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De waarneming geldt voor
de avonden en nachten van
17.30-23.00 uur, de zaterda-
gen en zon- en feestdagen, in
de periode 11 juni 2010 tot
en met 17 juni 2010. Na
23.00 uur zijn de apotheken
alleen bereikbaar via het cen-
trale telefoonnummer 020-
5923315. Meer informatie
over de apotheken en de ope-
ningstijden is te vinden op
www.fbadam.nl.

NieuwendammerApotheek,
Purmerplein 1-3, 020-
6360335.
DA apotheek Leidsestraat,
Leidsestraat 74-76, 020-
4220210.
Dienstapotheek
Amstelland, Laan van de
Helende Meesters 8, 020-
3455000.

Dienstapotheek Oost, 1e
Oosterparkstraat 230, 020-
6636803.
DienstapotheekWest, Jan
Tooropstraat 164, 020-
4115921.

Diversen:
Voor een huisarts kunt u, in-
dien uw eigen huisarts geen
dienst heeft, terecht bij de
Huisartsenpost Amsterdam,
088-0030600, www.huisart-
senpostenamsterdam.nl Voor
een tandarts kunt u contact
opnemen met Stichting ATA,
020-5923434.
Dierenambulance Alarmlijn:
020-6262121. De Dierenam-
bulance organiseert vervoer
van en naar dierenartsen en
verwijst u graag door naar
een dierenarts bij u in de
buurt.

ZUID - Neem een kijkje in
de keuken van de plastische
chirurgie. Op zaterdag 12
juni is er een open dag in
Esthetisch CentrumAm-
sterdam en Medisch Cen-
trum Jan van Goyen aan
het Concertgebouwplein.
Bezoekers komen deze dag
van alles te weten over in-
jectables, huidverzorging,
spataderbehandelingen en
nog veel meer.
'Het nieuwe Esthetisch Cen-
trum Amsterdam is een sa-
menvoeging van Esthetisch
Centrum Amsterdam en Kli-
niek Emmastraat', legt Kryst-
le Bijman, locatiemanager
uit. 'Voorheen zaten ze op de
Jan van Goyenkade, maar
door de drukte paste niet al-
les meer in het pand en wil-
den we uitbreiden. Het cen-
trum werkt nog steeds direct
samen met Medisch Centrum
Jan van Goyen. De afdelin-
gen plastische chirurgie en
vaatchirurgie zijn verhuisd
naar het Concertgebouw-
plein. Ook is er een flebolo-
gie afdeling waar polikli-
nisch spataderbehandelingen
worden uitgevoerd. Daar-
naast bieden we hier behan-
delingen met injectables en
reguliere schoonheidsbehan-

delingen aan.'
Tijdens de open dag kunnen
bezoekers kennis maken met
cosmetisch artsen, plastisch
chirurgen, vaatchirurgen, fle-
bologen, schoonheidsspecia-
liste en consulentes. Ook
kunnen ze die dag een virtu-
ele make-over ondergaan.
Bijman: 'Bezoekers kunnen
een portretfoto laten maken
door een professionele foto-
graaf. Vervolgens laat een fo-
tobewerker samen met een
cosmetisch arts het mogelij-
ke resultaat zien van cosme-
tische en schoonheidsbehan-
delingen. Er worden
demonstraties gegeven met
Botox en Restylane injecta-
bles, er zijn gratis oogmas-
kers en adviezen over huid-
verzorging, een
informatiemarkt en presenta-
ties over spataderbehandelin-
gen. Ook kunnen bezoekers
een kijkje nemen op de ope-
ratieafdeling,'
Iedereen is welkom op zater-
dag 12 juni van 11.00 tot
17.00 uur op het Concertge-
bouwplein 11. 'Het is zeer
laagdrempelig. Iedereen kan
die dag een kijkje nemen.
Als je die dag een afspraak
maakt voor een behandeling,
krijg je tien procent korting.'

Open dagMedisch
Centrum Jan van GoyenDe kunstenares bracht het

werk van 3 meter breed bij
40 meter lang vorige week
zelf aan met behulp van sja-
blonen en professionele verf-
spuiters. 'Het is hetzelfde
spul dat gebruikt wordt bij
zebrapaden', legt de kunste-
nares uit. 'Maar in dit geval
heb ik een gele kleur ge-
bruikt om de eenheid tussen
de twee woonblokken aan
beide kanten van de straat te
benadrukken.'
Het kunstwerk is een cadeau
van woningcorporatie Stad-
genoot aan de bewoners van
de panden in de Hendrick de
Keijserstraat. De woonblok-
ken staan in de volksmond
bekend als de Bakkerpanden.
De straat heeft een roerige
geschiedenis achter de rug

met een omstreden eigenaar,
enkele weggejaagde bewo-
ners en krakers als nieuwe
buren. De oplossing kwam
via de woningcorporatie die
de woningen heeft overgeno-
men en gerenoveerd, waarbij
de laatste huurders garantie
kregen er te mogen blijven
wonen. Het cadeau is ter ge-
legenheid van de voltooiing
van die renovatie.
Wessels Boer werd uitgeko-
zen een kunstwerk te maken.
'In eerste instantie kreeg ik
de opdracht voor een wand-
kunstwerk', vertelt de kun-
stenares. 'Toen ik hiermee
aan de slag ging, kwam ik
op een kleed uit. Dat werkte
veel beter. Het zijn twee
identieke blokken aan twee
kanten van de straat. Het

