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Géén reclamefolders
meer in je bus,
vanaf 01-01-2018.
Tenzij je een
ja-sticker plakt.

Vuurwerk, tips voor
huisdieren, nieuwjaars
duik en een nieuw
jaarsborrel. 2018 staat
duidelijk voor de deur.
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OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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M E D I AG R O E P A M ST E R DA M O P G E R I C H T

Zes lokale kranten gaan samen de
hoofdstad bedienen
Zes huis-aan-huiskranten
gaan gezamenlijk, onder
de naam Mediagroep Amsterdam, heel Amsterdam
en omstreken bedienen.
Hun kracht is dat de redacties van de verschillende
titels zijn geworteld in hun
eigen stadsdeel. Zo weten
ze precies wat er speelt.
Daarmee onderscheiden ze
zich van andere huis-aanhuisbladen.
Bijlmer&Meer (Zuidoost), de
Brug (Oost en omstreken),
ZUID! (Zuid), Westerpost
(Nieuw-West en omstreken),
Noord-Amsterdams Nieuwsblad en
Kompas (Noord en verder) hebben met elkaar een oplage van
ruim 287.000 exemplaren.

Met redacties die in de haarvaten van de lokale samenleving
zitten, brengen deze kranten in
en rond de hoofdstad het lokale
nieuws, interviews, agenda’s en
sport- en woonverhalen.
Eric Kooij van Rodi Media,
uitgever van regiokrant Kompas en Noord-Amsterdams
Nieuwsblad: “Ons motto is:
bereik samen succes.”
Ook de Brug – die in 2018 tien
jaar bestaat – doet mee aan Mediagroep Amsterdam. Uitgever
Martijn van den Dobbelsteen:
“We geloven dat we samen sterk
staan. Nu het ronddelen van
folders en flyers vanaf 1 januari
2018 in Amsterdam bemoeilijkt
wordt, kunnen we een vuist
maken en alle Amsterdammers
met zes kranten gezamenlijk
toch van zoveel mogelijk informatie voorzien.”

Onder anderen Erik Kooi (Rodi Media), Giovanni Frankel (Bijlmer&Meer), Linda en Martijn van den
Dobbelsteen (de Brug) en René Kater (Westerpost) hebben de krachten gebundeld om hun kranten
gezamenlijk in heel Amsterdam te verspreiden.

Cees

SLAGERIJ
de Bouter

SCHARRELSLAGERIJ

NEDERLANDS
KAMPIOEN
GRILLPRODUCTEN
Bestel tijdig uw biologische
met goud bekroonde

Gevulde Kerstkalkoen
naar oud-Engels recept

HOGEWEG 60 | 020-6653954
WWW.SCHARRELSLAGERIJ.NL

FEESTAANBIEDINGEN
geldig van 20 t/m 31 december 2017

Kabeljauwhaas
Sliptong
IJburgsalade

100 gram voor
100 gram voor
100 gram voor

2,25
2,25
1,95

Zondag 24 december zijn wij geopend van 9:00 tot 16:30 uur.
Uw kerstbestelling s.v.p. inleveren uiterlijk 22 december en/of uw oudejaars
bestelling uiterlijk 29 december 2017. Winkelcentrum IJburg, T 020 - 41 60 265

TEKORTKOMINGEN

Marcel van Roosmalen

Nog niet verhuisd uit
Amsterdam-Oost of gestopt
met roken.
Conclusie achteraf: nog nooit
was ik zo gezellig vergiftigd
als daar. Bij de buurtwinkel
in Betondorp legde Marcel
met alle plezier een pakje
onder de toonbank, bij het
café legden ze voor de lol
sigaretten op het schoteltje
bij de koffie en anders waren
er altijd wel langswandelende
vrienden die me met alle
plezier een sigaret in de
waffel praatten. Zo van: je

hebt mensen die stoppen, en
je hebt jou, kijk in de spiegel,
dat is toch geen functioneren
meer?
Nee, die verleidingen had
je hier in het nieuwe dorp
bij Zaandam allemaal niet.
De mensen hier houden
hun tekortkomingen het
liefst binnenskamers.
Mensen die met Kerstmis
bij de avondwinkel in de
Linnaeusstraat wijn en
sigaretten voor zichzelf
kopen, ik miste het opeens
enorm.
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Zondag 17 december
10:00 - 14:00 uur

Start inschrijving voor: 16 tuinvilla’s, 22 grachtenpanden, 31 appartementen en nog veel meer. In een prachtig
groen plan, aan het IJmeer tussen Muiden en Amsterdam. Kom naar de woonmarkt en ervaar De Krijgsman!
Informatiehuis: Kruitpad 15, 1398 CP Muiden

VERKEERSSCHOOL

ED-ISHAK
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

3x rijlessen en rijexamen

€ 225,-

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

www.ed-ishak.nl

www.dekrijgsmanmuiden.nl
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‘Dit zou wel eens landelijk beleid kunnen worden.’
Vanaf 1 januari 2018 gaat
Amsterdam over op een
nieuw systeem van brievenbusstickers. Dat moet
leiden tot minder reclamedrukwerk en een forse
papierbesparing.
Zuiniger grondstoffengebruik,
verspilling tegengaan, meer recycling van gebruikte materialen
– het optuigen van een circulaire
economie is de komende jaren
een belangrijke ambitie van
de gemeente Amsterdam. Al
in 2020 moet 65% van het afval
gescheiden worden ingezameld.
De gemeente wil daarom ook
een forse papierbesparing in
de stad. Het anders inrichten
van het stickersysteem op de
brievenbussen draagt hieraan
bij, is de verwachting. Nu nog
krijgen alle huishoudens die
geen nee-nee of nee-ja sticker op
hun brievenbus hebben geplakt,
ongevraagd wekelijks stapels
reclamedrukwerk op de mat.

