnen 
gebruiken of zorg nodig heb-
ben. We vertellen wat we doen 
en voor wie we er zijn.” Naima: 

“Bovendien kunnen mensen 
ons direct hun eventuele zorg-
vragen stellen. De mogelijkhe-
den en procedures zijn soms 
best ingewikkeld.”

De twee hebben zichtbaar 
plezier vandaag. Ze vinden 
het leuk om buurtbewoners te 

Zaterdag 8 september 

vond de jaarlijkse Huy-

gensdag plaats. Winkeliers 

en instellingen uit de buurt 

presenteren zich, zoals 

de kinderboerderij, de 

kaaswinkel en de Ouderen 

Advies Raad. Ook ZGAO 

doet mee, al jaren. De zon 

schijnt, de kruidnoten van 

de bakker geuren en bij 

de kraam is het al gezel-

lig druk. “Het is belangrijk 

dat de buurt ons weet te 

vinden.”

spreken. Behalve twee ver-
pleeghuizen en een wijkdienst 
voor thuiszorg, biedt ZGAO 
persoonlijke ondersteuning en 
dagbesteding in Oost. Buurt-
bewoners voor wie het wat 
lastiger wordt om de dag leuk 
te besteden, zijn welkom in de 
dagcentra. Dat is ze niet altijd 

Op het Christiaan Huygensplein in Watergraafsmeer presenteert ZGAO zich aan de buurt. Medewerksters 
Sharlona en Naima leggen uit: “We hopen dat ouderen niet alleen binnen blijven zitten. Bij ons, tijdens 
activiteiten, kunnen ze elkaar ontmoeten.”

Door Linda van den Dobbelsteen

bekend. Naima: “Ik werk met 
migrantenouderen, het is goed 
te weten dat we in de Kraaipan 
ook activiteiten hebben speci-
aal voor hen, waar hun taal en 
cultuur de boventoon voeren.”

“De zon komt lekker door voor 
jullie hè”, zegt een buurtbe-

woonster tegen Sharlona en 
Naima. Ze snuffelt rond bij de 
kraam, bekijkt de folders waar-
op de wekelijkse activiteiten in 
Servicepunt Hoekhuis en De 
Open Hof vermeld staan, zoals 
wandelen, ochtendgymnas-
tiek en creatieve middagen. “U 
bent ook van harte welkom”, 
zegt Naima. Ze neemt de tijd 
voor iedereen en grijpt haar 
kans om te vertellen dat ook 
vrijwilligers zeer welkom zijn. 
“Veel buurtbewoners kennen 
onze naam wel, maar weten 
niet precies wat we allemaal 
bieden. Wij proberen wat niet 
bekend is bekend te maken.” 
Het is dankbaar werk, vindt ze.

Sharlona knikt bevestigend. 
“We benadrukken dat men-
sen er niet alleen voor staan. 
Wij helpen ze graag met het 
hebben van een leuke dag. En 
hopen dat ze niet alleen thuis 
blijven zitten, maar dat ze naar 
buiten gaan om anderen te 
ontmoeten. Bijvoorbeeld bij 
ZGAO. We werken voor een 
mooie organisatie, dat dragen 
we uit. We zijn trots op het 
werk dat we doen.”

www.zgao.nl

(Advertorial)

Zaterdag 29 september: Proef Diemerplein

Diverse verswinkels, horecazaken en supermarkten van winkelcentrum Diemerplein laten 
zaterdag 29 september zien wat ze in huis hebben tijdens het evenement Proef Diemerplein. 
Er zijn proeverijen, hapjes en aanbiedingen. Antoine Vincke, winnaar van tv-programma De 
Nieuwe Lekkerbek, deelt zijn winnende lasagneschijf uit.
Deze snack ontstond in het restaurant Ristorante La Scala waar hij werkt. Daar kwam Vincke 
op het idee om een stuk lasagne dat over was te paneren en frituren. Dit bleek wonderbaarlijk 
lekker. De snack is nóg niet op de markt verkrijgbaar, een primeur voor Diemerplein dus. Er zijn 
deze dag gratis ijs en poffertjes, muziek, knutselen met chocola en nog veel meer.

Diemerplein, 29 september, diemerplein.nl.