kleed verbindt de straat en
zorgt voor eenheid.' De op-
drachtgever ging akkoord en
nadat de vergunningen gere-
geld waren, kon Wessels
Boer met het project begin-
nen.
'Ik heb bij de ontwikkeling
van het straatkleed intensief
contact gehad met bewoners
en buurtbewoners', vervolgt
Wessels Boer. 'Met hen
kwam ik op een kleed met
de spiegelende contouren
van de Westertoren en de
Munttoren, beide ontworpen
door De Keijser. Verder heb
ik symbolen verwerkt die re-
fereren aan de bewoners.'
De eerste reacties van buurt-
bewoners zijn heel positief.
Helaas is het kunstwerk al
direct met graffiti besmeurd.
Het schoonmaken is maar
gedeeltelijk gelukt. Binnen-
kort komt een professioneel
schoonmaakbedrijf om dit
grondig te doen. De officiële
opening is zondag 13 juni
van 16.00 tot 18.00 uur.

De kunst ligt op straat

WIETSE SCHMIDT

DE PIJP – De Hendrick de Keijserstraat is opgeluisterd
met een opvallend geel 'straatkleed'. Het kleed op het
wegdek is een kunstwerk van MarjetWessels Boer, ge-
maakt in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot.

Het kunstwerk kan als normale weg betreden worden. De eerste jonge buurtbewoners vonden
het prachtig. (Foto: Art Partner)

STADIONBUURT – In
de Sporthallen Zuid
worden van 10 juni tot
en met 13 juni de Euro-
pese kampioenschap-
pen HipHop gehouden.
Aan deze wedstrijden
doen meer dan 2750
deelnemers mee uit 25
landen.
Het is voor het eerst in
de geschiedenis dat een
dergelijk groot kampi-
oenschap in Nederland
wordt gehouden. De
laatste jaren zijn er door
Nederlandse dansers en
dansgroepen internatio-
naal in verschillende ca-
tegorieën successen be-
haald en ook dit jaar zijn
er wederom Nederlandse
kanshebbers. Mede daar-
om is dit evenement aan
Nederland toegekend.
HipHop is de laatste ja-
ren steeds populairder
geworden onder de jeugd
en wekelijks dansen in
Nederland duizenden
jongeren bij dansscholen
en verenigingen. Maan-
delijks worden onder au-
spiciën van IDO Holland
in Nederland wedstrijden
georganiseerd waar ge-
middeld 800 deelnemers
aan meedoen. Deze be-
oefenen het dansen als
sport en daarvoor trainen
zij vaak meerdere keren
per week.
Naast het Europees kam-
pioenschap wordt in de
Sporthallen Zuid door
Topscore Amsterdam
een nevenevenement ge-
houden waarbij jeugd uit
Amsterdam de mogelijk-
heid krijgt om work-
shops te volgen en kun-
nen dans- en
sportdocenten work-
shops volgen.
De dagkaarten zijn 12,-
euro en een passe-par-
tout voor vier dagen is
35,- euro. Informatie is
te vinden op www.hi-
phopdaysamsterdam.nl.

EK hiphop

DE PIJP – Het ROC heeft
gisteren het Jan des Bou-
vrie College officieel ge-
opend. Naast Johan
Cruijff en Frank Sanders
is nu ook Jan des Bouvrie
aan het ROC van Amster-
dam verbonden.
Bij het Jan des Bouvrie Col-
lege worden studenten op
mbo-niveau opgeleid tot
professionals in Fashion &
Living, met opleidingen als
Interieuradviseur, Verkoop-
specialist Mode en Filiaal-
manager. Binnen het oplei-
dingenaanbod ligt de nadruk
vooral op creativiteit en
commercieel ondernemer-
schap. Afgestudeerde stu-
denten kunnen ervoor kie-
zen om aan de slag te gaan
in de lifestyle-branche of
door te studeren aan het
hbo, bijvoorbeeld aan de
Kunstacademie.
Het Jan de Bouvrie College
is gehuisvest aan de Ruys-
daelstraat 67.

Opening Jan
de Bouvrie
College

STAD – 'Het lijkt wel een attractiepark', riep een bezoeker toen hij in een bak boven het stati-
onsplein omhoog werd getakeld. De hijskraan liet de bak zakken tot het onderste niveau van de
bouwput van de Noord/Zuidlijn. Ook de enorme wachtrijen voor het CS maakten de vergelij-
king met een attractie voor de hand liggend.
De open dag van de bouw trok afgelopen zaterdag een kleine 20.000 bezoekers naar de bouw-
putten van de Noord/Zuidlijn. Grote publiekstrekkers waren de startschacht van de boormachi-
ne en de ondergrondse ‘kathedraal’ voor het Centraal Station. De boorwerkzaamheden gaan 24
uur per dag door, dus ook nu konden bezoekers tunneldelen zien afdalen op de speciale trein-
tjes die naar de Gravin rijden door de tunnel.
Exact op de plek waar boormachine Gravin zich nu bevindt, stond bovengronds ter hoogte van
de Bijenkorf een rode pijl van ca 3 meter hoogte. Belangstellenden konden zich hier laten foto-
graferen met de pijl. Deze pijl geeft ook op de website www.hierzijnwij.nu de actuele locatie
van de boormachine weer.
(Foto: Fotonova)

'Attractiepark' Noord/Zuidlijn


