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Annabel Nanninga stopt
als columnist,
ze gaat de politiek in.
“Weg met die Jomandaprietpraat.”

Vluchtelingen
kraken voormalige
kringloopwinkel.
Aan buurtbewoners
schreven ze een brief.
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Merel Westrik is
nieuwslezer bij RTL
Nieuws. Mooi en
belangrijk werk, vindt ze.
Ze houdt ook van natuur.
En van goor eten...
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Slagerij in de Javastraat maakt
het opnieuw te bont
Slagerij Basirco op de
Javastraat is voor de tweede keer gedwongen gesloten. Bij een hercontrole
door de arbeidsinspectie
werden illegale werknemers in het bedrijf aangetroﬀen die er onder het
minimumloon werkten.
Door Rosanne Kropman

Op een briefje op de deur staat
dat Basirco drie weken aan het
verbouwen is, maar ernaast is
met zwarte ducttape de verordening van het ministerie van
Sociale Zaken geplakt. ‘Recidive van geconstateerde overtredingen van de Wet arbeid
vreemdelingen, waaronder
illegale tewerkstelling’, meldt
het papier. Ook is de wet op het
minimumloon overtreden.
Vorig jaar zomer werd de slage-

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

rij ook al eens dichtgespijkerd,
toen op last van de burgemeester; de openbare orde en
veiligheid was in het geding. Bij
een inval in mei vorig jaar trof
de politie in het pand medewerkers aan die daar waren
opgesloten. De agenten moesten door een luik naar binnen
en zagen bevroren vlees op de
vloer liggen.
Ook toen luidde de aanklacht
dat bij Basirco illegale medewerkers uitgebuit werden.
Daarnaast was er met de hygiene veel mis. Al vanaf 2014 zijn
er klachten over stankoverlast
van de slagerij, meldde Het Parool vorig jaar naar aanleiding
van de eerste sluiting. Bij controles werden in een vrachtauto
ongekoelde kadavers aangetroffen en kreeg het bedrijf boetes
omdat de koelinstallaties niet
goed genoeg werkten.

Vervolg op pagina 3

In de slagerij aan de Javastraat zijn onder meer illegale werknemers aangetroﬀen. De eigenaar ontkent.

SLAGROOM
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
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Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
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35F
www.parketloods.nl
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Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
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In de drie-en-een-half jaar
dat ik in Amsterdam-Oost
woonde maakte ik meer dan
vijftig koffietafels van dichtbij
mee. Het kwam omdat ik
dagelijks mijn stukjes tikte in
café-restaurant Frankendael,
naast begraafplaats De
Nieuwe Ooster. Als ik alle
glaasjes slagroom die je daar
bij de koffie krijgt braaf had
leeg gelepeld was ik nog
forser geworden dan uitbater
Maurice. Ik dronk er dagelijks
drie dubbele espresso’s en
was als een kind zo blij toen
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Marcel van Roosmalen
ze er op een mooie dag
koekjes met een glimmend
papiertje erin bij serveerden.
Ach de kleine dingen des
levens, als je maar lang
genoeg vastroest in een
patroon ben je met alle
verandering blij.
Ik kan het iedereen aanraden
om in dat café herdacht te
worden. Beste toespraak( je)
dat ik er hoorde: “Pat, het was
geen verrassing, maar wel
een klap. Je viel van de trap.”
Niemand lachte.

Voor je het weet is het weer lente!

Ons Restaurant is weer open op 30 Maart

VERKEERSSCHOOL

ED-ISHAK

Sint en kerst op het
Muiderslot

25 x rijlessen en rijexamen en theoriecursus
en -examen voor maar

€ 1250,-

Let op! Complete pakket
20 Motor rijlessen
voertuigbeheersing en
rijexamen (goedkoopste op IJburg)

€ 1050,-

Bromfiets

Openingstijden en info:

www.muiderslot.nl

HET moment om een
terras te laten maken!

3x rijlessen en rijexamen

€ 225,-

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

www.ed-ishak.nl

w w w . d a k t e r ra s s e n fa b r i e k . n l

Museumkaart gratis
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BEZOEK ARBEIDSINSPECTIE
Vervolg van pagina 1

Op de vraag hoe het kan dat
er weer illegalen in zijn zaak
werkten antwoordt een medewerker van Basirco aan de
telefoon dat hij slechts op de
vingers is getikt om het gebruik
van een verboden schoonmaakmiddel. Volgens de man
zou de sluiting niets te maken
hebben met het bezoek van
de arbeidsinspectie, maar met
uitbreiding van de koeling. De
aankondiging over de sluiting

op last van de arbeidsinspectie
weerspreekt dat.
De andere slagerij van Basirco,
op de Dappermarkt, is nog wel
open. De zaak op de Javastraat
blijft tot 7 december gesloten.
Of Basirco ook strafrechtelijk
vervolgd wordt is niet bekend.
Daarover doet het Functioneel Parket, de instantie van
het Openbaar Ministerie die
dergelijke zaken vervolgt, geen
uitspraken.

WAARNEMEND BURGEMEESTER BENOEMD
Jozias van Aartsen (VVD) wordt met ingang van 4 december
de waarnemend burgemeester van Amsterdam. Dit heeft
commissaris van de Koning Johan Remkes in goed overleg
met de Amsterdamse gemeenteraad besloten. Op dit
moment is wethouder Eric van der Burg locoburgemeester.
Hij zegt: “Ik heb het volste vertrouwen in Jozias van
Aartsen als waarnemend burgemeester. Ik ken hem als een
bestuurder die daadkrachtig is en goed luistert. Het college
waardeert het zeer dat hij de komende tijd onze stad wil
gaan besturen. Dat is een grote verantwoordelijkheid.”
Van Aartsen blijft in functie tot de nieuwe burgemeester,
naar verwachting voor aanvang van het zomerreces 2018,
wordt benoemd.

Medewerker Jeugdland verdacht van zedenmisdrijf
Lars de R., die in 2015, 2016
en 2017 workshops gaf op
kinderspeelterrein Jeugdland, wordt verdacht van
het maken en het in bezit
hebben van kinderporno
en seksueel misbruik van
kinderen.
Ook op Jeugdland is iets gebeurd. Dat maakte het Openbaar Ministerie Noord-Holland half november bekend.
De verdachte zit sinds augustus 2017 vast en is sinds de start
van het onderzoek niet meer
op het kinderspeelterrein in
het Flevopark geweest.
Deze maand is een onderzoek gestart naar het voorval
op Jeugdland. De betrokken
ouders zijn door politie op de

hoogte gebracht. Via de site
zegt de gemeente: “Heeft u
informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, dan
kunt u bellen met de Zedenpolitie (088-1692584). Heeft
u andere vragen, wilt u uw
zorg uitspreken of iets anders
delen, dan kunt u terecht bij
het volgende telefoonnummer
van de gemeente Amsterdam:
020-2552901 (bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 18.00 uur).”
In 2014 werd ook een medewerker van Jeugdland
opgepakt op verdenking van
misbruik van jonge jongens,
hij werd later veroordeeld.
Meer informatie op
www.amsterdam.nl.

FUSIE WEESP EN AMSTERDAM?
Volgend voorjaar mogen de inwoners van Weesp zich uitspreken over de vraag of hun woonplaats zich zal aansluiten bij de gemeente Amsterdam of bij Gooise Meren.
In 2016 besloot de gemeenteraad van Weesp dat de vestingstad niet langer op eigen benen
kan blijven staan. Het Comité Zelfstandig Weesp vindt dat de burgers zich hierover moeten
uitspreken en haalde voldoende handtekeningen op om een raadgevend referendum af te
dwingen. Dit wordt waarschijnlijk gehouden op 21 maart 2018, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De provincie Noord-Holland liet onlangs weten dat zij – indien nodig –
de knoop zal doorhakken, ongeacht de uitkomst van het referendum.

THE PASSION NAAR AMSTERDAM ZUIDOOST
De achtste editie van The Passion wordt op donderdag 29 maart 2018 opgevoerd in de Bijlmer
en uitgezonden op NPO 1. The Passion vertelt tijdens een groots muziekevenement met
bekende artiesten het verhaal van Jezus op een moderne manier, met Nederlandse popliedjes
van deze tijd. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een
verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.
De Bijlmer bestaat vijftig jaar in 2018. The Passion is voor stadsdeel Zuidoost een van de
hoogtepunten van deze viering. Op 25 november 2017 wordt het jaar feestelijk afgetrapt met
diverse activiteiten.
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MAATWERK
MADE IN HOLLAND
BY DUTCH SEATING COMPANY

DYKER 30
Ontdek het heerlijke zitcomfort van de Dyker
30 bank en fauteuil en bezoek onze showroom
in Amsterdam voor een proefzit. Bij aankoop
ontvangt u een gratis Pouf t.w.v. 269 euro.

www.dsco.nl | Maatwerk made in Holland | Cruquiuskade 85 | 020 – 36 36 905 | Openingstijden: donderdag t/m zondag 11.00 - 17.00
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‘Ik hou wel van een stevig debat’
Annabel Nanninga stopt
met haar journalistieke
werk. En dus met columns
schrijven voor de Brug. Ze
gaat de politiek in, sinds
oktober is ze lijsttrekker
Forum voor Democratie
Amsterdam. Op 21 maart
2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. “Weg
met die Jomanda-prietpraat.”
Door Linda van den Dobbelsteen
Je wilde toch weg uit Amsterdam?

“Het is wel duidelijk dat
Forum voor Democratie
(FvD) politiek niet ver van
me af staat. Voorman Thierry
Baudet, ik ken hem al jaren,
zei: ‘Je bent boos, dat betekent
dat je niet onverschillig bent.
Dus er zit nog wel iets’. Weggaan is toch ook vluchten hè.
Ik dacht: hij heeft gelijk. Hij
boorde aan wat er eigenlijk al
zat, en waar ik zelf een andere
– meer cynische – richting aan
gaf. Ik was echt van plan te
verhuizen, we waren al huizen
aan het kijken. Dat is nu geen
optie meer. Als je dan die keus
maakt, moet je er ook voor
gaan. Ik kan niet dingen half
doen, dat is mijn aard niet.
Daarom ben ik ook gestopt
met mijn journalistieke werk.
Ik kan niet als actief politicus
ook opiniestukken insturen,
als beroep. We zijn de PvdA
niet.”
Heb je een ander leven nu?

“Zó, zeg dat wel. Maar ik zie
er niet tegenop. Een van de
redenen dat ik ben gestopt als
journalist en opiniemaker is
dat ik dat op den duur niet effectief genoeg vind. Het is voor
mezelf niet meer genoeg. Ik
ben nu veel aan het voorbereiden. Feiten en cijfers kennen,
van alles wat weten, van kinderopvang tot erfpacht. Voor-

bereiden, inlezen en vooral
met heel veel mensen in de
stad spreken. Dat is enig om te
doen, een soort interviews afnemen. Ik bevraag alleen niet
meer alleen namens mezelf.
In die zin heb ik wel iets van
onafhankelijkheid opgegeven.”
Waarom Forum voor Democratie?