Per 1 januari 2018 komt hier
een einde aan. Alleen bewoners
met een ja-ja sticker, ontvangen
dan nog reclamefolders in de
brievenbus. Wat ook nieuw
is: heb je geen sticker op de
brievenbus, dan krijg je geen
folders, maar wél huis-aanhuisbladen. Verder blijft alles bij
het oude. Bij nee-nee stickers:
geen reclamedrukwerk, geen
huis-aan-huisbladen, bij nee-ja
stickers: geen reclamedrukwerk,
wel huis-aan-huisbladen.
Dit is een goed besluit, stelt
Peter Paul Ekker, woordvoerder
van wethouder Duurzaamheid
Abdeluheb Choho. “Veel van de
verspreide folders worden niet
eens bekeken of gelezen. Dat
is een enorme papierverspilling. Daar komt bij dat veel van
het papier niet door mensen
apart in de papiercontainer
wordt gegooid, maar bij het
restafval terecht komt. Het wordt
verbrand, en is onbruikbaar
geworden. Dat is zonde. Het kost
energie en water om de folders
te laten drukken, ze worden met

Rechtszaak
De gemeente Amsterdam kreeg
veel positieve reacties op haar
nieuwe folderbeleid. “Mensen
zijn blij dat ze dat ongewenste
oud papier niet meer hoeven
weg te brengen. Ook de positieve milieueffecten worden
gewaardeerd. Maar er zijn ook
mensen die zeggen dat Amsterdam folders gaat verbieden.
Dat is niet waar. Als je een ja-ja
sticker op je brievenbus plakt,
kun je zoveel folders krijgen als
je wilt. Dat verbiedt niemand.”

Toch is niet iedereen blij. De
brancheorganisaties van reclamedrukwerk spanden een eind
november een rechtszaak aan
tegen de gemeente. Ze vonden
dat Amsterdam onzorgvuldig
had gehandeld, en dit besluit
niet had mogen nemen. “Bovendien neemt Amsterdam een
goed functionerend systeem
op de schop”, vertelt advocaat
Tom Barkhuysen namens de
brancheorganisaties. “Vrijwel
iedere Nederlander kent het
systeem met de nee-nee en
nee-ja stickers. Als burgers geen
folders willen, dan weten ze die
stickers te vinden. Laten we het
kind dus niet met het badwater
weggooien.”

Ekker is er trots op dat ook
andere steden interesse tonen
in het Amsterdamse beleid.
“Steden als Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, ze
kijken allemaal hoe wij dit doen.
Ze overwegen om het over te
nemen. Dit zou wel eens landelijk beleid kunnen worden. Dat
hopen wij ook.”

Goed verhaal
De rechter was niet onder
de indruk van de bezwaren,
want de gemeente Amsterdam
werd in het gelijk gesteld. Ekker: “Volgens de rechter heeft
Amsterdam alle recht om dit te
doen. Bovendien deugt onze
onderbouwing. Het is gewoon
een goed verhaal.’

vrachtwagens de stad in gereden,
en met vuilniswagens later weer
afgevoerd. Allemaal milieuvervuiling. We willen dat dat stopt.”

De brancheorganisaties zijn
intussen in hoger beroep
gegaan. Ekker: “Dat loopt nog,
maar het heeft geen opschortende werking. We voeren het
nieuwe systeem gewoon per 1
januari 2018 in. Dit betekent dat
bedrijven op een andere manier
reclame moeten maken. En
het wordt ook tijd. Dit stickersysteem bestaat al sinds begin
jaren negentig. Als men in de
tussentijd meer innoverend was
geweest, hadden we dit niet hoeven doen. Maar als de branche
zelf geen maatregelen neemt,
doen wij dat.”

Het verspreiden van reclamefolders wordt vanaf 1 januari 2018 een lastige opgave in Amsterdam. Een woordvoerder van de gemeente:
“Bedrijven moeten op een andere manier reclame maken, en dat is maar goed ook.” Zij zouden bijvoorbeeld ruimte in huis-aan-huiskranten kunnen inkopen.

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 3

KIES JE STIJL
BIJ DUTCH SEATING COMPANY

Met onze comfortabele en opvallende banken, fauteuils
en de kleurrijke stoffen van Designers Guild gaat dat zeker lukken.

Gratis stofstaaltjes!

Bestel online – geen verzendkosten

BREEK DE REGELS!
Let goed op kleur en dessin bij het kiezen van
je stijl. Het één moet bij het ander passen, maar
breek gerust de regels.
Kom voor meer inspiratie naar onze goed gevulde
showrooms met duizenden stoffen om uit te
kiezen, een soort snoepwinkel.. We adviseren
je graag!
Elke bezoeker ontvangt een goody bag (op=op)
en bij aankoop een cadeau naar keuze.