W I N K E L C E N T R U M

Proef
DIEMERPLEIN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
PROEVERIJEN & AANBIEDINGEN

W I N K E L C E N T R U M

PROEVERIJEN & AANBIEDINGEN

W I N K E L C E N T R U M

PROEF DE 
LASAGNESNACK 
VAN ANTOINE 

VINCKE
WINNAAR NIEUWE 

LEKKERBEK!
13.00 15.00 UUR 

Johan Cruijff Promenade

Worden Sportpark Voorland/Middenmeer en een deel van de Middenweg vernoemd naar 
Johan Cruijff? De bestuurscommissie Oost buigt zich momenteel over een voorstel hiertoe, dat 
enthousiast werd ontvangen door bewoners, ondernemers en belangstellenden. 

Wat houdt het plan precies in? Het eerste deel van de Middenweg vanaf de ringweg A10 gaat 
Johan Cruijff Promenade heten. Veel praktische bezwaren kleven er niet aan het voorstel; de 
adresaanduiding van de sportclubs en woningen aan de Middenweg hoeft niet te veranderen. 
Om te onderstrepen dat Cruijff, de Watergraafsmeer en Betondorp bij elkaar horen, komen er 
bordjes met QR-codes die de geschiedenis gaan vertellen van Johan Cruijff, Ajax, De Meer, Café 
Meerzicht, Park de Meer, de Akkerstraat en Betondorp, waar Cruijff opgroeide en zo vaak op 
straat een balletje trapte. 



   
   

   
   

   

   
   

   
   

Purmerplein 25, Amsterdam Noord • 020 – 636 03051
Linnauesstraat 203, Amsterdam Oost • 020 – 6654015

HERFST/WINTER 2018/19

www.gabor.de

O N W E E R STA A N B A A R

HERFST/WINTER 2018/19

www.gabor.de

O N W E E R STA A N B A A R

1 Trendy biker in geprint leer met modieuze vetersluiting, rits en uitneembaar voetbed op wijdte 
G, 92-788/87, € 155,00. 2 Suède enkellaarsje op hak met plateauzool en geborduurde military 
accenten op de schacht, 95-744/13, € 125,00. 3 Trendy biker in hip kreuklak met stoere studs en 
een hoog draagcomfort door het zachte binnenwerk, 91-802/97, € 165,00. 4 Suède, hoge snea-
ker met opvallende veters en grote veterringen. Maximaal draagcomfort door rits, kleine verhoging 
in de hiel en uitneembaar voetbed, 93-760/17, € 130,00. 5 Sneaker met modieuze plateauzool, 
ritssluiting en uitneembaar voetbed op wijdte G, 96-448/18, € 140,00. 6 Trendy enkellaarsje in 
hippe luipaardprint en met rits op wijdte G, 92-812/60, € 120,00. 

7 Elegant enkellaarsje van zwart stretchmateriaal met bloemenprint en comfortabele ritssluiting, 
95-613/40, € 99,99 8 Sneaker in een combi van geprint leer en metallicleer met functionele dub-
bele ritssluiting, 94-422/16, € 115,00. 9 Trendy sneaker op wijdte G in een mix van materialen 
met stras en luipaardmotief, comfortabele elastische band en uitneembaar voetbed, 96-366/40, 
€ 145,00. 10 Suède enkellaarsje met modieuze studs, rits en uitneembaar voetbed op wijdte G, 
96-651/34, € 125,00. 11 Enkellaars met geplooide schacht van donkergroen suède, 91-602/11, 
€ 125,00. 12 Elegant suède enkellaarsje met comfortabele elastische inzet rondom de enkel en 
rits op wijdte G, 96-691/47, € 99,99. 
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‘We moeten onder aan de ladder beginnen’
E I N D E L I J K  E E N  E E R ST E  E L F TA L  B I J  A F C  I J B U R G

AFC IJburg bestaat bijna 

tien jaar, en tot voor kort 

voetbalden er hoofdzake-

lijk jeugdelftallen. Dit sei-

zoen verwelkomt de club 

haar eerste seniorenelftal, 

waarover ik spreek met be-

stuurslid Michiel van Baar-

sen. Op een picknickbankje 

naast de houten kantine 

vertelt hij over de totstand-

koming van deze mijlpaal. 

De allereerste officiële 

(beker)wedstrijd werd op 

2 september overigens met 

0-2 verloren van Roda ’46 

uit Leusden.