“Het is de enige partij waarvan
de achterliggende visie me
aanspreekt. Die is: mensen zijn
dingen kwijtgeraakt.
Niet zo zeer in geld of spullen,
maar in het idee van ergens
bij horen. Ik vind het goed dat
FvD zegt: je mag gewoon van
je land houden.
Dat hoeft geen eng, nationalistisch iets te zijn. Het wordt
tijd dat we daar een beetje op
terugkomen. Het thema van
vervreemding en onthechting,
daar zat ik in mijn werk ook
al heel lang op. Het is niet eng
om van je buurt, van je stad of
van je land te houden. Het is
niet eng om gedeelde idealen
te hebben.”
Dan, stellig: “FvD is heel goed
in verbinden zonder individualiteit plat te slaan. Zonder van
ons massakonijnen te maken.
Dat hebben we nodig in deze
tijd.”
Wat breng je de politiek in
Amsterdam?

“Er viel tot nu niet meer echt
iets te kiezen. De partijen in
Amsterdam zijn allemaal een
beetje variaties van de PvdA.
Zo’n wethouder Van der Burg
van de VVD die zegt: hoe meer
asielzoekers hoe beter. Je ziet
dat er weinig verandering is
in de politieke cultuur, het is
allemaal kluitjesvoetbal. Dan
krijg je misstanden.
Het is heel goed dat wij, maar
ook BIJ1 van Sylvana Simons
en Denk, meedoen. Het zal
hoe dan ook de ingeslapen
middenmoot, die politiek
gelijkgeschakelden – dat is het
woord dat ik zoek, het is allemaal helemaal gelijkgeschakeld – wakker schudden.
Want het is in Amsterdam wel

Annabel Nanninga hoopt met Forum voor Democratie Amsterdam de stad wakker te schudden. “Het is in
Amsterdam wel heel politiek correct en naar binnen gekeerd geworden.”

heel politiek correct en naar
binnen gekeerd geworden,
heel erg symboolpolitiek. Dat
ontzettende zelffeliciterende,
heel blij zijn met kleine succesjes. Weg met die Jomandaprietpraat. Ik wil ook liever dat
het simpel is, maar dat is het
niet.”

Een plicht?

“Een beetje wel. Omdat ik zo
lang aan de zijlijn heb geroepen dat het misgaat. En ook
omdat ik denk dat ik de capaciteit heb om het debat te voeren
en dingen te benoemen. Dat
moet ik gebruiken. Als ik het
niet doe, doet niemand het. En
ik wil wel dat het gebeurt. Ik

MOTION3 BESTAAT VIJF JAAR
Motion3 is small group training, personal training, fashionsportkleding, yoga, voedingsadvies en massagebehandelingen onder één dak. Al vijf jaar. Onder ruime belangstelling werd
dit jubileum afgelopen maand uitgebreid gevierd. Bij Motion3 komt alles samen: sport,
style, spirit. In de afgelopen jaren is Motion3 sponsor geworden van grote sportclubs uit de
wijk als AHC IJburg, AFC IJburg en tennisclub IJburg. Materiaal en tenues zijn in de winkel
te verkrijgen. En er is uitgebreid van één naar twee trainingsstudio’s. De trainingen zijn na
al die jaren nog altijd persoonlijk en in kleine groepjes van maximaal tien personen. Het
evenwicht tussen fysieke en mentale kracht is belangrijk in de House of Motion.
www.motion3.nl.
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hou nog van Amsterdam. Het
tegenovergestelde van liefde
is onverschilligheid. Als het
me niks zou kunnen schelen
zou ik ook niet boos zijn. Ik
laat me toch niet wegjagen?
Bovendien, ik hou wel van een
stevig debat.”

CRAZY DAYS

24 T/M 27 NOV.

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

BJURSTA
tafels

70%
diverse
LAMPEN

80%

70%

80%
van: 199.00

HEKTAR

39.

80

HENSVIK
Babybedje

ALVIKEN
douchekop
van: 19.95

van: 69.95

van:19.95

5.99

13.99

5.99
HEKTAR
van: 59.95

17.99
van: 14.95

IKEA PS

4.99

van: 24.95

7.49

OP=OP

Deze actie is alleen geldig bij IKEA Amsterdam van vrijdag 24 november t/m maandag
27 november 2017. Ga voor meer informatie naar IKEA.nl/Amsterdam

THELIQUIDCOLLECTION
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Voor zelfstandige ondernemers biedt Plenty
flexibele werkplekken aan de haven van IJburg.
Binnenkijken? Bel Peter: 06 – 54300679 of kijk
op www.plenty-ijburg.nl en maak een afspraak.

NIEUW
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e huissleutel
halve prijs

SCHOENREPARATIES
PERFECTE REPARATIE, ook LUXE MERKEN
Van Lier, Van Bommel, Santoni, Magnanni

VOOR SINT- EN KERST
RUIM AANBOD VAN LEUKE KADOOS

Martin

Waterlandplein
261

• de bekende schoenmaker van IJburg •

is terug!
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Vluchtelingen in gekraakt Juttersdok
Op vrijdag 10 november
was er open huis in het
gekraakte pand aan het
Zeeburgerpad. Het voormalige Juttersdok wordt
bewoond door vijfentwintig vluchtelingen van de
beweging Wij Zijn Hier.
Het gaat om vluchtelingen
zonder papieren, die in
ruim vijf jaar al tientallen
panden in Amsterdam hebben gekraakt.
Door Nicky Samsom

“Nu dit het Juttersdok niet
meer kan zijn, is het mooi dat
het gebouw toch weer hulp
kan bieden aan mensen in
nood.” Buurtbewoonster Trinet Onvlee is zeer te spreken
over de nieuwe functie van
Zeeburgerpad 94. Ze vindt het
ook erg bij Amsterdam-Oost
passen. “Toch een linksgeoriënteerd deel van de stad.”
Vrijwilligster Savannah, die
met de beweging in Amsterdam 27 kraken heeft meege-

Vluchtelingen van Wij Zijn Hier in het voormalige Juttersdok aan het Zeeburgerpad. “Elke dag op straat doorbrengen is zeer stressvol.”

maakt, vertelt dat dit de eerste
is in Oost. Op 5 november – de
dag dat ze het pand betrekken – begint de relatie met dit
stadsdeel in elk geval goed.
Buurtbewoners schieten de
vluchtelingen te hulp, met
voedsel, advies en zelfs wat
meubels.
Bed, Bad en Brood

Het collectief vindt contact
met de naaste omgeving
belangrijk. Buurtbewoners
kregen een brief over het open
huis. “Beste buren, Vandaag
hebben wij het pand aan het
Zeeburgerpad in gebruik

genomen. (…) Helaas zijn wij
genoodzaakt om op deze manier onderdak te verkrijgen,
omdat wij anders overdag op
straat moeten zwerven. Velen
van ons verblijven in de Bed,
Bad en Brood voorziening
van de gemeente. Deze biedt
echter geen humane oplossing
voor onze situatie. Wij moeten
elke dag om 9 uur het pand
verlaten en mogen pas om 16
uur naar binnen. (…) Elke dag
op straat doorbrengen is zeer
stressvol”
Tijdens het open huis wordt
snel duidelijk dat dit een apart

slag krakers is. In de grote
centrale ruimte zijn tafels en
stoelen neergezet en er slingeren knuffels rond. Het Juttersdokverleden is nog zichtbaar.
Hoewel er maar een handvol
buurtbewoners is gekomen,
hangt er toch een levendige
sfeer. De vluchtelingen kunnen zichtbaar wat positieve
aandacht gebruiken. Groepsleider Fortune neemt het
woord. De Nigeriaan vertelt
over het vijfjarig bestaan van
We Are Here. Over de weerstand, maar vooral over hoop
voor de toekomst.

Hoop

Twee jongens uit Gambia, Muhammed en Abdoul, onderstrepen deze boodschap. Ze
zijn nog maar kort in Nederland en hebben geen idee wat
de toekomst hun zal brengen.
Deze vrijdagavond vragen ze
zich vooral af waar ze in de
buurt zouden kunnen dou
chen; sommigen hebben dat
al een week niet meer gedaan.
Hopelijk heeft bewoonster
Trinet gelijk gekregen en heeft
de buurt dit probleem inmiddels opgelost.

SCH OEN MA KE RI J WAT E RL A ND G E O P E ND:

Dé schoenmaker is er weer
neem ik mee. Ik sta voor hoge
kwaliteit op schoenreparatie,
vandaar dat wij ook weer lid
van het gilde zijn: wij horen bij
de betere schoenmakers. En
mogen daarom op originele
wijze schoenen repareren met
materiaal van onder meer Van
Lier en Van Bommel. Wij verkopen niets waar wij zelf niet
achter staan.”

Hij is terug! Martin de Graauw is onlangs met een splinternieuwe zaak neergestreken in winkelcentrum Waterlandplein in Noord. Op een steenworp afstand van Oost, net
over de Schellingwouderbrug. “Noord is niet ver”, zegt hij
zelf ook. Bij deze meesterschoenmaker prijkt het certificaat van het Schoenmakers Gilde alweer aan de muur.
Martin de Graauw runde eerder succesvol een schoenmakerij met sleutel- en slotenservice op IJburg, om daarna
naar Spanje te verhuizen en
zijn droom – een slotenservice
en een B&B – waar te maken.

Wat hij nooit verwacht had,
gebeurde toch: “Ik kreeg zo’n
verschrikkelijke heimwee.”
En dus kwam hij terug, om in
Noord met hetzelfde enthousiasme iets nieuws op te
zetten. “De ervaring van toen

Behalve voor schoenreparaties
kun je er ook terecht voor accessoires, sleutelservice, sloten
en cilinders (inbraakwerend
hang- en sluitwerk). En tassen,
koffers en luxe lederwaren
zoals de mooie werktassen van
Castelijn & Beerens. “Je kan
het niet opnoemen of ik heb
het.”
Schoenmakerij Waterland,
Waterlandplein 261 B, geopend
dinsdag tot en met zaterdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zie www.martins-sloten.com/
schoenmakerij-waterland en Facebook ‘schoenmakerij waterland’.