Dutch Seating Company | Maatwerk made in Holland | Official Partner Designers Guild | www.dsco.nl | Amsterdam: Cruquiuskade 85 | Sneek: Steenhouwersstraat 2 | 020 – 36 36 905
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‘De laatste boerderij van de Watergraafsmeer’
Dik tevreden zijn ze, Hans
van Twist en Dick Spanjer.
Ze baten sinds juli 2016
café-restaurant Polder
uit in de befaamde Anna
Hoeve, de laatste boerderij
van de Watergraafsmeer,

ten tijdelijk, vier jaar lang, het
stukje grond naast de Anna
Hoeve uitbaten. De loods die
ze er neerzetten moest het idee
geven van een schuur naast de
boerderij, en moest natuurlijk
ook gemakkelijk weer weg te
halen zijn.

Door José Stoop

Vier jaar werden zeven jaar
en in die tijd kwamen ook de
gesprekken over de naastgelegen boerderij – in eigendom
van de Universiteit van Amsterdam – op gang. “Er zat al
een horecavergunning op de
boerderij, dus we keken er wel
al met een half oog naar.” Er is
een tijd gestecheld over koop
of huur van de boerderij, en
mede dankzij UvA bestuurslid
Paul Doop mochten ze het
gebouw uiteindelijk overnemen. “Eigenlijk hebben we
altijd veel medewerking gehad,
van zowel de gemeente als de
UvA.”

Hans van Twist en Dick Spanjer runnen met liefde café-restaurant Polder in de befaamde Anna Hoeve, de
laatste boerderij van de Watergraafsmeer. “Wij hadden het normaalste idee.”

Het begon zo’n tien jaar geleden, met een advertentie in
Het Parool voor een ‘horeca
pitch’ voor dit stukje Science
Park. “Er werden echt de gekste dingen ingestuurd, wij hadden eigenlijk nog het normaalste idee: gewoon, de mensen te
eten en te drinken geven.” Ze
wonnen de wedstrijd en moch-

En zo streek Polder in de
Anna Hoeve neer. Vanwege
de beschermde status van de
boerderij mochten ze nauwelijks iets veranderen, al hadden
ze wel een achtergevel van glas
bedongen. Verder bulkt de
boerderij nog van de oude details zoals de bedsteden, dakbalken en de gasleiding. Toch

is het bouwwerk iets minder
oud dan je zou denken. “De
oorspronkelijke boerderij
uit de 18de eeuw is in 1910
afgebrand, die stond hier zo’n
twintig meter verderop. Toen
hebben ze deze gebouwd.” De
paardenstal – nu een ruimte af
te huren voor feestjes – is wel
origineel.

die inmiddels is ingebouwd
tussen het Science Park.
Buurtgenoten kunnen zich
misschien nog herinneren
dat Polder voorheen was
gevestigd in een loods
naast de boerderij, ook gerund door het horecakoppel. Hoe zijn zij verzeild
geraakt in dit gemeentelijke monument?

Plannen zijn er nog volop. Zo
komt er een heuse fruitboomgaard en een parkeerterrein,
en wordt er hard gewerkt aan
een nieuw gebouw naast de
boerderij, bedoeld als feest- en
vergaderruimte. Het skelet
van de schuur tekent zich nog
maar net af, en de bouwzeilen
wapperen in de wind, maar het

eerste evenement staat al gepland voor 7 januari. De heren
maken zich niet druk. “Komt
goed”, zegt Van Twist, en het is
moeilijk hem niet te geloven.
advertorial

BUURTKAMER ZEEBURGEREILAND
Op zaterdag 23 december is er in de Buurtkamer Zeeburgereiland een kerstborrel voor en
door de buurt. De borrel duurt van 16.00 tot 19.00 uur en wordt gehouden in de Akropolistoren, voorlopig het hoogste gebouw van de wijk.
In de Buurtkamer is van maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur een inloopochtend
met koffie. Elke maandagmiddag is er een creatieve activiteit en op woensdag staan er spelletjes op het programma. Alle activiteiten worden begeleid en ondersteund door Dynamo.
In hetzelfde gebouw wordt op 15 december ook het Buurtpunt van Dynamo geopend, waar
omwonenden elke vrijdagochtend tussen 9.30–11.30 uur terecht kunnen met vragen over
onder meer financiële zaken, mantelzorg, buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk.
Buurtpunt Zeeburgereiland, John Blankensteinstraat 1.
Meer informatie via zeeburgereiland.nl of via 020-4952263.
Foto: De Akropolistoren in aanbouw, Zeeburgereiland.