Eindelijk een eerste elftal. 
Hoe is het zover gekomen?
“Eind 2017 voorzagen we 
dat jongens uit het hoogste 
jeugdelftal konden doorstro-
men. We hadden acht tot tien 
jongens en wilden dat ze hier 
konden blijven voetballen. 
Vervolgens hebben we via so-
ciale media een oproep gedaan 
voor nieuwe spelers en een in-
formatieavond georganiseerd. 
Zo hebben we genoeg spelers 

gevonden, bijna allemaal man-
nen van IJburg, twintigers en 
enkele begin dertig. We heb-
ben maar liefst acht nationali-
teiten, zoals expats uit Polen, 
Zweden en Duitsland. Soms 
zal de trainer (Joshua Moi 
Thuk Shung, red.) Engels moe-
ten praten. Vorig jaar trainde 
hij ons elftal Onder 19. Hij is 
een plezierige coach, ergens 
streng en duidelijk maar ook 
relaxed. Hij staat niet langs 
de kant te schreeuwen, geeft 
rustig instructies. Komend sei-
zoen is naast het voetbal ook 
de derde helft belangrijk, om 
al die verschillende jongens bij 
elkaar te krijgen.”

Wat zijn jullie ambities?
“We moeten onder aan de 
competitieladder beginnen, 
in de vijfde klasse. Als we ons 
daarin handhaven is dat mooi, 
zeggen we hier gekscherend. 
Je kunt niet degraderen, dus 
dat gaat lukken! We willen 
langzaam groeien, met eigen 
aanwas. Prestaties komen later, 
we bouwen de seniorentak 
rustig op. Het belangrijkste is 
dat IJburgse jongens, en ook 
meisjes trouwens, hier lekker 
kunnen voetballen. Het moet 
niet zo zijn dat je je hele jeugd 
hier voetbalt en we daarna 
zeggen: ‘Leuk dat je er was, en 
ga nu maar een andere club 
zoeken’.”

Het kersverse eerste elftal van AFC IJburg, spelers groeiden door vanuit eigen jeugd. De club is trots. 
“Voetbal is belangrijk, maar de derde helft ook.”Door Gijs Lauret

Clubcultuur is voor jullie erg 
belangrijk.
“Wij worden vaak gezien als 
een nette, vriendelijke, goed 
georganiseerde vereniging. 
Plezier in het spel is belangrij-
ker dan resultaten. We willen 
ons positief opstellen naar el-
kaar, tegenstanders en scheids-
rechters. Eerste elftalspelers 
worden gefaciliteerd door 
coach en fysiotherapeut, maar 
betalen gewoon contributie. 

Presteren mag, maar uitein-
delijk blijven we een ama-
teurclub hè, meer moet je niet 
ambiëren. Wat onlangs bij De 
Dijk gebeurde (hoofdsponsor 
trok zich terug, waarna vrijwel 
alle spelers vertrokken, red.), 
zou hier nooit gebeuren.”

Hoe heb je de bekerwed-
strijd tegen Roda ’46 ervaren?
“Een uitstekend begin. Roda 
speelt derde klasse, maar onze 

heren wisten elkaar al verras-
send goed te vinden. Veruit het 
leukst vond ik om onze eigen 
jongens echt mannenvoetbal 
te zien spelen samen met onze 
Zweedse keeper, Poolse mid-
denvelder en vele anderen. 
Het plezier straalde ervan af. 
Daarna een drankje in de kan-
tine en de zondagmiddag was 
helemaal af!”

DJ Isis draait Vrijmibo los in Bij Storm

Vijf jaar geleden werd de Vrij-
mi bo opgezet door Martijn 
van den Dobbelsteen. “Al mijn 
vrienden en buren gingen de 
stad in om iets te drinken of 
voor gezelligheid. Op IJburg 
was daar geen goede plek 
voor, horeca moest hier groot 
gemaakt worden”, vertelt hij. 

De Brug bestond destijds al, en 
in combinatie met dat netwerk 
leek het hem een goed plan om 
eens met horecaondernemers 
te gaan praten. De Vrijmibo-
formule sloeg aan. De eerste 
editie was meteen een succes, 
en sindsdien brengt de initi-
ator regelmatig een grote groep 

wijkgenoten bij elkaar.
Inmiddels is de Vrijmibo 
uitgegroeid tot een fenomeen. 
Om de paar weken in een 
andere horecagelegenheid en 
met andere muzikanten of dj’s. 
Hoewel Vrijmibo is afgeleid 
van ‘vrijdagmiddagborrel’, is 
het in de loop van de tijd eer-
der een avondfeest geworden. 
Veel bezoekers zijn 35-plus. 
En omdat de meesten van hen 
– zo blijkt in de praktijk – niet 
meteen uit hun werk naar een 
borrel gaan, is de begintijd 
gaandeweg opgeschoven naar 
wat later op de avond. 