LIJN 26 EERSTE AMSTERDAMSE
TRAMLIJN ZONDER CASH
Vanaf 8 december kan er niet meer met contant geld
betaald worden aan boord van tram 26. Reizigers van en
naar IJburg kunnen dan alleen nog maar inchecken met
hun OV chipkaart, gebruik maken van pin in de tram of
vooraf (met pin of contant) hun kaartje kopen bij een
verkooppunt. Hiermee is een volgende stap gezet in de
ontwikkeling naar een cashloos OV in Amsterdam.
In juli introduceerde GVB pinnen aan boord van tram 26.
Projecteider Ruud Vermeulen: “De proef is geslaagd. Reizigers en bestuurders zijn gelukkig met de mogelijkheid om
met pin te kunnen betalen.”
Bussen bij GVB zijn al sinds maart 2017 cashloos en de
meeste trams zijn inmiddels voorzien van pinapparatuur.
Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2018 contant geld volledig uit het Amsterdamse OV stadsvervoer
zijn verdwenen.

advertorial
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Intocht Sinterklaas
25 november

Sint en zijn Pieten bezoeken Maxis!
11.00 - 13.00 spelletjesochtend
13.00 uur aankomst Sinterklaas
(Gratis deelname aan activiteiten)

Maxis is iedere zondag geopend. Kijk voor onze extra
openingstijden tijdens de feestdagen op onze website!
Maxis heeft een ruim winkelaanbod
en parkeren is altijd gratis!

www.maxis.nl • Volg ons op Facebook • Iedere zondag geopend

SINTERKLAAS
IN DIEMERPLEIN













ZATERDAG
2 DECEMBER
13:00 -15:00 UUR

DOE MEE MET ONZE KLEURWEDSTRIJD:
HAAL DE KLEURPLAAT BIJ DE WINKELIERS
OM 13.30 UUR REIKT SINT DE PRIJZEN UIT!
WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

WINKELCENTRUM

deBrugIn de Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

MEREL WESTRIK

‘Ik hou het
allermeest van
de natuur’
Merel Westrik (38) is nieuwslezer bij RTL Nieuws. Ze
groeide op tussen de weilanden in de Zaanstreek, waar
ze onbekommerd rond kon struinen. Bij de Amsterdamse
stadszender AT5 ontmoette ze stadsecoloog Martin Melchers. Een vriendschap ontstond, met een gezamenlijk
bedrijfje, veel goor eten en een bekroonde natuurfilm
tot gevolg. “Als we zitten te wachten, nemen we de hele
wereld door.”
Door Linda van den Dobbelsteen
Oost

“Mijn eerste huis stond er,
anti-kraak via mijn tante. Piepklein, vijftien vierkante meter.
Vanuit mijn bed rolde ik zo de
kast in, in de winter stonden
er ijsbloemen op het raam.
Maar wat was het er leuk. Ik
kwam veel in East of Eden, nu
Louie Louie, aan het begin
van de Linnaeusstraat. Oost is
een fijn, goed gelukt stadsdeel.
Er is een mooie mix van van
alles en nog wat. Het heeft iets
internationaals in iets dorps.
Dat vind ik heel sterk.”
Martin Melchers

“Ik kom er nog steeds veel,
want ik ben een halve kostganger bij Martin. Het is vooral
gezellig, maar we noemen het
wel een vergadering. We hebben een bedrijfje samen, voor
onze filmprojecten. Sinds ik
hem een jaar of tien geleden
ontmoette bij AT5 waar ik
toen werkte, zijn we vrienden.”
Martin, die bij het interview
is omdat ze erna een afspraak
hebben bij hun cijfermannetje: “Iedereen wil met Merel
de bosjes in zeg ik altijd, maar
met mij doet ze het vrijwillig.”
Merel: “Als we een nest gaan
filmen zetten we een cameraa
tje neer en verschansen we ons
achter een heuveltje. Als we zo
zitten te wachten, nemen we
de hele wereld door. Het leven,
de liefde, de dood, alles.”

op van die gekke plekken. Nou
ja, we noemen het vies, maar
de allerbeste hamburger eet je
gewoon bij de pont bij Nauerna, bij het Noordzeekanaal.
Dat is een beroemde tent, dan
zit je helemaal onder de saus.”
Amsterdam Wildlife

“Onze film draait nu twee jaar
in Eye.” Martin, weer even
vanaf de achtergrond: “Dat is
nog nooit vertoond. We hebben voor Amsterdam Wildlife
kortgeleden de Kristallen Film
ontvangen, een prijs voor
10.000 bezoekers. Nu zijn het
er al 11.000, we zijn de langst
draaiende film in Eye ooit.”
Merel: “Amsterdammers zien
er iets charmants in. De film is
heel pretentieloos. Het is klein,
fijn, er is geen bombastische
muziek, en het is grappig.”
Geheim project

“In Amsterdam is er nog steeds
genoeg natuur. Afgelopen
voorjaar hebben we – in het
diepste geheim – zes zelfgebouwde nesten opgehangen,
vlak buiten de stad, bedoeld
voor ransuilen. Die bouwen
zelf geen nesten, ze gebruiken
oude schuren of die van andere vogels. En hopelijk nu ook
die van ons. Dat is mooi materiaal voor het vervolg. Maar we
hebben nog veel meer ideeën.
En het plan – daar kunnen we
nog van afwijken want we zijn
een hele flexibele onderneming – om als Martin 75 wordt,
die vervolgfilm af te hebben.”

Goor eten

“Als we filmen, we maken er
altijd grapjes over, eten we
alleen maar goor. Dan gaan we
naar hamburgertenten, eten
we broodjes kroket, zitten we

Onbekommerd

“Bij RTL Nieuws op het mediapark zit ik gewoon in een kantoor, achter een computer en
in de studio. Ik kan er de hele

“Hier op Zeeburgereiland hebben we ook gedraaid voor de film. Voor de bebouwing was dit echt een
fantastisch veld, met een broedende scholekster en een broedende kievit.” Martin Melchers assisteert.

dag echt helemaal mezelf zijn,
ik hou van de journalistiek, ik
hou écht van het nieuws. Maar
ik vind het wel heel erg prettig
dat ik de dagen erna als ik vrij
ben gewoon buiten kan lopen,
buiten kan spelen. Ik heb dat
nodig. Ik ben een plattelandsmeisje, opgegroeid in de weilanden bij Westzaan. Daar heb
ik altijd een soort verlangen
naar. Ik hou van voorjaarsveldjes met leeuweriken en nesten
zoeken. Dat komt echt uit mijn
jeugd, toen vond ik het ook al
zalig. Ik associeer het met die

tijd, dat je onbekommerd bent
en de dagen eindeloos lijken.
Als ik nu buiten loop, komt dat
gevoel terug. Dan springt er
een kieviet op, vind je z’n nest,
daar word ik blij van. Dat is
onverwacht goed nieuws, zegt
Martin altijd. Dat je in de stad
woont en ziet wat er nog meer
met jou in die stad woont.”
Contrast

“Kijk, ik hou van hoge hakken, maar het liefst loop ik op
rubber laarzen. Ik hou denk ik
het allermeest van de natuur.
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Ik ben op m’n allergelukkigst
als ik over een veldje achter
Martin aan loop. Maar als ik
iedere dag achter Martin aan
zou moeten lopen, dan zou
het werk worden. Juist de afwisseling maakt het zo fijn. Ik
ga elke dag vol overgave naar
RTL, we vertellen mensen wat
er in de wereld en in Nederland gebeurt. Dat vind ik iets
heel belangrijks, net zoals de
films die we maken. Ik geloof
dat er schoonheid zit in het
contrast van beide werelden.”

Bootreis naar het kasteel
van Sinterklaas t.w.v. 38,Veerdienst Amsterdam

Bootreis naar het kasteel
van Sinterklaas t.w.v. 38,Origineel kunstwerk
t.w.v. 95,-

De gezellige NAP crew
verzorgt bij jou thuis een
heerlijk driegangendiner
met wijnarrangement

Boekje
‘ik woon in
twee huizen’
t.w.v. 14,95

Een heuse
bloemen
sinterklaas vaas

Twee uur
durende
schetssessie
t.w.v. 180,00

Een jaar lang elke
maand een prachtig
boeket op tafel

Advertentie in de Brug
t.w.v. 680,-

Ontdek de magie
van het theater!
Workshop Science, Technology,
Engineering, Art en Mathematics
voor max. 8 kids

10 lessen Voltige
Stuntteam t.w.v. 100,Vier weken
Personal
Training Clinics
t.w.v. 216,00

KOH proeverij in de
foodbar voor 2 personen
Een Perfect Petzzz
knuffel t.w.v. 29,99
Dierenparadijs IJburg

Boodschappenpakket
Cursus zeilen
met heel veel lekkers
voor kids
t.w.v. 50 euro
t.w.v. 175,-

sinterklaasopijburg.nl

Dit is maar een kleine selectie van de Grote Online Sinterklaas Veiling. Op de site vind je nog veel meer
leuks waar je t/m 30 november op kan bieden. Met de opbrengst maken we de feestelijke Intocht van
Sint op IJburg mogelijk en steunen we War Child. Dus shop till you drop op www.sinterklaasopijburg.nl
met dank aan De Brug, BO/12 en de Oranjevereniging IJburg i.o.
Sint_2017_Brug_1_1.indd 1

14-11-17 20:56

deBrugNieuws
25 NOVEMBER

INTOCHT SINTERKLAAS OP IJBURG
Op zaterdag 25 november verwelkomen honderden opgetogen kinderen Sinterklaas met zijn
vrolijke pieten in de jachthaven van IJburg. Tussen 12.30 en 16.00 uur valt er rond de haven
van alles te beleven. De kinderen kunnen knutselen bij NAP en DOK48, ze mogen zich laten
schminken bij Krijn, er is meespeeltheater op de Sailboa, pietengym bij Life & Kicking en nog
veel meer. Om 15.15 uur wordt de goedheiligman weer uitgezwaaid.
De intocht wordt georganiseerd door Stichting Sinterklaas op IJburg, in samenwerking met hoofd
sponsors DEEN en UniKidz. Zie ook: sinterklaasopijburg.nl.

25 EN 26 NOVEMBER

Za
21 -d16eucur

SINTERKLAAS OP HET MUIDERSLOT

1

Het kasteel is ook dit jaar weer het winterverblijf van de goedheiligman. In het weekend van
25 en 26 november staan de deuren open. Kinderen kunnen hun pietendiploma halen op het
oefendak, voor ouders is er een geheime route. Uiteraard staat de schimmel Amerigo weer op
het slotplein, en iedereen mag meeschrijven aan het langste gedicht ooit. De pakjesboot vaart
op zondag 26 november heen en weer tussen IJburg en het Muiderslot.

Pieten-invasie
Doe mee met het IJburg
Pietenparcours en je
ontvangt een Pieten
diploma en presentje!

Info en tickets via muiderslot.nl.

Haal je Pietenparcours strippenkaart
bij de IJburg-winkeliers (vanaf 24 nov).

Let op: Hou deze dag rekening
met de Pietengekte!
- Pietentrein
- Pieten-circus-workshop
- Suikerspinnen
- Eendjes vissen
- Zweefmolen

2 DECEMBER

PIETEN-INVASIE IN
WINKELCENTRUM IJBURG
Op zaterdag 2 december van 11.00-16.00 uur kunnen kinderen meedoen met het PietenParcours bij de winkeliers van Winkelcentrum IJburg. Als ze het goed doorlopen krijgen ze een
diploma en een presentje. Daarnaast zijn er die dag onder meer een circusworkshop, er rijdt een
trein en er is een zweefmolen.

jij komt toch ook?
Volg ons op www.facebook.com/
WinkelcentrumIJburg

De strippenkaart voor het parcours kunnen kinderen vanaf 24 november ophalen bij de winkels.