SLAPEN IN EEN HISTORISCHE KRAAN AAN DE SURINAMEKADE
Vroeger stonden er langs de kaden in het Oostelijk Havengebied talloze kranen. Deze werden tijdens de
Tweede Wereldoorlog allemaal vernietigd. Na de oorlog bestelde de Koninklijke Nederlandse Stoomboot
Maatschappij nieuwe kranen bij machinefabriek Figee. De KNSM gebruikte de kranen voor het lossen van
vracht, maar de opkomst van de containeroverslag maakte ze uiteindelijk overbodig.
Slechts één exemplaar, de kraan aan de Surinamekade, bleef bewaard. Deze Figee-kraan is onlangs geheel
gerenoveerd en omgebouwd tot een van alle gemakken voorzien appartement voor hotelgasten – met
een indrukwekkend uitzicht.
Het ‘Crane Apartment’ kan worden gereserveerd via de site van Yays, dat op drie locaties in de stad zo’n honderd hotelappartementen te huur aanbiedt.
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Een eetcafé voor iedereen
In het voormalige Volkskoffiehuis uit 1902 aan de
Cruquiusweg 9 is Dinges
geopend, een eetcafé. Eddy
Springer, eigenaar: “Voor
iedereen, en pretentieloos
lekker.”
Spareribs, lasagne, een tournedos, vis en salades, maar
ook lunch, koffie, fijne wijnen
en cocktails. Medewerkster
Julia vertelt er passievol over.
“We hebben eten van goede
kwaliteit, en alles is zelfgemaakt, ook de sauzen en het
brood.” Elke eerste vrijdag van
de maand is er een vrijdagmiddagborrel met livemuziek
vanaf 16.30 uur. En elke derde
maandag van de maand is er
een pubquiz, waar best iets op
het spel staat: “Van het team
dat wint, verscheuren we de
bon.”

Eddy, Noëlle, Julia, Antonio (kok) en Jan. Dinges is geopend op
4 november 2017, die avond is ook het schilderij gemaakt dat zo
fier aan de muur prijkt.

Eddy heeft zijn sporen in de
horeca ruimschoots verdiend.
Met een compagnon runde
hij meer dan 25 jaar CMA aan
het Paradijsplein – nu restaurant Baut –, een feestzaal met

oefenruimte voor muzikanten,
een begrip in Amsterdam.
Vorig jaar is dat verkocht, en
kreeg hij zin in iets nieuws.
Zijn oog viel op dit schitterende gebouw, een monumentaal
pand, dat hij zijn hele leven
al kent. “Ik ben een geboren
Oosteling. En heb dit altijd
een gebouw met een enorme
uitstraling gevonden.” Zoveel
mogelijk oude elementen zijn
behouden gebleven. De lichte
serre is geschikt gemaakt voor
groepen, voor feestjes en presentaties. Bovendien ligt aan
de voorkant een fantastisch
terras. Julia: “Met echt de hele
dag zon.”
Zo hebben Eddy en zijn team
een sfeervol eetcafé gecreëerd,
voor iedereen. Ik heb weleens
bedacht, zegt Eddy terwijl hij
rondkijkt, dat ons motto zou
moeten zijn: ‘pretentieloos
lekker’. “Iedereen zou zich
hier prettig moeten voelen.”
Eetcafé Dinges Amsterdam, Cruquiusweg 9, dingesamsterdam.nl.
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.

WO O N TO R E N A M ST E L KWA R T I E R

‘Het begint hier op Tokio te lijken’
Het Amstelkwartier weet
ik intussen blind te vinden:
S111. Niet nadenken, gewoon
S111 nemen en vanaf daar op
gevoel. Ik wist nog niet wat het
zou worden. Weer Belgische
toestanden afkraken? Met de
kerst in aantocht zou ik liever
iets de hemel in prijzen.
Ik loop collega-architect René
de Prie van BO6 Architecten
tegen het lijf en krijg spontaan
een rondleiding in het prachtige huis dat hij voor zichzelf
bouwt aan het haventje aan de
Weespertrekvaart. Architecten regelen altijd de mooiste
kavels, dat is hier weer eens
bewezen. Drie verdiepingen
en een dakterras. Op de tweede verdieping een uitgestrekte
woonruimte met terrassen,
daktuinen, uitzicht op het
haventje en de metropool in
ontwikkeling. Spoorbanen
en wegen lopen kriskras door
elkaar, torens schieten uit
de grond. Het begint hier op
Tokio te lijken. Over torens

gesproken, tot mijn schrik
zie ik een woontoren die er
zes maanden geleden nog
niet stond. Een van de gevels
is geheel met zonnepanelen
bekleed.
Het blijkt een ontwerp van
Mecanoo Architecten uit
Delft, een van de Nederlandse
kantoren met prestigieuze
opdrachten over de hele wereld. Eind jaren tachtig was
Mecanoo een belangrijke
inspiratiebron voor architectuurstudenten. Vier Delftste
studenten richtten het bureau
nog tijdens hun afstuderen op
en bouwden direct een woontoren in Rotterdam. De stijl
was typisch Delfts jaren tachtig: ferme invloed van vroege
modernisten en Russische
constructivisten. Die eerste
woontoren was eenvoudig en
functioneel opgezet.
De toren in het Amstelkwartier, ruim dertig jaar later, is
het toppunt van complexiteit.