Van onze stagiaire

Vrijmibo 5 oktober bij Storm, DJ 
Isis draait, net als T-Gray en ande-
ren. Bovendien is er een cocktailbar. 
Bij Storm, IJdijk 10, 19.00–2.00 
uur. www.bijstorm.nl en Facebook: 
‘vrijmibo bij storm’.

De Vrijmibo staat voor 5 oktober op de planning in Bij Storm. Met achter de draai-

tafel niemand minder dan DJ Isis – een van de meest gevraagde DJ’s van de jaren 

negentig. Ze draaide in Chemistry en Paradiso en was medeoprichter van het Mag-

neetfestival. DJ Isis behoort tot de top tien van vrouwelijke dj’s in tech house.

De grote finale van Blijburg

Het doek valt Blijburg, strand en paviljoen moeten 
plaatsmaken voor woningbouw. Maar niet voor het einde 
eindeloos gevierd wordt. De ‘La Grande Finale’ vindt 
plaats van 28 tot met 30 september. Bekende artiesten, 
theater, een vuur en een tijdelijke camping moeten de 
stadsstrandidylle voor altijd onvergetelijk maken. Op vrijdag 
is het allemaal één grote verrassing. Op zaterdag (vanaf 
12.00 uur) staan onder meer Jett Rebel, DJ Isis en DeWolff 
op het programma. Op zondag (vanaf 11.00 uur) komen 
My Baby, Roy Dackus, Hendrick-Jan de Stuntman en Anton 
Goudsmit de podia onveilig maken. Die dag is er ook een 
uitgebreid kinderprogramma, en het eindvuur als de nacht 
valt. Kom verkleed, zoals op alle voorgaande Blijburgfeestjes, 
bijvoorbeeld als gipsy, piraat of astronaut. 

Voor het complete programma: blijburg.nl.
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bereiding
Verwijder het velletje van de chorizo en snijd de worst in blokjes. Bak ze in een koekenpan knapperig. Haal ze 
uit de pan en bewaar het bakvet. Snipper de uien en bak ze in het bakvet zo’n 10 minuten op laag vuur. Hak de 
knoflook en de basilicumsteeltjes fijn en voeg die met de komijn toe aan de pan. Bak al roerend nog 2 minuten. 
Voeg de gepelde tomaten toe en plet ze voorzichtig met de achterkant van een lepel. Voeg de balsamico-azijn 
en het bouillonblokje toe, roer even door en laat de saus minimaal 20 minuten zachtjes pruttelen. Bereid intus-
sen de pasta. Doe de chorizo bij de saus en warm even goed door. Proef de saus; als-ie te zuur is, doe je er een 
schepje suiker bij. Geef ’m ook een flinke draai verse peper en eventueel zout. Serveer de pasta met de rode saus 
en blaadjes basilicum. 

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

RODE PASTA SAUS WAARIN HET HELE ZONNIGE ZUIDEN SAMENKOMT

      Nodig voor 4 borden:
• 250 gram chorizoworst

•  2 uien

•  2 tenen knoflook

• circa 10 basilicumsteeltjes zonder 

blaadjes

• 1 eetlepel gemalen komijn

•  2 blikken gepelde tomaat (800 ml 

in totaal)

• 1 eetlepel balsamico-azijn

• een half bouillonblokje

• pasta voor 4 personen

• eventueel: schepje suiker

•  blaadjes basilicum 

Janneke kookt
Iedereen heeft zo zijn eigen manier om het aansluipend najaar te bezweren. Nazomeren aan een Spaanse costa 
bijvoorbeeld. Of tegen beter weten in de vakantiekleur proberen vast te houden met zelfbruiners. Ik klamp me graag 
vast aan een bord pasta rode saus. Een iconisch zomergerecht dat elke vakantie wel een paar keer op tafel komt, 
omdat in de campingwinkel weinig anders te krijgen is dan een paar uien en overrijpe tomaten. En omdat je na een 
uit de hand gelopen sangriaborrel geen zin hebt om een ingewikkelde maaltijd te koken. Op een gammel gaspitje aan 
een verdord kampeerveld.

Ook voor thuis, weer in het gareel, is pasta rode saus een goed recept. Want: ideaal voor drukke avonden, 
inspiratieloze dagen en kritische kinderen. Eigenlijk is pasta rode saus het antwoord op alles. 