IJburg_A1piet_2017.indd 1

LIEF BEEST!

11/15/17 7:20 PM

Raoul van Dort

Als hondenliefhebber kom ik honden tegen en denk
ik vaak: wat een lief beest! Geen seconde denk ik er
dan aan dat die hond iemand kwaad zou kunnen
doen. Ik heb zelf een hond die zo lief en rustig is, dat
hij mee naar kantoor gaat. Maar als je ooit gebeten
of aangevallen bent door een hond, dan zul je dat
moeilijk kunnen geloven en zul je ook zelfs van onze
hond schrikken of erger nog, doodsangsten uitstaan.
Hoe onverwacht honden zich kunnen gedragen en
hoe ernstig dan de gevolgen kunnen zijn hebben
we recent in de media helaas een paar keer voorbij
zien komen. Al betrof het daarbij honden van een ras
dat wellicht minder uitnodigt mee te knuffelen, hun
eigenaren zullen – net als ik – voor de goedgeaardheid
van hun dieren hebben ingestaan en zonder enige
twijfel kinderen in de buurt hebben laten spelen. Wat
er dan gebeurt waardoor het gedrag van die honden
opeens omslaat en doet veranderen in bloeddorstige
beesten, is vaak onduidelijk, al hebben omstanders of
buitenstaanders wel snel hun oordeel klaar. In de loop
der tijd heb ik ook met regelmaat ouders van kinderen
die waren gebeten of aangevallen door een hond bij
gestaan. Veelal hadden ze daar niet alleen ernstige

littekens aan overgehouden, maar ook psychische
klachten. Zeker wanneer sprake was geweest van een
aanval door meerdere honden tegelijk, ontwikkelde
het kind niet alleen extreme angst voor honden,
maar bleken er ook andere psychische stoornissen
te ontstaan zoals aan de orde bij mensen die door
een trauma een PTSS ontwikkelen. De nasleep van
zo’n voorval voltrok zich dan over jaren. Gelukkig is
de aansprakelijkheid voor dit soort gebeurtenissen in
onze wet goed geregeld en is de bezitter aansprakelijk
als zijn hond een ander aanvalt of onverwacht bijt.
Die aansprakelijkheid wordt in de regel gedekt door
een aansprakelijkheidsverzekering, zodat de schade
kan worden verhaald en vergoed. Echter, zoals helaas
wel vaker, zal de schadevergoeding maar een relatieve
waarde hebben in de beleving van het kind, dat
gedurende zijn leven altijd minder enthousiast zal
blijven over honden.
Van Dort Letselschade.
www.vandortletselschade.nl
Advertorial
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opgebouwd. Hierdoor wordt ook
cellulite minder en wordt een slap
geworden huid weer mooi strak.
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n flink
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ziet het
gegeven.
m iedermakkelijezen,

AFSL ANK
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Afslanken was nog nooit zo
easy en leuk!
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voor
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Easyslim.nu® is een afslankstudio waar je met hulp van een
gepatenteerd en geavanceerd apparaat plaatselĳk afslankt en
spieren opbouwt.

techniek vet uit de vetcel losgetrild en via het lymfestelsel afgevoerd.
Tegelijkertijd worden middels elektrostimulatie spieren opgebouwd.
06 een
- 2116
8480 huid
Hierdoor wordt ook cellulite minderBel
en wordt
slap geworden
weer mooi strak. Afslanken
was
nog
nooit
zo
easy
en
leuk!
of boek online via www.easyslim.nu

Maak direct een afspraak
Easyslim.nu Amsterdam amsterdam@easyslim.nu
Bel 06 - 2116 8480
of boek online via www.easyslim.nu

06 – 33 99 59 50
(24/7 bereikbaar)

e
*R

Maak direct een afspraak
Easyslim.nu Amsterdam
amsterdam@easyslim.nu
Door middel van behandelingen
met het systeem wordt door de ultrasound

bel bij een overlijden
of voor een
vrijblijvend informatiegesprek
of kennismaking

Logeren in
het Flevohuis
Ouderen met dementie die
thuis wonen, kunnen ook
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing
Meer weten? 020 592 54 20

www.uitvaartverzorging-madelief.nl

www.zgao.nl

Agathe-M
J a re n ’ 7 0 k l e d i n g
(Gehaakt en
g e b re i d )
J a re n ’ 7 0

g e h a a k t e s p re i e n
Bodywarmers
Babyslofjes

Schapenvachten
In bijzonder gebouwtje,
industrieel erfgoed
Op Zeeburgereiland,
een nieuwe woonwijk
binnen de ring, aan
een groot sportpark
en bij twee middelbare
scholen.

Te
r
u
u
h

B o n t s p re i e n
Vloerkleden
Bean Boots
S o re l

Keuken en 110 m2 terras,
inclusief horeca I en terrasvergunning
Onder meer geschikt voor een to go-formule:
koffie, shakes, broodjes, lekkers. Ook verkoop
van andere waar is mogelijk.

Spaarndammerstraat 30 | loods T

W W W. A G AT H E - M . N L

Inclusief:
★ presentatieruimte
★ galerie
★ kantoor (delen met de Brug)
★ parkeerplaats

“Een alleenstaande moeder
met twee kleine kinderen in
A’dam Oost zoekt steun”

Informatie bij Martijn: 06 - 29040240
info@stamhuisdeslibvijzel.nl

GEZOCHT
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Lijkt het jou leuk om 2-3 uur per
week een gezin te ondersteunen
door het bieden van praktische
hulp en een luisterend oor?

Wil je meer weten? Kijk dan op www.home-start.nl of bel 06-35115537

ZGAODeel 41
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

C L I Ë N T E N R A A D Z GAO Z O E K T N I E U W E L E D E N

‘Het is dankbaar werk,
je kunt echt iets betekenen’
Marijke van Dalen en Tjerk

Cliëntenraad zoekt leden

van Gelderen zijn lid van

De cliëntenraad van ZGAO
bestaat uit zes of zeven leden
en een voorzitter. Er is één
vergadering per maand, op
woensdagmiddag, en eens
per kwartaal een vergadering met het management.
Gemiddeld kost het twee tot
drie uur per week.
Voelt u zich betrokken bij
ouderen en ouderenzorg
en heeft u interesse om lid
te worden, of wilt u meer
weten? Stuur gerust een mail
naar clientenraad@zgao.nl
of bel 0205925252.

de cliëntenraad van ZGAO.
“Wij behartigen de belangen van alle cliënten samen. Dat is nodig én het is
dankbaar werk.” De raad is
op zoek naar nieuwe leden.
Het kunnen familieleden of
vrijwilligers zijn, maar ook
betrokken buurtbewoners.
Door Linda van den Dobbelsteen

Marijke meldde zich aan voor
de cliëntenraad toen haar
schoonmoeder aan de andere
kant van het land naar een
verpleeghuis verhuisde. “Ik
dacht: als ik me hier inzet, kan
ik indirect ook iets voor haar
betekenen. Inmiddels ben ik
ook vrijwilliger.” Tjerk kwam
erbij toen zijn moeder in het
Flevohuis ging wonen. Hij legt
eind dit jaar na tien jaar zijn
taak neer. “Ik heb het met heel
veel plezier gedaan.”
Tjerk – een goed bewaard
geheim is dat hij ook de enige
echte Sinterklaas van ZGAO

Marijke en Tjerk zijn lid van de cliëntenraad ZGAO. Zo kunnen ze iets betekenen voor alle cliënten
die de zorg zo hard nodig hebben.

is, een klus die hij binnenkort
weer met veel plezier op zich
zal nemen – legt uit: “Onze belangrijkste taak is om het management van advies te voorzien, gevraagd en ongevraagd.
Daarnaast onderhouden we
contact met onze achterban,
de cliënten. Zo houden we een

vinger aan de pols en weten we
wat er speelt.”
Andersom vraagt het management de cliëntenraad
om advies bij belangrijke
wijzigingen in het beleid en
in de zorg. Marijke: “Het gaat
om zowel beleidsmatige als

praktische zaken. Zo zijn er
onlangs adviezen afgegeven
over extra inzet op het gebied
van geestelijk welzijn en over
het activiteitenprogramma
van volgend jaar in verpleeghuizen De Open Hof en het
Flevohuis.”

Nu zijn Tjerk en Marijke op
zoek naar nieuwe collega’s. Dat
kunnen familieleden, maar
ook vrijwilligers en betrokken
buurtbewoners zijn. Iedereen kent wel iemand die in
een verpleeghuis woont, zegt
Tjerk. “Als je je daar betrokken bij voelt, of je vindt iets
van het reilen en zeilen in hun
huis, dan ben je een geschikte
kandidaat.” Marijke: “Je leert
er gaandeweg ontzettend veel
van. Het is dankbaar werk, je
kunt echt iets betekenen.”
Advertorial

L E N I E , S P I L VA N B U U R T H U I S K A M E R OA S E

‘Ik vind het gewoon leuk om dingen te organiseren’
“Er is al iemand geweest

LIEVE STAD

voor de foto”, zegt Lenie

Amsterdam is een lieve stad, zei oud-burgemeester Van der
Laan. In deze rubriek besteedt de Brug aandacht aan mensen in Oost die zich belangeloos inzetten voor de buurt.
En die dat heel vanzelfsprekend vinden.
Wil je ook iemand voordragen? Stuur dan een mailtje naar
redactie@debrugkrant.nl.

als ze de deur opendoet.
Ze vindt het jammer dat de
foto buiten werd genomen.
“Want het gaat niet om mij.
Ik wilde juist graag laten
zien hoe het er hierbinnen
uitziet.” Het tekent de houding van deze vrouw, die al
sinds jaar en dag actief is in
de buurt.
Door Catherine Smit

Lenie (78) zet zich met hart en ziel in voor de Oase. Ze zou het
eigenlijk wel wat rustiger aan willen doen. “Ik kom hier veel te graag.
En we hebben nog zoveel plannen…”

“Mensen met een vaste baan zijn
overdag weg, die hebben het
druk. Onze activiteiten zijn een
uitkomst voor buurtbewoners die
van weinig rond moeten komen.
Wij willen een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor

mensen van allerlei pluimage,
van Nederlandse of buitenlandse
afkomst.”
Lenie verhuisde in 2002 van de
Jordaan naar de Vrolikstraat,
waar ze een benedenwoning met
tuin betrok. Bij Oase bezocht ze
de koffieochtenden en andere
activiteiten, tot het pand in 2010
moest sluiten voor een grondige
renovatie. Toen we na twee jaar
weer open konden, zegt Lenie,
“moest alles vanaf nul weer
worden opgebouwd.” Dat lukte,
mede dankzij steun van Ymere en
het stadsdeel. “Daar zijn we heel
dankbaar voor.”
Inkomsten en uitgaven zijn in
evenwicht, vertelt Lenie. Best een
prestatie, vooral als je bedenkt
dat ‘laagdrempelig’ inhoudt dat
activiteiten gratis zijn of hooguit
een paar euro kosten. En dat kan
dankzij de inzet van vrijwilligers,
die filmavonden, koffieochtenden
en conversatielessen Nederlands

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 1 3

mogelijk maken. Op dinsdagochtend komt de pick-up tevoorschijn. “Laatst hebben we hier
een dansje gemaakt. We draaiden
gouwe ouwen en hebben met
elkaar herinneringen opgehaald.”
Lenie is 78 en zou het eigenlijk
wat rustiger aan willen doen.
Want zeven dagen per week
beschikbaar zijn, dat is niet niks.
Ze hoopt binnenkort een paar
taken te kunnen overdragen.
“Maar ik stop niet abrupt, ik kom
hier veel te graag. En we hebben
nog zoveel plannen… voorlichting
over gezond eten, misschien een
wandelclub. En dan niet alleen
naar het Oosterpark hoor, dat is
wel erg dichtbij!”
Oase, Vrolikstraat 281. Kun jij iets
betekenen voor de buurthuiskamer?
Loop dan even binnen of meld je aan via
info@oasestichting.nl.

deBrugSport
J I L L E E K H A R T, K E R SV E R S E VO O R Z I TT E R VA N DV VA

‘De toekomst zal van voetbalclubs
meer flexibiliteit vragen’
Sinds eind september is Jill Eekhart (31) voorzitter van
DVVA. Ik spreek haar in de charmante kantine van de van
oudsher studentikoze voetbalvereniging. Er staat een tafelvoetbalspel met vrouwelijke speelpoppen en verderop
een collectebus van Alzheimer Nederland. DVVA is meer
dan een voetbalclub, lijkt het te willen uitstralen.