Soms is abstractie de weg naar
een mooi ontwerp. Een simpel
volume in de juiste verhoudingen en een egale huid van
spiegelglas kunnen genoeg
zijn voor een geweldig ontwerp. Hier is een andere weg
gekozen, de moeilijke weg.
Een collage van gevelmaterialen, dichte en transparante
vlakken. Buitenruimtes zijn
als kooien aan het gebouw geplakt. Dit is nog eens stadsverdichting, geen vierkante meter
is verspild. De ritmiek in het
plaatsen van ramen, balkons,
horizontale en verticale lijnen
is bepalend voor het beeld.
Af en toe een kleine verspringing – zonder die verspringing
zou het niet goed zijn. Het
componeren van een gevel is
als het componeren van een
muziekstuk. Het resultaat is
intrigerend, grootstedelijk en
goed op zijn plaats in deze
kakafonie van gebouwen en
infrastructuur.
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Geen eenzame kerst in Oost

MILIEUZONES VOOR EEN SCHONERE STAD

Het bestuur van de Ouderen Adviesraad, met achter de kerstboom Annette Wiese, Els Nicolas, Tunny
Jongejan-Maat en Sonja Bhagwandin van de Ouderen Adviesraad. Misstanden kaarten ze aan bij de lokale
gemeentepolitiek.. Misstanden kaarten ze aan bij de lokale gemeentepolitiek.

De Ouderen Adviesraad
van Amsterdam-Oost monitort ontwikkelingen bij
ouderen in de wijk en kaart
misstanden aan bij de lokale gemeentepolitiek.
Het beleid van de overheid is
erop gericht om ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar veel mensen
wonen in een huis waar ze niet
tot hun dood kunnen blijven.
Volgens de Ouderen Adviesraad realiseert de overheid
zich onvoldoende wat daarvan
de consequenties zijn. “Vaak
is er alleen een financiële
vergoeding voor een traplift tot
één hoog en niet verder”, zegt
lid van de Adviesraad Tunny
Jongejan-Maat. “Wij pleiten
voor meer voorzieningen. Aan
de andere kant stimuleren we
bewoners om tijdig na te denken wat voor aanpassingen in

de toekomst nodig zijn, of om
een verhuizing te overwegen.”
Eens per maand komt de
Adviesraad bijeen voor een informatiebijeenkomst. Daarbij
wordt altijd een deskundige
uitgenodigd om over een bepaald onderwerp te spreken.
Woningaanpassingen voor
ouderen is één van de thema’s
waar de Ouderen Adviesraad
zich mee bezighoudt.
Eenzaamheid en vervoer
Een ander belangrijk thema
voor de Ouderen Adviesraad
is eenzaamheid, een groeiend
probleem in de stad. JongejanMaat: “Wij attenderen mensen
op ontmoetingsplekken zoals
buurthuizen en buurtkamers.
Ook zijn er negen wijktafels
in het stadsdeel waar altijd
iemand van de Ouderen
Adviesraad aanwezig is. We
vragen huisartsen die eenzame
ouderen op het spreekuur
krijgen contact op te nemen

met een welzijnscoach van
instanties zoals Dynamo, Civic
en Humanitas, die bij mensen
achter de voordeur komen
onder de noemer ‘Welzijn op
recept’.”
Verder komt de Ouderen
Adviesraad op voor de belangen van ouderen als het gaat
om zaken als het openbaar
vervoer (‘haltes die plotseling
worden opgeheven’) en communicatie (‘zorgen dat niet
alles digitaal moet’).
Kom ook eens langs bij een
maandelijkse informatiebijeenkomst van de Ouderen Adviesraad. Elke eerste
donderdag van de maand in
de raadszaal van het stadsdeelkantoor Oost.

Uit welk jaar is jouw brommer of scooter? Voertuigen met
een kentekenplaatje dat in 2010 of eerder is afgegeven
mogen vanaf 1 januari 2018 in Amsterdam de weg niet
meer op. Om de lucht schoner en gezonder te maken
heeft de gemeente milieuzones ingesteld voor bepaalde
groepen weggebruikers.
Op zes plekken in de stad zijn kentekencheckers geplaatst,
onder meer achter het Centraal Station. Rijd je daarlangs,
dan geeft het systeem automatisch aan of jouw voertuig
na de jaarwisseling nog wordt toegelaten of niet. Ook op
de site van de gemeente kun je het kenteken controleren.
Overtreders ontvangen tot 1 mei alleen een waarschuwingsbrief, maar na die datum geldt er een boete van €90.
Zie amsterdam.nl/milieuzone.

WOONRUIMTE GEZOCHT (ingezonden)
Medewerker Dorens Architects (28 jr.) zoekt alleen, of met
één of twee andere jonge werkenden, woonruimte in Amsterdam. Minimaal 1 slaapkamer per persoon. Huur circa
€500 per persoon. Reacties naar post@dorensarchitects.nl

Kijk op www.oar-oost.nl, bel 0206651063 of mail t.jongejanmaat@
chello.nl.
advertorial

Muzikale Picknick voor buurtbewoners
Op 14 januari 2018 organiseert Muziekgebouw aan ’t IJ
een muzikale picknick voor
Amsterdammers: Muziekgebouw Park. Het publiek neemt
een eigen picknick mee en het
Muziekgebouw verzorgt de
muziek.
Deze middag zijn er optredens
van onder meer meesterviolist
Joseph Puglia en gemengd
amateurkoor De IJgenwijze
Noot uit Amsterdam-Noord
i.s.m. topkoor Cappella Amsterdam.
Met dit evenement wil de
organisatie Amsterdammers
laten kennismaken met de

concerten en de verschillende
soorten muziek die er in het
Muziekgebouw klinken.
In deze eerste editie van de
picknick speelt de in New York
geboren en getogen meester
violist Joseph Puglia (1984). Hij
is sinds 2009 concertmeester
van Asko|Schönberg en treedt
dit seizoen in het Muziekgebouw op in een eigen concertserie, Zielsverwanten.
Kaarten (5 Euro) en meer info
via www.muziekgebouw.nl/park.
De tweede editie is op zondag
4 maart.