De basis voor de rode saus zijn natuurlijk de tomaten. Die zijn hier weliswaar minder smaakvol dan in Spanje/Italië/
Kroatië, maar tomaten in blik zijn een goed (zo niet beter) alternatief. Bliktomaten zijn namelijk zoeter dan de stugge, 
zure tomaten die hier veelal verkrijgbaar zijn. Verder is ‘rode saus’ nogal een containerbegrip, want er zijn variaties in 
overvloed: arrabiata (met chilipeper), rode pesto (van zongedroogde tomaatjes), amatriciana (met spek), bolognese, 
met ballen, en met stroganoffsaus.

NAZOMEREN MET PASTA RODE SAUS

Archeologie en morse op 
Forteiland Pampus
Wie dit jaar nog in het verleden wil duiken van forteiland Pampus en de 
Stelling van Amsterdam, kan zijn hart ophalen. Met oktober als Maand van 
de Geschiedenis sluit Pampus het seizoen af met bijzondere activiteiten 
zoals de Museumkidsweek en de Nationale Archeologiedagen. Pampus 
richt deze maand het spotlicht op de soldaten die vroeger in het fort 
woonden. Via spreekbuizen brachten zij berichten van de ene kant van 
het fort naar de andere kant, maar hoe communiceerden de soldaten 
met de buitenwereld? Voor serieuze zaken ging dat door telegrafie, 
maar ansichtkaarten en (liefdes)brieven gingen via de Pampuspost. In 
de herfstvakantie zijn er voor kinderen activiteiten zoals Morsecode-
workshops om er meer over te leren. Er zijn ook rondleidingen en andere 
dingen te doen. www.pampus.nl 

FONDS VOOR SOCIALE INITIATIEVEN
Stichting Steunfonds bja-cow

Dit steunfonds stelt zich ten doel projecten te stimuleren die 
in de ruimste zin van het woord een bijdrage leveren aan

DE ONTWIKKELING EN VERNIEUWING VAN HET AMSTERDAMSE 
SOCIAAL-CULTUREEL WERK

Wie een goed idee heeft, maar te weinig geld om te starten: twee maal per 
jaar (in juni en november) beslist de stichting over de ingediende aanvragen. 
Alleen aanvragers met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. Meer 
informatie over voorwaarden en criteria voor toekenning is te verkrijgen bij:

Stichting Steunfonds BJA p/a/ Orionstraat 205 1622 BR Hoorn

www.steunfondsamsterdam.nl

Voorlezers gezocht
Welk kind vindt het nu niet heerlijk om te worden voorgelezen? Het 
is niet alleen een gezellig rustpunt op de dag, maar bevordert ook zijn 
woordenschat en taalvaardigheid. Maar sommige ouders kunnen hun kind 
niet goed helpen met taal en lezen, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd 
zijn. Om te voorkomen dat deze kinderen een taalachterstand oplopen, 
koppelt de VoorleesExpress hen aan een vaste vrijwilliger. Deze komt een 
halfjaar lang wekelijks bij het kind thuis om voor te lezen, taalspelletjes te 
doen en in overleg met de ouders te bekijken hoe leesplezier een vaste plek 
in het gezin kan krijgen. 
De VoorleesExpress bestaat tien jaar en groeit nog steeds. De methode 
bewijst zijn succes keer op keer, maar er is in Oost een tekort aan 
vrijwilligers. Wil jij helpen een kind in de leeftijdsgroep van 2 tot 8 jaar 
enthousiast te maken voor lezen en taal? Meld je dan aan via 
www.voorleesexpress.nl. 
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Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den 

Dobbelsteen, Lotte Lou van den 

Dobbelsteen, Jan van Erven Dorens, 

Harko van den Hende, Nik Kok, 

Gijs Lauret, Marcel van Roosmalen, 

Wietse Schmidt, Ruben Sitaldin, Ro-

nald Smallenburg, Catherine Smit, 

José Stoop, Janneke Vermeulen.
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Kijk op www.debrugkrant.nl/

adverteren of informeer bij 

martijn@debrugkrant.nl  

06-29040240.