Door Gijs Lauret
Vertel eens over het moment
dat je voorzitter werd?

“Dat gebeurde tijdens de
algemene ledenvergadering.
Het was druk, zo’n tachtig
man, en best spannend. Hoe
zou mijn woordje richting
mijn voorganger ontvangen
worden, zouden er kritische
vragen komen? Maar iedereen
was enthousiast. Ik vind het
bijzonder om voorzitter te
zijn van deze mooie voetbalclub en voel vertrouwen van
de leden. Hoewel ik de eerste
vrouwelijke voorzitter ben,
kreeg ik geen verraste reacties.
Er is een actieve damestak en
er zijn meerdere vrouwelijke
bestuursleden geweest, dus
het past bij deze club. Maar
afgelopen maart was ik bij de
KNVB te gast als spreker en
merkte ik wel dat mensen me
vreemd aankeken. “Weet je
hoeveel tijd zo’n voorzitterschap kost?” vroeg iemand
bijvoorbeeld. Dan zie je dat ze
het niet gewend zijn. Er zijn
drie andere vrouwelijke voorzitters in Amsterdam, maar
ik ken ze niet persoonlijk. Ik
ontmoet ze ongetwijfeld eens,
maar ga ze niet opzoeken
omdat we toevallig vrouw zijn.
Het wordt bijzonder gevonden, maar voor mij is het dat
niet.”
Hoe bevalt het?

Jill Eekhart is de nieuwe – vrouwelijke – voorzitter van DVVA. “Het wordt bijzonder gevonden,
maar voor mij is het dat niet.”

“Ik was al bestuurslid, dus
helemaal nieuw is het niet.
Ik merk dat meer mensen me
kennen en dat ik vaker word
aangesproken met vragen. Dat
is niet erg, maar soms lastig.
Het is goed als mensen meedenken, maar ik kan niet alles
oppakken. Het voelt soms
bot, maar veel dingen verwijs
ik door. Daarnaast ben ik nu
vroeger aanwezig om te volgen
hoe de dag verloopt. Een
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praatje maken deed ik sowieso
al. Ik voel me op een goede
manier verantwoordelijk, lig
niet wakker van DVVA. Wel
merk ik dat sommige dingen langs me heen gaan, me
ontglippen. Mijn voorganger
zei laatst dat hij dat gevoel drie
jaar lang heeft gehad. Dat is
een geruststelling en tegelijkertijd iets waaraan ik moet
wennen.”
Wat zijn de belangrijkste beleidsplannen?

“De verbouwing is het allerbelangrijkste. Ons clubgebouw
heeft zijn charme, maar moet
echt vernieuwd worden. Via
crowdfunding hebben we
100.000 euro aan obligaties
binnengehaald, heel gaaf.
De kantine blijft grotendeels
intact, maar de kleedkamers
worden aangepakt: het dak, de
leidingen, de douches. Onze
mooie muurschilderingen behouden we natuurlijk. Verder
wil ik onderzoeken of we meer
kunnen doen met sponsoring
in combinatie met sociale media. Ook willen we een nieuwe
competitievorm aanbieden op
vrijdagavond: zes tegen zes of
zeven tegen zeven. En wellicht veteranenelftallen. De
toekomst zal van voetbalclubs
meer flexibiliteit vragen.”
Welke persoonlijke ambities
heb je?

“Ik heb geen managementervaring, maar hou van nieuwe
uitdagingen. Uiteindelijk
heb ik de ambitie om in mijn
professionele loopbaan meer
als sportbestuurder te doen.
Dit biedt mij ervaring en een
netwerk. Maar de hoofdreden
is mijn betrokkenheid bij
DVVA.”

deBrugNieuws
GR OEP W IL G E B I E D RO N D VE E M K A DE M O O IE R M A K E N

‘Het is geen plan om geld te verdienen’
Meer verbinding met het
water, verfraaiing van
de pleinen en de achterkant van winkelcentrum
Brazilië, meer variatie in
het winkelaanbod, speelruimte voor kinderen en
ontmoetingsplaatsen voor
omwonenden. Met deze
trefwoorden zet initiatiefgroep Waterhart IJhaven
zich in voor het verfraaien
van de openbare ruimte op
en rondom de Oostelijke
Handelskade.
Door Michel van Dijk

De pleinen zijn lelijk, de
Veemkade een racebaan voor
fietsers, er worden de hele
dag door vrachtwagens gelost,
’s avonds is het er donker en
onveilig, en het water is er wel,
maar je kunt er niet bij. Het
is kijk-water, geen doe-water.
Dat zijn in een notendop de
bezwaren van Rob van Zanten, eigenaar van zeilschool
Nautiek en lid van de initiatiefgroep Waterhart IJhaven,
tegen de openbare ruimte bij
winkelcentrum Brazilië aan de
Oostelijke Handelskade.
Van Zanten vertelt niets
nieuws, en hij staat ook niet
alleen met zijn kritiek. Er
worden al jarenlang plannen
geopperd om meer sfeer te
blazen dit deel van het Oostelijk Havengebied. Het merendeel, van een bioscoop in het
water tot een diverser aanbod
in winkelcentrum Brazilië, is
door de jaren heen een stille
dood gestorven.
“Onze initiatiefgroep wil veel
van deze ideeën nieuw leven
inblazen”, legt Van Zanten uit.
“Ook omdat het Waterhart –
zo noemen we dit gebied – de
komende jaren steeds meer
een centrale plek zal innemen in de stad. Denk aan de
bewoners van Noord die nu al
elke ochtend met de pont naar
het Azartplein deze kant op
komen. En straks is er de brug
vanaf de Sluisbuurt. Bewoners
van IJburg komen dan hiernaartoe, op weg naar Centraal
Station en het hart van de
stad, of omdat ze hier willen
winkelen.”
Vreselijke avond

De initiatiefgroep (alle winkeliers van winkelcentrum

Rob van Zanten van de initiatiefgroep, bij de Veemkade – ‘een racebaan voor fietsers’. Hij betreurt de misverstanden die zijn ontstaan.
“We werken aan ideeën, er is geen stiekem plan.”

Brazilië, de ondernemers van
de boten Lizboa en Nautiek en
een groep omwonenden) heeft
de bestuurscommissie Oost
achter zich gekregen. “We
werken hard aan de verdere
ideeënvorming.”
Ideeënvorming, géén planvorming, benadrukt Van Zanten.
Dat daar misverstanden over
bestaan, bleek tijdens de
eerste informatieavond van de
initiatiefgroep, eind oktober
in het Lloyd Hotel. “Dat was
een vreselijke avond”, zegt hij
terugblikkend. “Een groep omwonenden liet enorm van zich
horen. Op vrijwel elk initiatief
zeiden ze nee. Ze bleven ook
roepen dat we die avond besluiten zouden nemen. Zover
is het nog lang niet. Wij willen
eerst van bewoners en ondernemers horen wat hun wensen
zijn.”

worden voor toeristen. “Dat
is onzin. Het kan zo groot of
klein als we zelf willen. Denk
aan bomen en bankjes aan de
Veemkade, of het verplaatsen
van de ontsierende papier-,
plastic- en flescontainers bij
Albert Heijn.”
Tallship

SCHAATSPRET OP HET LLOYDPLEIN
Een overdekte schaatsbaan zorgt deze winter voor gezellige, winterse reuring bij winkelcentrum Brazilië.
Buurtgenoten kunnen tussen 1 december en 7 januari
2018 op het Lloydplein met hun kinderen de schaatsen
onderbinden. De schaatsbaan (oppervlakte 150 m 2) is
geopend van 10.00 tot 20.00 uur en wordt in kerstige
sfeer versierd.

Zelf zou Van Zanten graag een
houten wandelpromenade
willen, een boardwalk zoals
die bij de OBA, tussen de
boten en de Veemkade. “Dat
geeft wandelaars de ruimte, en
je hebt meer beleving van het
water, doordat je er dichtbij
kunt komen. En ik zou het
mooi vinden als er een tallship
kwam, denk aan een vaste
ligplaats voor de klipper Stad
Amsterdam. Als een baken van
Amsterdam en haar eeuwenoude geschiedenis met het
water.”