GRATIS COMPOST DAPPERPLEIN
Inwoners van de Dapperbuurt die hun groente- en fruitafval inleveren bij het Zero Waste Lab aan het Dapperplein
krijgen daar een zakje compost voor terug. Gemiddeld
gooit elke Amsterdammer per jaar tachtig kilo gf-afval in
de vuilnisbak. En dat is zonde, want er kan met een composteermachine binnen 24 uur bruikbare compost van
worden gemaakt. Zo wordt afval een grondstof.
Het Zero Waste Lab zamelt nog meer recyclebaar afval in,
zoals papier, plastic, textiel en e-waste. In ruil voor een
volle zak gescheiden afval krijgen bewoners een digitale
waardemunt die recht geeft op korting bij meer dan 75
ondernemers in de buurt. Nu wordt in Amsterdam maar
27% van het afval gescheiden, en dat percentage ligt ver
beneden het landelijke gemiddelde. Het Zero Waste Lab
wil het scheiden van afval leuker en makkelijker maken..
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16 december

Live muziek van dickens band

23 december

live muziek Urker mannenkoor

22, 23 & 24 december

laat uw cadeautjes feestelijk inpakken door
de gratis maxis inpakservice in de centrale hal

extra openingstijden AH XL & Lidl
24 december 09.00 - 19.00 uur
25 december 12.00 - 18.00 uur
26 december 12.00 - 18.00 uur
31 december 10:00 - 18:00 uur
1 januari 2018 12.00 - 18.00 uur
Maxis heeft een ruim winkelaanbod
en parkeren is altijd gratis!

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

100% partijdig,
dat geeft vertrouwen
Van Dort Letselschade is een gerenommeerd kantoor
dat gespecialiseerd is in de begeleiding van slachtoffers van
letselschade en de nabestaanden bij overlijdensschade.

TE HUUR
Gebouw Y10
IJburglaan 628 - 634U te Amsterdam
kantoorunits vanaf ca. 70 m2 v.v.o.
beschikbaar vanaf voorjaar 2018

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.

Kantoor Amsterdam
Teleportboulevard 110,
1043 EJ Amsterdam

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

te
huur op
flexibele
basis
www.amsterdamsecompagnie.nl
t +31 10 225 15 11

deBrugSport
B E P K AU L I N G , E E N H A L F L E V E N OV E R A M ST E L

‘Dit is een uitlaatklep voor mij,
een thuis’
Op een druilerige avond brandt er licht in het wat verouderde clubhuis van voetbalvereniging SC Overamstel
(Sportpark Middenmeer). Bep Kauling staat achter de bar,
al tientallen jaren. Bep is een zorgzame vrouw. Ze zet thee
voor me. We praten over haar club, terwijl de radio zachtjes klinkt en de aanwezige penningmeester zich vermaakt
met z’n laptop.
Door Gijs Lauret
Wat betekent SC Overamstel
voor u?

“Heel veel. Ik ben al ruim veertig jaar betrokken. We hebben
overal gezeten; naast de Rozenoordbrug, in het Amsterdamse
Bos, op De Toekomst en nu
hier. Sinds mijn man vier
jaar terug overleed is dit een
uitlaatklep voor mij, een thuis.
Hoe moet ik dat uitleggen? Het
is hier zo gezellig. En ik blijf er
jong bij: volgend jaar word ik
tachtig… Op zaterdag, zondag,
dinsdag- en donderdagavond
sta ik in de kantine. Ik doe de
inkoop, ik tap, ik bak, maar
niet alleen hè. Het is prachtig
om vrijwilligerswerk te doen
met zoveel anderen. Ook begeleid ik een team voor mensen
met een beperking. Ik woon de
wedstrijden bij, regel vervoer
naar uitwedstrijden. Ik heb het
druk hier en vertelde een tijdje
terug dat ik zou stoppen. Maar
de jongens raakten van slag,
wilden Tante Bep terug. Dus ik
blijf het gewoon doen. Tenslotte hebben we contact met de
reclassering. Mensen voeren
taakstraffen uit, bijvoorbeeld
kleedkamers schoonmaken.
Daar hebben we goede ervaringen mee. We weten dan niet
wat ze gedaan hebben, maar
het zijn nooit ernstige dingen.”
Hoe hebt u de club zien veranderen?

“Onder de huidige voorzitter Kishore Bindesrisingh
zijn we van een kleine club

met twee zaterdagteams een
redelijk grote club geworden
met veel vriendenteams, heel
gezellig. Sommige jongens
gaan na de wedstrijd meteen
weg, andere moet je om elf
uur ’s avonds eruit schoppen.
Ik voel me schuldig als ik de
gordijnen dichtdoe en zeg dat
we naar huis gaan, maar op
een gegeven moment is het
over: zondagmorgen om half
elf moet ik alweer openen… Ik
weet eigenlijk niet of de sfeer
in al die jaren veranderd is. Ik
pas me makkelijk aan, kan met
iedereen opschieten.”
Wat is uw hoogtepunt bij
Overamstel?