Redactie

redactie@debrugkrant.nl

Vormgeving

Studio Potsdam (Guus Pot)

dtp@debrugkrant.nl 

Fotografie

www.dobbelsteenfotografie.nl

Uitgever

Uitgever A’dam en Media

Martijn van den Dobbelsteen

06-29040240

Drukwerk

Rodi Rotatie

Verspreiding

Door Verspreidingen

de Brug wordt in een oplage 

van 70.000 ex. verspreid in 

Amsterdam-Oost en omstreken:

 Indische Buurt  Ambon-

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt, 

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

pleinbuurt 

 Oostelijk Havengebied: Borneo-

eiland, Cruquiuseiland, Java-eiland, 

KNSM-eiland, Oostelijke Handels-

kade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, Oost-

poort, Oosterparkbuurt, Trans-

vaalbuurt, Weesperzijde

 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, 

Amstelkwartier, Betondorp, Don 

Bosco, Julianapark, Middenmeer, 

Omval en Van der Kunbuurt, Park 

de Meer, Sciencepark, Tuindorp 

Frankendael, Weespertrekvaart

 IJburg:  Haveneilanden, Riet-

eilanden, Steigereiland, Centrum-

eiland

 Zeeburgereiland

 Centrum:  ‘t Funen

 Durgerdam

 Schellingwoude

 Diemen-Noord

Afhaalpunten

AH IJburg, AH Oostpoort, AH 

Wibautstraat, Diemerplein, gemeen-

tehuis Diemen, IJburg College, Ikea 

Amsterdam Zuidoost, Intratuin, 

Landmarkt Schellingwoude, N.A.P., 

Maxis Muiden, stadsdeelhuis Oost, 

winkelcentrum Brazilië, café-res-

taurant Polder, Sickmann Woning-

inrichting.

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

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

www.dartli.nl info@dartli.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

l inaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nlamsterdamdetropen.nl

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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

     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

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

____   www.dingesamsterdam.nl  ____

ijburglaan 725 | 020-8200673
www . k o h k i t c h e n . n lWWW.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@cana-ijburg.nl

CAÑA
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 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

VRIENDEN 
WORDEN?

www.debrugkrant.nl/vrienden

KORTINGSBON:5% 

op ál je boodschappen
geldig tot 31 juli 2018Geldig tot 1 januari 2019

Eerste Oosterparkstraat 155
1091 GZ Amsterdam, 
020-6937518, www.jumper.nl
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deBrugAgenda

ALLEGAAR

29 september
OHaG popkwis, thema ‘Mag ik 
deze dans van u?’. Buurtcafé De 
Oceaan, 20.30 uur, https://oce-
aan.amsterdam.

29 september
Proef Diemerplein: Poeverijen, 
hapjes, poffertjes, ijs en de la-
sagneschijf van Antoine Vincke. 
Diemerplein, diemerplein.nl.

2 oktober
Countdown Café: JB Meijers en 
Sway. Live-programma, met een 
gratis concert als basis. Q-Facto-
ry, 19.30 uur, q-factory.nl.

10 oktober
Vogelaars op Pampus vertel-
len over wat er allemaal vliegt 
boven het eiland. Forteiland 
Pampus, veerboot vanaf IJburg 
en Muiden, pampus.nl.

14 oktober
Lezing over Thérèse Schwartze 
en rondleiding langs haar 
graf en dat van tijdgenoten. 
Café Roosenburgh, 11.00 uur, 
denieuweooster.nl (aanmelden: 
m.smeding@amsterdam.nl).

14 oktober
Natuurwandeling tuinpark Wa-
tergraafsmeer. Zaden en vruch-
ten, bladval en bladverkleuring. 
11.00 uur, tuinparknieuwele-
venskracht.nl.

CLUB

28 september
NAP Elke laatste vrijdag van de 

maand een dj, en elke laatste 
dinsdag van de maand die 
fameuze Pubquiz. NAP Am-
sterdam, 20.00 en 19. 00 uur, 
napamsterdam.nl.

28, 29, 30 september
La Grande Finale. Groot eind-
feest, met bekende artiesten, 
dj’s, theater, vuur, kinderpro-
gramm en dikke tranen. Blij-
burg, blijburg.nl.

29 september
40UP, clubavond van veertig 
jaar dansmuziek. Een feest der 
herkenning. Q-Factory, 21.00 
uur, q-factory.nl. 

5 oktober
Vrijmibo Bij Storm: DJ Isis, komt 
opnieuw het beruchte vrijmibo-
feest op z’n kop zetten. Met 
cocktails. Bij Storm, 19.00 uur, 
facebook: ‘vrijmibo bij storm’. 

7 oktober
NJOY, goodbye summer-borrel 
met dj’s. Bij Storm, 16.00 uur, 
bijstorm.nl.

13 oktober
Red Hot Night met The Ka-
booms, Le Cacaster en twee 
dj’s. Onvervalst rock-‘n-roll op 
Zeeburgereiland. Cruise Inn, Zui-
derzeeweg 29, 21.00-03.00 uur, 
cruise-inn.com.