Pretpark

Gelukkig komt er een herkansing. Op 28 november is
er een bewonersavond over
Waterhart IJhaven, in het
Muziekgebouw aan ’t IJ. Van
Zanten hoopt op een hoge
opkomst. “Hoe meer input,
hoe beter. Daarmee gaan we
als initiatiefgroep vervolgens
verder.” Over de keuzes doen
de wildste verhalen de ronde.
Met als schrikbeeld dat de
IJhaven een pretpark zou

Van Zanten wil één ding
benadrukken. “We willen het
Waterhart aantrekkelijker maken, het is geen stiekem plan
om geld te verdienen. Ons doel
is het Oostelijk Havengebied
mooier te maken. En we denken dat dat kan.”
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‘Met een beetje hulp is er veel op te lossen’
Peggy Grefkens is psycholoog en stiefcoach.
Op 1 oktober opende ze
haar praktijk Stiefgoed op
IJburg, hulp voor samen
gestelde gezinnen. “Die
begint bij het stel, niet bij
de kinderen.”
Ze kent de spanningen die
er kunnen ontstaan wanneer
twee gezinnen samen een
nieuw gezin vormen. Zelf
maakte ze het ook mee. “Alleen
was er toen nauwelijks hulpverlening. Je moet van binnenuit weten hoe het voelt, alleen
dan kun je begrijpen welke
dynamiek en spanning zoiets
met zich mee kan brengen.”
Het gaat vaak om het overbruggen van tegenstellingen,

en om verbinden. Eén op de
drie gezinnen gaat uit elkaar.
Van de nieuwe samengestelde
gezinnen die ontstaan, valt
zestig procent binnen vijf jaar
ook weer uit elkaar. “Dat is
verdrietig, en vaak onnodig.
Met een beetje hulp is er veel
op te lossen.”
Stiefgoed is een landelijke
organisatie, met praktijken in
diverse provincies. Grefkens
vestigt zich nu op IJburg. “Ik
heb in Oost gewoond, voel me
verbonden met dit stadsdeel.
Ik hou enorm van water. Bovendien: er zijn veel gezinnen
in de wijk, ook samengestelde.
En ik vond er een goede praktijk waarbij ik kon aansluiten.”
Met een goede basis voor samenwerking. Want in het pand
aan de J.O. Vaillantlaan 70 zijn
onder meer een mediator, een
relatietherapeut en een kin-

derpsycholoog gevestigd. “Als
het nodig is, kunnen we naar
elkaar doorverwijzen. Maar
in principe gaat het om de
partners. Zij volgen een kortdurende, oplossingsgerichte
methode die veel inzicht en
handvatten geeft.” Grefkens
benadrukt: “Een samengesteld
gezin vraagt echt iets anders
dan een ‘kerngezin’.”
Er kunnen verschillende
zaken spelen, zoals problemen
met ex-partners of kinderen
– ook kinderen die al het huis
uit zijn – die moeite hebben
met de situatie. “Stiefgoed is
laagdrempelig, effectief en
je kunt er op korte termijn
terecht.”
Meer informatie: www.stiefgoed.nl
of bel 06-45484970.
advertorial

Van Erven Dorens Geeft Sterren
Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar.

D E S M A R AG D, WO O N G E B O U W A A N D E I N S U L I N D E W E G

‘De Insulindeweg was de boulevard van de Indische Buurt’
Mijn positie als architectuurcriticus van de Brug valt
niet mee soms. Wat wil je ook,
met twee petten op: allereerst
als objectieve architectuurcriticus en daarnaast als architect en conculega met eigen
visie. Moet ik De Smaragd,
woongebouw naar ontwerp
van M3H Architecten, reeds
bekroond met Zuiderkerkprijs 2016 en genomineerd
voor de Gouden A.A.P. 2017
en BNA Beste Gebouw van
het Jaar 2017, óók nog eens de
hemel in prijzen? Ja natuurlijk! Ik moet niet zuur doen
en toegeven dat het een mooi
blok geworden is.
Een citaat gevonden op de
website van ARCAM: De publieksjury over De Smaragd:
“Mooi en stijlvol bouwblok,
dat een eerste aanzet kan
betekenen tot een fraaiere buurt.” Impliciet zegt de
publieksjury hiermee dat de
buurt niet fraai is. De buurt
is inderdaad niet fraai en dit
is des te schrijnender omdat de Indische Buurt, met
name de Ring ’20-’40 ooit een
prachtige samenhangende
stijl had: expressieve, sculpturale bouwblokken in solide
metselwerk. Het beste dat de

Amsterdamse School heeft
voortgebracht.
De Insulindeweg was de
boulevard van de Indische
Buurt en kon wedijveren met
de Stadionweg en de Amstelveenseweg. In de jaren
tachtig en negentig heerste in
Amsterdam de sloopwoede
en zijn de mooiste bouwblokken van de Indische Buurt
afgebroken. Tegenwoordig

zou Monumentenzorg de
sloop tegenhouden, maar
blijkbaar lag het toen anders.
De bouwblokken die ervoor
in de plaats kwamen konden
niet tippen aan de oorspronkelijke blokken. Het moet aan
het architectuurklimaat en
de bouwcultuur van die tijd
gelegen hebben dat er toen
zo lelijk gebouwd is. Ook het
toen geldende Bouwbesluit
is van invloed: iedere nieuwe

woning moest een buitenruimte hebben. Vandaar dat
alle, maar dan ook álle woningen uit de jaren tachtig en
negentig een balkon of (half)
inpandig balkon hebben. De
architect maakte er een prefab
betonnen kunstwerk van,
soms halfrond, soms rechthoekig, en zette er een kleurig
stalen hekwerk op. Zo is de
Insulindeweg dus geworden
zoals hij is.
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Terug naar De Smaragd. Het
ontwerp van M3H Architecten heeft alle kenmerken
van de Amsterdamse School:
een sculpturaal blok, grote
vlakken metselwerk voeren
de boventoon in de gevels,
de ramen zijn in een strak
patroon uitgelijnd en spelen
een grafisch spel. In hun tekst
over het gebouw rept M3H
met geen woord over de Amsterdamse School. Vreemd,
aangezien de verwantschap
zo duidelijk is. Bernard Hulsman, architectuurrecensent
van NRC Handelsblad, heeft
net een boek uitgegeven over
het onderwerp ‘verwantschap
in de architectuur’ – De Smaragd is daar een schoolvoorbeeld van. M3H staan niet
bekend als retro-architecten.
Ongetwijfeld hebben ze
diep nagedacht over wat er
moest komen op deze plek en
hebben ze veel varianten de
revue laten passeren. Het lege
vel papier waar Frank Gehry
over schreef: ‘the terrifying
moment’. Het moment dat
het potlood boven het lege
vel papier zweeft en de eerste
schets moet volgen. Het is
Amsterdamse School geworden. Heel goed op deze plek,
ontkennen is niet nodig.

deBrugNieuws
‘O NTD EK KI NG VAN DE EE U W ’ O P S C I E N C E PA R K

‘Wij hebben zeg maar de code gekraakt’
Eind oktober stond de sterrenkundige wereld op zijn
kop. Met een groots opgezette mediacampagne werd ‘de
ontdekking van de eeuw’ bekendgemaakt: voor het eerst
hadden onderzoekers een neutronenster-botsing met
zowel zwaartekrachtgolven als met telescopen opgepikt.
Verschillende Science Park-instituten – zoals Nikhef, dat
onderzoek doet naar de kleinste deeltjes, en de Universiteit van Amsterdam – speelden een rol in de ontdekking.
Dus ook Science Park verkeert al weken in euforie. Een
gesprek met Ralph Wijers, directeur van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde.
Door José Stoop

Eind oktober stond de sterrenkundige wereld op zijn
kop. Met een groots opgezette mediacampagne werd
‘de ontdekking van de eeuw’
bekendgemaakt: voor het eerst
hadden onderzoekers een
neutronenster-botsing met
zowel zwaartekrachtgolven
als met telescopen opgepikt.
Verschillende Science Parkinstituten – zoals Nikhef, dat
onderzoek doet naar de kleinste deeltjes, en de Universiteit
van Amsterdam – speelden een
rol in de ontdekking. Dus ook
Science Park verkeert al weken
in euforie. Een gesprek met
Ralph Wijers, directeur van het
Anton Pannekoek Instituut
voor Sterrenkunde.
Neutronensterbotsing? Zwaartekrachtgolven?

“Een neutronenster is een
ineengestorte ster aan het eind
van zijn leven; een overblijfsel van de supernova die het
eerst is. De kern van zo’n ster
is volledig geïmplodeerd
en onder de druk die er dan
ontstaat versmelten elektronen
en protonen tot neutronen;

vandaar de naam neutronenster. Uiteindelijk blijft er een
bolletje over van maar zo’n 10
tot 25 kilometer doorsnede dat
nog zwaarder is dan onze zon.
Een theelepeltje van dat spul
is zwaarder dan een berg in de
Alpen!”
“Soms draaien twee van die
neutronensterren om elkaar
heen, en heel, heel soms
versmelten ze tot één nieuwe
neutronenster. Dat is een
gebeurtenis waar gigantische
energieën bij vrijkomen, waaronder dus die zwaartekrachtgolven, een soort rimpelingen
in de ruimte. Dit hebben we
dus nu voor het eerst opgevangen.”
Hoe groot is deze ontdekking
eigenlijk?

“Toch wel in het top tien
rijtje zou ik zeggen. We
wisten al lang dat dubbele
neutronensterren bestaan en
men vermoedde al dat je de
zwaartekrachtgolven van een
botsing van twee van zulke
sterren zou moeten kunnen
zien. Nu hebben we eindelijk
de instrumenten om dit ook

Artist impressie van twee neutronensterren die na een botsing samensmelten tot een nieuwe neutronenster.

echt te meten. Wat het verder
heel bijzonder maakt, is dat
we voor het eerst zo’n botsing
met zwaartekrachtsgolfstraling
hebben gezien, en tegelijkertijd ook met elektromagnetische straling – met ‘gewone’
telescopen dus. Hiermee
breekt een heel nieuw tijdperk
aan van mogelijke nieuwe
ontdekkingen.”
Hoe zit het met het ontstaan
van goud?

“Bij zo’n neutronensterbotsing
worden ook allerlei zwaardere elementen zoals goud en

platina gevormd. We hebben
nu ontdekt dat waarschijnlijk
praktisch al het goud dat we
op aarde hebben afkomstig is
van zo’n botsing. Deze botsing
heeft waarschijnlijk zo’n dertig
keer de massa van de hele
aarde aan goud opgeleverd, en
veertig keer deze massa aan
platina. Dus ook die ring aan
je vinger is afkomstig van zo’n
gebeurtenis.”
Hoe is Science Park precies
betrokken?

“Nikhef heeft meegebouwd
aan de Europese zwaarte-

krachtsgolfdetector Virgo in
Italië, en doet ook veel van
de data-analyse. Wij van de
Universiteit van Amsterdam
zijn eigenlijk pioniers op het
gebied van waarnemingen op
verschillende golflengtes van
zulke plotselinge gebeurtenissen, die code hebben we zeg
maar gekraakt. Onze kennis
heeft dus meegeholpen om
de botsing op verschillende
manieren te kunnen bekijken
zoals nu gedaan is.”
illustratie: NSF/LIGO/Sonoma
State University/A. Simonnet.