“Het kampioenschap van zaterdag 1, dat al sinds de jeugd
een hecht vriendenteam is.
Ze stonden buiten te zingen.
Werd ik uit de kantine gehaald,
begonnen ze ‘Beppie bedankt!’
te roepen. Fantastisch, daar
geniet ik van.”
Hoe ziet u de toekomst?

“Ik wil doorgaan zolang ik
kan. Tot nu toe gaat alles goed
en heb ik ook nog tijd voor de
kinderen en kleinkinderen.
Maar ze zeggen wel: ‘Met onze
moeder moet je een afspraak
maken, want die is nooit
thuis’.”
We nemen afscheid. Bep
spoedt zich de keuken in. Ze
gaat Turkse tosti’s maken met
kaas en knoflookworst erop.

Als Bep de deur van de kantine opent, hoort ze de vaste telefoon rinkelen. Of er filmopnames gemaakt
mogen worden op de club? Haar bondige antwoord: “Jullie zijn van harte welkom”.

VOETBALKAMPEN IN DE KERSTVAKANTIE
Bij DRC in Durgerdam en AFC IJburg vinden in de kerstvakantie voetbalkampen plaats voor
jongens en meisjes van 5 tot 14 jaar. Onder leiding van professionele trainers wordt er gewerkt volgens de methode van profclub Almere City. Deze club speelt al jaren in de Jupiler
League en wordt geroemd om zijn jeugdopleiding.
Plezier staat tijdens de kampen voorop. Er is veel voetbal, er zijn veel spellen en er is een
speciale looptraining. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen lid van de clubs te zijn om je
in te kunnen schrijven. Iedere deelnemer krijgt een kledingpakket. Er zijn kampen van
27–29 december 2017, en van 2–5 januari 2018.
Info en inschrijven: www.elfvoetbalkampen.nl.
advertorial
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Gun jezelf
ook een
cadeau!

Resultaatgarantie

F�ntas�is�� �i��i�h�
������� �� ���k�!

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.

*

Verlies nog snel
voor de kerst tussen
de 4 en 28 cm
Dit zijn echte recensies van echte
mensen van onze FB-pagina

bel bij een overlijden
of voor een
vrijblijvend informatiegesprek
of kennismaking

“Deze behandeling werkt en ik zou die
iedereen aan willen raden.”

06 – 33 99 59 50

“Het meest geweldige vind ik dat mijn huid
zo mooi strak is. Echt amazing!!”

(24/7 bereikbaar)

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

“Gelijk na de proefbehandeling was ik
al in totaal 12 cm kwijt; ongelooflijk!!”

www.uitvaartverzorging-madelief.nl

www.zgao.nl

rest van de recensies
! opLeesonzedeFacebookpagina:
facebook.com/easyslim.nu

Easyslim.nu® is een afslankstudio waar je met hulp van een
gepatenteerd en geavanceerd
apparaat plaatselijk afslankt
en spieren opbouwt.

AC T I E

deling
Intake & proefbehan
voor
samen van € 69,- nú

slechts € 39,-

a
ze
De

Door middel van behandelingen met
het systeem wordt door de ultrasound
techniek vet uit de vetcel losgetrild en via
het lymfestelsel afgevoerd. Tegelijkertijd
worden middels elektrostimulatie spieren
opgebouwd. Hierdoor wordt ook cellulite
minder en wordt een slap geworden huid
weer mooi strak.
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Kom ook! En overtuig jezelf!
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Afgelopen vier jaar driemaal een
slagingspercentage van 100%!

24

Bekend van o.a.

Afslanken was nog nooit zo
easy en leuk!

JANUARI

el!
p
Sim

Download de Easyslim.nu app
en boek snel een afspraak!

Open dag Wellant vmbo en
praktijkonderwijs
Ontdek waar je goed in bent

Easyslim.nu Amsterdam

Open dag:
Woensdag 24 januari
14.00 uur tot 17.00 uur

Bel 06 - 2116 8480 of boek online
via www.easyslim.nu

Open avond:
Donderdag 8 februari
18.30 uur tot 21.00 uur

nanda@easyslim.nu

Inschrijf avond:
Woensdag 14 maart
18.30 uur tot 21.00 uur

www.wellantlinnaeus.nl

8

FEBRUARI

Wellantcollege Linnaeus
Archimedesplantsoen 87
1098 JX Amsterdam
www.wellantlinnaeus.nl
020 692 9060

ZGAODeel 42
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

K E R ST M A R K T E N E N V E E L M U Z I E K I N D E C E M B E R

‘Het is een tijd om samen te zijn
en samen te doen’
Jitka van Meel (34) is activiteitenbegeleidster in
verpleeghuis De Open Hof.
Ze doet haar werk met drie
collega’s, in het Flevohuis
werken nog vier activiteitenbegeleiders. “Wij zijn er
voor het welzijn van de bewoners. Voldoende vertier
en gezelligheid bieden, dat
is waar wij ons best voor
doen.” De activiteiten variëren van een potje koersbal en een maandelijkse
bingo tot een fietstocht op
de duofiets en wandelen.
“In december maken we
het extra gezellig in huis.”
Door Linda van den Dobbelsteen