FILM

4 oktober
Donderdag docu: The Bastard. 
Een Friese fietsenmaker krijgt 
op een dag het onwaarschijn-
lijke bericht dat hij een Ethiopi-

sche halfbroer heeft. De nieuwe 
KHL, 20.30 uur, denieuwekhl.nl.

4 oktober
Q-Cinema: The Rocky Horror 
Picture Show. cultfenomeen. 
Massaal omarmt als icoon van 
seksuele bevrijding maar ook 
een aanstekelijke musical.  Q-
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

JEUGD

3 oktober 
De Zeerovers en de zeemeermin 
(4-8 jaar). Poppenkast aan het 
Iepenplein, met schminken, 
limo, koffie en koek. Theater 
Koos Kneus, 14.00 uur, koos-
kneus.nl (elke wo. en zo. diverse 
tijden).

7 oktober
Cool: pimp je eigen baseballcap. 
Een gezellige middag voor kin-
deren en hun ouders. Bij Storm, 
14.00 uur, bijstorm.nl.

12-14 oktober
Nationale Archeologiedagen. 
Een presentatie van op Pampus 
gevonden voorwerpen en een 
kinderquiz met prijs! Forteiland 
Pampus, veerboten vanaf IJburg 
en Muiden, pampus.nl.

21 oktober
Knutselen: spaarvarkens schilde-
ren, een gezellige middag voor 
kinderen en hun ouders. Bij 
Storm, 14.00 uur, bijstorm.nl. 

MARKT 

29 september
Vintage Markt Javaplein. Meu-

bels, kleding, lampen, platen, 
glaswerk, keramiek en meer. 
12.00-17.00 uur.

MUZIEK 

30 september 
Het Gaudi Kwartet, strijkkwar-
tetten van Mozart, Mendels-
sohn en Schubert. Schuilkerk de 
Hoop, 15.00 uur, schuilkerkde-
hoop.nl.

3 oktober
Harriet. Claron McFadden 
vertolkt de hartverscheurende 
vrijheidsstrijd van een zwarte 
vrouw die ontsnapt aan een sla-
venbestaan. Muziekgebouw aan 
’t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

6 oktober
Jaarfeest Betondorp Live. Met 
zeemansliederen, smartlappen, 
‘t poëtische folkkwartet Echofly, 
covers van Leonard Cohen en 
een special act. Brinkhuis, Land-
bouwstraat 63, 19.30-00.00 uur.

13 oktober
Gino Vannelli. Een avondje 
wereldhits. Dit jaar brengt deze 
grootheid zijn 20ste album uit
Q-Factory, 19.30 uur, q-factory.
nl.

18 oktober
Cello Biënnale. Tien dagen, 
negentig concerten, voorstellin-
gen, masterclasses en work-
shops door musici, ensembles 
en orkesten uit 27 landen. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, muziek-
gebouw.nl.

S E P T E M B E R  -  O K T O B E R  2 0 1 8

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

-factory
27
SEP EVERLAST

4
OKT

13
OKT

Q-CINEMA
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

GINO VANNELLI

29
SEP

5
OKT

THE RUSHIANS

FLEETWOOD MAC
BY THE COSMIC CARNIVAL



deBrugPuzzel

Gijs
Lauret

Normaliter zouden we geen stap buiten ons gerieflijke 
holletje hebben gezet. Maar een bruiloft, daar ga je sowieso 
naartoe, legt mijn oudste uit, evenals een begrafenis. En 
zo is het. Tegen dit knetterlijpe noodweer echter heeft een 
paraplu nog minder te vertellen dan een zakmes tegen 
een kalasjnikov. Talrijke blikseminslagen deren ons niet; 
als verzopen katjes bereiken dochters en ik metrostation 
Wibautstraat, ingang Platanenweg. Een kleine menigte schuilt 
onder het afdakje.

Er zit een pakweg twintigjarige jongeman in rolstoel 
bovenaan de trap. Gehuld in regenkleding en plastic zakken 
heeft hij de zondvloed overleefd. Hij moet naar beneden. 
Er is geen lift. De onbevreesde baas bestudeert zijn route en 
begint aan een avontuurlijke afdaling. Te voet. Zijn metgezel 
draagt de rolstoel. Gespierde bovenarmen omklemmen de 
trapleuning, onwillige benen schuiven moeizaam over de 
treden. Zo’n plastic zak eromheen helpt dan niet, zou je 
denken.