6500 NIEUWE WONINGEN HAMERKWARTIER IN NOORD
Van wat nu nog een ouderwets bedrijventerrein is, het Hamerkwartier in Noord, wil de
gemeente een bruisende woonwijk maken met 6500 nieuwe woningen. “De woningen zijn
bedoeld voor Amsterdammers en nieuwkomers uit verschillende inkomensklassen en soorten huishoudens”, schrijft de gemeente op hun website. Het Hamerkwartier ligt precies
tegenover Java-eiland, en is rechtstreeks te bereiken met de Oostpont.
Groen, water en sport krijgen in het Hamerkwartier veel ruimte. Langs het IJ komt een
groene kade met een doorgaande fiets- en wandelroute die aansluit op de omgeving. De havenkommen worden opengesteld voor recreatie. Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en
gasloos. Er wordt gebouwd met duurzame materialen. In het Hamerkwartier komen ook twee
of drie basisscholen en een middelbare school met een sporthal.
Op een inloopbijeenkomst op 30 november kun je plattegronden van de plannen zien, en is
inspraak mogelijk. De bijeenkomst vindt plaats in Dansmakers Amsterdam aan het Gedempt
Hamerkanaal 203 vanaf 19.00 uur. Daarna is inspraak nog mogelijk tot 21 december.
Zie www.amsterdam.nl/hamerkwartier.
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122 appartementen
variërend van
circa 49 tot 182 m2

koopsommen vanaf
circa € 185.000 V.O.N.*
*o.b.v jaarlijkse canonbetaling

Ontspannen wonen. Op een stadseiland. Binnen de ring, maar buiten
de drukte. Spreekt dit je aan? Kom dan wonen in Terrazza! Een schitterend
appartementencomplex. Speels en eigenwijs. 122 koopappartementen,
verdeeld over drie woonblokken. Met verspringende verdiepingen, uitstekende
balkons en heerlijke terrazza’s. Alles voor een zonnig leven op Zeeburgereiland!

deBrugNieuws
D E B I JZ ON DE RE G E S C H I E DE NIS VA N ZE E BU RG E RE ILA ND

Een smeerpijp, rioolrommel, een
vliegveld en de Duitsers
Alles is er nieuw, zo lijkt
het. Op Zeeburgereiland
worden mooie woonwijken gebouwd, zoals de
Sluisbuurt met hoge woontorens en de Sportheldenbuurt met een groot urban
sportpark. Er zijn al scholen, een rock-’n-rollcafé en
fijne wandelpaden. Maar
op deze plek was er ooit
een vliegveld, verschansten
de Duitsers zich en werd
ons rioolwater gefilterd.

Zeeburgereiland bezet door
de Duitsers. Ze bouwen er watervliegtuigbasis Fliegerhorst
Schellingwoude van de Luftwaffe, compleet met bunkers,
munitieopslag en luchtafweergeschut. De geallieerden
bestoken de Duitse legerbasis
uiteraard met bommen. In
1978 wordt op het eiland een
Rolls Roycemotor van een
Lancaster teruggevonden.
Na de oorlog is hier Kamp
Zeeburg gevestigd, een onderdeel van de Koninklijke
Landmacht. Het stadsbestuur
denkt intussen na over wat te
doen met het rioolwater van
het steeds dichter bevolkte
Amsterdam…

Van de wijkredactie
De Smeerpijp

In 1890 is Zeeburgereiland een
baggerdepot. Aan de oostpunt
lag een strekdam, toen zeebreker geheten. Deze werd aangelegd om te voorkomen dat de
vaargeul naar de Oranjesluizen zou dichtslibben. De zeebreker liep als noordoostoever
oostwaarts de Zuiderzee in.
Het lichtbaken dat voor de
scheepvaart op de kruin werd
geplaatst, staat er nog steeds.
Samen met twee andere dijken
geeft de strekdam Zeeburgereiland zijn driehoekige vorm.
Luftwaffe

Aan het begin van de twintigste eeuw strijken de militairen
neer. Eerst is het een oefenterrein voor het garnizoen
Amsterdam. In 1916 richt de
Koninklijke Marine de watervliegdienst op. Er komt een
hangar, en een hellingbaan
voor watervliegtuigen. In 1928
wordt het een algemeen vliegterrein, waar ook burgervliegtuigen landen.
In de Tweede Wereldoorlog is

Want al die jaren loopt van
de Zeeburgerdijk tot aan de
oostpunt van de strekdam vier
kilometer verderop de ‘Smeerpijp van Amsterdam’. Sinds
1907 werd via deze persbuis
over Zeeburgereiland een
groot deel van het Amsterdamse rioolwater op het IJmeer
geloosd. ‘Waar’, zoals een
toenmalige medewerker van
de GGD het verwoordde, ‘het
afval in herkenbare toestand’
op de bodem lag. Dat duurt
tot ruim in de jaren zeventig.
In de stad is men al klaar met
denken, en in verschillende
stadsdelen worden andere
rioolsystemen aangelegd. Op
een dag wordt ook in Oost begonnen met de aanleg van zo’n
rioolwaterzuiveringsinstallatie. In 1982 kan de Smeerpijp
worden afgebroken.
Voor de komst van IJburg in
de jaren negentig is de zogenoemde RI-Oost weer ontmanteld. Rioolwaterzuivering
gebeurt nu in het westelijk
havengebied. Het blauwe
boostergemaal midden in de

Zeeburgereiland, 8 oktober 1943. Met aanlegsteigers voor watervliegtuigen,
gecamoufleerde bunkers en luchtafweergeschutopstellingen. Foto: Gemeente Amsterdam.

afwijken van de oorspronkelijke taludbekleding…

Sportheldenbuurt perst het
rioolwater uit Oost nog wel via
een ondergrondse buis naar
West.

Stille getuigen

Na afbraak van de Smeerpijp
wordt de voormalige zeebreker voor publiek opengesteld:
een bijzonder stukje natuur,
waar vossen en ringslangen leven. De oorspronkelijke strekdam ligt er nog steeds, maar
is een stuk korter. Wie goed
kijkt, ziet dat de betonstenen
die zijn geplaatst om het spoor
van de smeerpijp op te vullen,

Drie bunkers bij de IJdijk
langs het kanaal herinneren
nog aan de militaire geschiedenis. Ook van de rioolwaterzuivering zijn kenmerkende
elementen bewaard gebleven, midden in de sportheldenbuurt. Een van de twee
slibvijzelgemaaltjes is nu een
werk- en ontmoetingsplek,
in de ander komt een eenkamerhotel. Voor de drie silo’s

wordt al jaren een bestemming
gezocht. Dit jaar werd voor
de tweede keer een prijsvraag
uitgeschreven, vier ideeën
zijn geselecteerd. Welke? Dat
houdt de gemeente nog even
geheim.
Op 25 november wordt in de Recycle Lounge Gallery Club op Zeeburgereiland een clubavond ‘nightflight’
georganiseerd, als eerbetoon aan het
marinevliegkamp en de nachtvluchten ooit, op deze plek. Zie de agenda
op pagina 22.

NIEUWE WONINGEN IN VERKOOP OP
ZEEBURGEREILAND
In de Sportheldenbuurt gaat binnenkort Terrazza in verkoop:
122 nagelnieuwe appartementen. De woningen variëren in
grootte van 49 tot 182 m2, liggen vlakbij maar binnen de
ring en buiten de drukte. Verdeeld over drie woonblokken
zie je een grote afwisseling in lagen en hoogte en verspringende verdiepingen, met van fijne Franse balkons tot grote
terrassen.
www.nieuwbouw-terrazza.nl.
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Ontmanteling van industrieel erfgoed
op Zeeburgereiland in 2009
De beelden zijn geschoten met een analoge Hasselblad,
inmiddels ook industrieel erfgoed…
En zijn te bestellen, in een gelimiteerde oplage, 100x100 cm op geborsteld aluminium.
info@debrugkrant.nl

€ 375

p/st.

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!
WWW.OTUA.NL

W heer?e!
els
napamsterdam.nl

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

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

www.powerzone.amsterdam

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

LUNCH • DINER • IJS
KRIJN TACONISKADE 404-406
WWW.KRIJNIJBURG.NL

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

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

DeKraanVogeL.org

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

w w w. f i e t s e n m e e r. n l

Middenweg 109-113a

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

o a r- o o s t . n l

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd 1

slaapbanken en bedkasten

Pretoriusstraat 88H | 020 3311700

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

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

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

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

sportsworldamsterdam.nl

WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

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

WORLD

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

Bowlen vanaf 27,50 per uur

____ www.dingesamsterdam.nl ____

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

SPORTS

Peggy Grefkens
Stiefcoach & Psycholoog NIP
06 4548 49 70, www.stiefgoed.nl

w w w. s i c k m a n n . n l
ALLE
19-10-17
DAGEN
OPEN!

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

Colofon

Sickmann Amsterdam
14:00

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

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

-

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten
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Aan dit nummer werkten mee
de Brug wordt in een oplage
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van 72.000 ex. verspreid in

Dobbelsteen, Jan van Erven Do-

Amsterdam-Oost en omstreken:
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Indische Buurt Ambon-

ret, Carla M. Peddemors, Marcel

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt,

van Roosmalen, Nicky Samsom,

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

Catherine Smit, José Stoop.

pleinbuurt


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

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

Ruime keuze in:

Oostelijk Havengebied:

Advertenties

Borneo-eiland, Cruquiuseiland,

Kijk op www.debrugkrant.nl/

Java-eiland, KNSM-eiland, Ooste-

adverteren of informeer bij

lijke Handelskade, Sporenburg

info@debrugkrant.nl



Oud-Oost: Dapperbuurt,

06-29040240.

Oosterparkbuurt, Oostpoort,
Transvaalbuurt, Weesperzijde


Watergraafsmeer: Amsteldorp,

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Amstelkwartier, Betondorp, Don
Bosco, Julianapark, Middenmeer,

Vormgeving

Omval en Van der Kunbuurt, Park

studio Potsdam (Guus Pot)

de Meer, Sciencepark, Tuindorp

dtp@debrugkrant.nl

Frankendael, Weespertrekvaart

WITTENBURGERGRACHT 103-113



IJburg: Haveneilanden, Riet-

eilanden, Steigereiland, Centrum-

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Fotograﬁe
www.dobbelsteenfotografie.nl

eiland

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

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

SERKANBEAUTYCENTER.NL
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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



Zeeburgereiland

Uitgever



Centrum: ‘t Funen

A’dam en Media bv



Durgerdam

Martijn van den Dobbelsteen



Schellingwoude

Roepie Kruizestraat 2



Diemen-Noord

1095 MC Amsterdam



Muiden
Drukwerk

Extra afhaalpunten

Rodi Rotatie

AH Diemerplein, AH IJburg, AH
Oostpoort, IJburg College, Ikea

Verspreiding

Amsterdam Zuidoost, Intratuin,

Door Verspreidingen

Landmarkt Schellingwoude,
Q-Factory, N.A.P., Maxis Muiden,

www.debrugkrant.nl

stadsdeelhuis Oost, winkelcen-
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deBrugAgenda

SINT EN KERST
25 november
Intocht van Sinterklaas IJburg.
Hij vaart weer spectaculair binnen, met pieten, wandelt rond
en er is allerlei leuks te doen.
Haven IJburg, 12.30-16.00 uur,
sinterklaasopijburg.nl.

25 november
Sintklaasfeest Maxis. Spelletjes
ochtend en een bezoek van
de goede sint. Maxis Muiden,
11.00-13.00 uur spelletjes, 13.00
uur aankomst sint, maxis.nl.

25 en 26 november
Sintklaas op het Muiderslot. Het
kasteel is het winterverblijf van
de goedheiligman. Dit weekend
staan de deuren open. Kinderen kunnen hun pietendiploma
halen, voor ouders is er een geheime route. Vanaf IJburg vaart
de pakjesboot heen en weer.
Tickets via muiderslot.nl.