Een zorgzame mevrouw met Surinaams accent ziet het 
niet zitten: ‘Hee jongen, gaat dat wel met die zak om je 
voeten?’ Hij zegt van ja, maar de bezorgde dame spurt al 
naar beneden om deze Paralympics-variant van zaklopen 
per direct te beëindigen. Als ze zachtjes aan de zak begint te 
frunniken, glijdt het joch prompt onderuit.

Hij landt op de billen, zacht en ongevaarlijk, maar de irritatie 
is er niet minder om. ‘Bemoeit u zich er alstublieft niet mee, 
mevrouw,’ murmelt hij traag en nasaal, maar uitstekend 
verstaanbaar. Hij had toch gezegd dat het prima ging zo? 
Ondanks alle nobele bedoelingen voelt hij zich duidelijk 
niet serieus genomen. De zorgzame mevrouw neemt 
afstand. Eenvoudig is het niet: wanneer geloof je iemand die 
hulpbehoevend lijkt op zijn woord, wanneer schiet je alsnog 
te hulp?

Onze held daalt verder af, zonder plastic voetzak. Het moet 
gezegd: dit oogt stabieler. ‘Dank u wel,’ zegt hij onder aan 
de trap tegen de mevrouw. Hoewel zij hem hielp omvallen, 
waardeert hij uiteindelijk tóch haar goede intenties. Ik vind 
dit een mooie dag voor een trouwerij.

Fameuze crostinimix en twee glazen cava bij café-restaurant N.A.P.  aan de haven.

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

AVONTUURLIJKE AFDALING

Wihuuw, kijk die prijs!

Stuur dan de oplossing van de puzzel  (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 oktober 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. 102-2018 is kamperen. Uit 513 inzenders zijn mevr. en 
dhr. Bank als winnaars uit de bus gekomen. Ze hebben inmiddels bericht gekregen.
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Tot nu toe zijn er in 2018 in Nederland 120 warme dagen (warmer dan 20 °C) gemeten, 
een record.

120 warme dagen
D E  B RU G  C I J F E R

deBrug
nummer 104
De volgende editie van de Brug verschijnt op
24 oktober 2018.

Horizontaal
1. Langs, over
3. Deel van een kachel
6. Ruim binnenwater
10. Jongstleden
11. Vol en zwaar geluid
13. Flop
15. Frans departement
17. Schoeisel
19. Hectoliter
20. Hoofdstad van India
21. Kunstmatige intelligentie
22. Gelijk
24. Landbouwwerktuig
25. Gevaarte
29. Verlegen
31. Krant
32. Ontkenning (Engels) 
33. Toeloop (naar)
34. Plus
35. Bezittelijk voor-
 naamwoord

37. Afloop
39. Milligram
40. Met vriendelijke 
 groeten
41. Gewicht
42. Ankerplaats
44. Smergel
46. Helm (plant)
48. Onder andere
50. Af en toe
51. En omgeving
52. Staatsiezetel
54. Oude lengtemaat
55. Voortdurende bron  
 van voordeel
58. Scandinaviër
59. Godin van de maan
61. Rode steenvrucht
63. En andere(n)
64. Fruit
65. Beharing in het gezicht
66. Lidwoord

Verticaal
1. Snelste vervoermiddel
2. Zilver
3. Op de manier van
4. Met een harde plof 
 neergooien
5. Afzender
6. Overdreven opgewekt
7. Loofboom
8. Terugkaatsing van 
 geluiden
9. Cilinder
10. Chinees edelgesteente
12. Een waterdicht __
14. Elk
16. Namelijk
18. Deel van het skelet
23. Motorraces
26. Lucht inhaleren
27. Raadsel
28. Voor iemand __ staan
30. Rivier in Oostenrijk

32. Uitpluizen
33. Bon
36. Vriend (Frans)
38. Muzikant
39. Land in Afrika
43. Vorderen
45. Bloem
46. Muzieknoot
47. Verknipt
49. Meisjesnaam
50. Ar
53. Voegwoord
54. Ratelpopulier
56. Leerzame ervaring
57. Op erewoord retour
60. Lidwoord (Frans)
62. Selenium

P R I J S P U Z Z E L




Een goed alternatief 

voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug
de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken

oplage 70.000 exemplaren, huis-aan-huis

A’dam en Media

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

• advertenties
• brochures
• magazines
• huisstijlen
• campagnes

 06-29040240           info@adamenmedia.nl         www.adamenmedia.nl 
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