1 december-7 januari
Schaatsbaan op het Lloydplein.
De schaatsbaan is overdekt,
met houten hutjes en bomen
in kerstsfeer. Schaatsen zijn te
leen, openingstijden dagelijks
van 10.00-20.00 uur.

2 december
Pieten-invasie. Haal je strippenkaart, doe de spelletjes:
pietentrein, pietencircus, zweef
en veel meer. Winkelcentrum
IJburg, 11.00-16.00 uur.

2 december
Sinterklaas Diemerplein.
Diemerplein Winkelcentrum,
13.00-15.00 uur.

14 december
Kerstmarkt. Kramen vol kerstspullen, en cadeautjes, en lekkers als poffertjes en glühwein.

NOVEMBER 2017 - DECEMBER 2017

Flevohuis, 10.00-16.00 uur,
Kramatplatsoen 263, Facebook:
zorggroep-amsterdam-oost’.
Op 16 december vindt de Kerstmarkt plaats in De Open Hof,
Fahrenheitstraat 155, dan van
11.00-15.00 uur.

14 december
Kerstmarkt. Kramen vol kerst
spullen, en cadeautjes, en lekkers als poffertjes en glühwein.
Flevohuis, 10.00-16.00 uur,
Kramatplatsoen 263, Facebook:
zorggroep-amsterdam-oost’.

16 december
Dickens Kerstmarkt Muiden.
Muiden zet de klok terug,
historie, straatvermaak, markt
met ambachtelijks, brocante,
kerstspullen en meer. Muiden,
14.00-20.00 uur, dickensinmuiden.nl.

ALLEGAAR
22 november
Ajax-avond, met Danny Blind,
David Endt en Louis van de
Vuurst. Vanwege 25 jaar Ajax
Jaarboek. Boekhandel Linnaeus,
19.30 uur, Middenweg 29, linnaeusboekhandel.nl, reserveren
info@linnaeusboekhandel.nl.

28 november
NAP’s Pubquiz, mét quizmaster en toffe vragen. Hier wordt
gestreden om kennis. NAP aan
de haven, 20.30 uur (elke laatste
di. van de maand), napamsterdam.nl.

30 november
Breiworkshop mét verrassings
gast. Inclusief materialenpakketje, werkwijze, De Kraanvogel,
11.00-13.00 uur of 14.00-16.00
uur, Robert Kochplantsoen 19,
€5 exclusief lunch (€2,50) aanmelden: info@dekraanvogel.org.

2 december
Betondorp Live! Spectaculair
verrassingsoptreden, veel
dansen, The Voice - Maarten
Frenay & Oscar Vlier. Brinkhuis,
Landbouwstraat 63, 19.30 uur.

6 december
Dwars door Oost, talkshow.
Met onderwerpen uit de buurt,
kunstenaars, schrijvers, muziek.
Jungle Amsterdam, 20.00 uur,
Eerste van Swindenstraat 26,
www.jungle.amsterdam.

CLUB
24 november
InClusion, LGBQ Trans Café.
Drinken, dansen, netwerken.
The Manor Hotel, Linnaeusstraat, 21.00 uur.

25 november
Nightflight. Housefeest als
herinnering aan de vliegbasis
die Zeeburgereiland ooit geweest is. Met Marc de Koning,
DepGlobe e.a. Recycle Lounge
Gallery Club, Zuiderzeeweg 28,
21.00 uur, facebook ‘nightflight’.

1 december
Kiss all Hipsters. Dansnacht met
indie & electric pop, maar ook
hiphop, elektronica en pure
pop. Q-Factory, 23.00 uur,
Q-factory.nl.

9 december
35 years of Cruise Inn. Amsterdams enige rock-‘n-rollcafé viert
jubileum met stevige rockinbilly
zoals The Sureshots, Corupted
en Lawen Stark & the Slide Boppers. Cruise Inn, Zuiderzeeweg
29, 21.00 uur, cruise-inn.nl.

JEUGD
26 november
Film: Waar is het paard van Sin

terklaas? De Omval, 15.00 uur,
theaterdeomval.nl.

29 november
Sinterklaas en de pepernootboot
(4-8 jaar). Onvervalste poppenkast aan het Iepenplein, met
schminken, limo, koffie en koek.
Theater Koos Kneus, 14.00 uur,
kooskneus.nl (elke wo. en zo.
diverse voorst., diverse tijden).

10 december
Kijk Muziek! kindermiddag met
o.a. BerBerio (6+, gezongen
stripverhaal) - Zonzo Compagnie + Revue Blanche. Muziekgebouw aan ’t IJ, 13.30 uur,
muziekgebouw.nl.

MARKT
2 december
Reuring markt op het Joris
Ivensplein: elke zaterdag van
9.00-16.00 uur vers en lekkers.
reuringmarkt.nl.

16 december
Platenbeurs. Elpees, singles, cd’s,
dvd’s en andere popmemorabilia, voor verzamelaars en liefhebbers. Q-Factory, 10.00-17.00
uur, Atlantisplein 1, Q-factory.nl
(tickets aan de deur).

17 december
Pure Markt: heerlijke producten
en leuke activiteiten. Park Frankendael, 11.00-18.00 uur.

MUZIEK
25 november
Popronde, reizend festival sluit
af in Q-Factory Amsterdam, met
30 acts verspreid door het pand.
popronde.nl/steden/amsterdam-eindfeest.

25 november
Lustrumconcert, Bach Ensemble
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Amsterdam. Met favoriet repertoire en vooruitkijken. Hofkerk,
Linnaeushof 94, 20.00 uur,
bachensembleamsterdam.nl

26 november
Kamermuziek: Het Haarlem
Pianotrio. Schuilkerk De Hoop,
15.00 uur, Hartveldseweg 23,
Diemen.

1 december
Gypsy muziek. Elke eerste vrijdag
van de maand. Blijburg, 19.0021.30 uur, blijburg.nl

3 december
Voxtra - raakvlakken tussen
zangtradities. Voorstelling vol
diepe emoties en gewaagde
combinaties. Muziekgebouw
aan ’t IJ, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

6 december
Alban Gerhardt Quintet. Droomkwintet speelt Mozart en
Brahms. Muziekgebouw aan ’t
IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

10 december
Zondag Live: Room for Elephants
unplugged. Mix van catchy
bluesrock en garage. Blijburg,
17.00-19.00 uur, blijburg.nl.

12 december
Nazareth, Rockband. Met recht
rock aristocracy, en al acht jaar
niet in Nederland geweest. Een
buitenkans. Q-Factory, 19.30
uur, Q-factory.nl.

21 december
Kerstconcert Zeeburg Zingt.
55+ koor laat weer van zich horen met bekende kerstliederen
om mee te zingen en klassieke
en romantische stukken. Verenigingsgebouw Kindervreugd,
Kramatweg 31a, 14.00 uur,
zeeburgzingt.nl

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

Gijs
Lauret

261.000

MOORDWAPENS

Vrijwilligers in Amsterdam. 39% van de stadsgenoten zet zich vrijwillig in voor anderen.
Op 7 december is het nationale vrijwilligersdag.

Aan die verrekte Linnaeusstraat, schuin tegenover de
onmisbare bieb van Amsterdam, huist tegenwoordig een
heus bakkerslaboratorium. Het noemt zichzelf Baking Lab,
want je moet wel met je tijd mee natuurlijk. Baking Lab
‘vormt een brug tussen verleden en toekomst’, vertelt de
website. De sfeer is ‘speels, onderzoekend en kindvriendelijk’
en afval wordt niet als troep, maar als grondstof gezien. En
iedereen mag meebakken! Zulk heerlijk groenig idealisme
waarderen wij best en dus belanden vriendinlief, dochters
en ikzelf zomaar op het terras, waar allerhande herriebolides
langsscheuren. Behalve zoete broodjes bakken kun je bij
Baking Lab ook gewoon een bakkie drinken.
Na een niks-mis-mee-koffietje schrijden we dieper de
broodtoko in, door de imponerende biokeuken, alwaar
smaakvol groenvoer wordt verzopen in olijfolie. Onze
dochters willen later misschien bakker worden, dus krijgen
ze van de grappentappende meesterbakker twee vochtige
deegballen om te kneden. Hij verwent ons met informatie
over rogge, gluten, enzymen en de reologie van het deeg.
Dat laatste heeft met scheikunde te maken. ‘We zijn hier
geïnteresseerd in het verhaal achter voeding’, legt hij uit. Hij
gelooft in het therapeutisch effect van deeg kneden: ‘Ik denk
dat we later tot de conclusie komen dat het mensen echt kan
helpen. Het is heel reinigend om te doen.’
De vier kinderhandjes verzuipen in de blubberige plakbende
en transformeren naar reusachtige deegstompen. Jongste
heeft jeuk en vraagt of we op haar hoofd willen krabben,
zodat er geen brood in haar blonde krullen gaat groeien. Ik
informeer of ze nog steeds bakker wil worden. ‘Wij zijn een
bakker!’ roept jongste. ‘Nee, wij zijn kinderbakkers!’ overtreft
oudste.
‘Dit is een beetje… doodgekneed deeg’, grinnikt meesterbakker als beide dametjes hun deeghandschoenen
hebben afgeworpen. Dat dwingt tot innoveren, volgens
meesterbakker. We gaan pogen er gevulde deegflapjes van te
brouwen. ‘Geen idee of het lukt, maar ik geef het een kans’,
zegt hij. Uren later zijn de flapjescreaties klaar. De korst is van
beton. Volmaakte moordwapens, zeg ik je.

PRIJSPUZZEL
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AARDE
BEMESTING
BEZEM
BLADEREN
BOL
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COMPOST
HARK
HEESTER
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HERFST
HERPLANTEN
KUNSTMEST
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TAK
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© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die

maar op één manier weg te strepen zijn. De
letters die overblijven vormen de oplossing.

Romantisch diner bij Krijn IJburg!
De tópkok van Krijn – aan de haven – bereidt met liefde een diner voor twee.
Puzzel jij mee voor een diner van Krijn IJburg?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 5 december 2017 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt je aangeboden door Krijn IJburg, Krijn Taconiskade 404, www.krijnijburg.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 93-2017 is: attachments. Uit 278 inzenders is mevr. A. van
der Velde als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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Wil je een echte en geurende
kerstboom, maar zie je door
de bomen het bos niet meer?
Geen nood! Wij helpen je
graag bij het vinden van de
perfecte boom. Groot of klein.

Misschien wel de mooiste

KERSTSHOW

VAN AMSTERDAM

De kerstboom staat, of in elk geval bijna. Nu is hét moment om ook de rest
van het huis te versieren en gezellig te maken. Dat kan heel goed met minikerstbomen, kerststukjes en de mooiste lichtsnoeren! Wij geven je graag
leuke alvast ideeën voor om je huis mooi te maken, je tafel gezellig aan te
kleden of verrassende cadeaus voor onder de boom. Bij ons staat alles in
het teken van Kerst en we helpen je graag om er een stralend feest van te
maken. Kon het maar altijd Kerst zijn!
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Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922.
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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