“Het gaat om activiteiten waar
bewoners samenkomen”, zegt
Jitka. “Maar we kijken ook
naar individuele wensen. Als
een bewoner aangeeft dat hij
graag wil vissen, proberen we
dat te regelen. Daarvoor wordt
dan een vrijwilliger gezocht
die ook van vissen houdt.”
Want: Vrijwilligers zijn onmisbaar in de ouderenzorg. Neem
de mensen van het reclamebureau uit de buurt. Elke week
nemen ze in hun lunchpauze

Kerstmarkten op 14 en 16
december

De cliëntenraad van ZGAO
Op 14 december is er een
kerstmarkt in het Flevohuis,
en op 16 december in De
Open Hof. Met kramen vol
kerstspullen en cadeautjes,
en lekkers zoals poffertjes en
glühwein. Voel je welkom;
kom lekker kijken, eten en
drinken.
• 14 december: Flevohuis,
10.00–16.00 uur,
Kramatplatsoen 263.
• 16 december: De Open
Hof, 11.00–15.00 uur,
Fahrenheitstraat 115.

Jitka van Meel is activiteitenbegeleider in verpleeghuis De Open Hof. Deze middag zijn mooie kerstspullen
gemaakt die verkocht worden op de kerstmarkt van 16 december. Buurtbewoners zijn dan van harte welkom.

een groep bewoners mee uit
wandelen. “Dat is heel mooi.”
Vandaag is een aantal bewoners op pad naar de kerstshow
in Tuincentrum Osdorp. “We
gaan zoveel mogelijk naar
buiten, hoe koud het ook is.”
Er is hier sowieso veel aandacht voor bewegen. Of het
nu kleine dingen zijn zoals
zelf je jas aantrekken en koffie voor een medebewoners
inschenken of grote dingen als

een potje koersbal, bewegen
wordt gestimuleerd omdat het
voldoening geeft.
Ook worden er artiesten in
huis gehaald, want muziek
stemt vrolijk. Zo komt er in
december een shantykoor, is
er kerstsamenzang en treedt er
een bariton op. “December is
ook bij ZGAO een bijzondere
maand. Met oud en nieuw
maken we een feestje, en op de
kerstdagen wordt er uitgebreid

gekookt. Overal, en dus ook
hier, is dit een tijd van samenzijn en saamhorigheid. Familie en vrienden zijn van harte
welkom om aan te sluiten bij
onze activiteiten, en om mee
te eten.”
Activiteitenbegeleiders ondersteunen de bewoners om te
doen wat ze graag willen. Dat
maakt haar werk mooi, vindt
Jitka. “Je leert elkaar echt kennen. Wat kan iemand nog, en

KINDEREN KIEZEN MIDDELBARE SCHOOL
In maart kiezen alle achtstegroepers in Amsterdam een middelbare school. Dat gaat in deze stad niet zomaar, er is een
lotingssysteem. Kinderen geven op een formulier twaalf voorkeursscholen op, passend bij hun schooladvies.
Voor ze dat doen, kunnen ze in januari en februari tijdens
open dagen indrukken opdoen van de verschillende middelbare scholen. Vervolgens melden ze zich tussen 5 en 16
maart aan bij de school die ze op nummer één zetten. Via de
computer heeft elke leerling een lotingsnummer gekregen.
In volgorde van lotnummer worden kinderen geplaatst. Is de
school van hun eerste keuze vol, dan wordt er gekeken of nog
plek is op de tweede keuze en zo verder.
Op donderdag 5 april wordt bekendgemaakt op welke school
de kinderen zijn geplaatst. Waar letten ze op als ze straks
gaan kiezen? Jonah: “Ik let op de sfeer, en of ze aandacht
schenken aan wie wat sneller is of juist meer aandacht nodig
heeft.”

Foto: Leerlingen op het IJburg College 1.
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wat kan ik daarin betekenen?
Ik hoop dat ik zo een bijdrage
kan leveren aan iemands leven. Dat hoeft niet zwaar of
moeilijk te zijn, het kan ook
iets kleins zijn.”
Zo staat vandaag de wekelijkse
creatieve middag op de agenda, de tafel ligt vol glimmende
decoratie. “We gaan leuke
dingen maken voor kerst.”
Eerder al zijn in De Open Hof,
net als in het Flevohuis, samen
met bewoners en vrijwilligers
de kerstbomen versierd.
Jitka: “Het is de tijd om samen
te zijn en samen te doen.”
www.zgao.nl, Facebook:
‘zorggroep-amsterdam-oost’
Advertorial
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AMSTERDAM
B E A U T Y S A L O N

.00 uur

vrijdag 5 januari 20

Met een top-dj en bubbels van het huis.
Buiten brandt het vuur, binnen wordt gedanst.

. . . . . . . . . . .

Fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam | T 020 - 416 4000
info@napamsterdam.nl | www.napmsterdam.nl

EVENEMENT

IJSK
GEZ OUD
ELL
IG

DE SCHAATSBAAN
• Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur
t/m 7 januari 2018
• Entreeprijs is 2,- euro

1,5 UUR GRATIS PARKEREN
W W W. W I N K E L C E N T R U M B R A Z I L I E . N L

deBrugNieuws
KERSTVIERING IN DE BINNENWAAI IJBURG
Op 24 december staat de Binnenwaai in het teken van Kerstmis. Binnen, maar ook buiten in het
Ed Pelsterpark, is van 13.00–16.00 uur een minikerstmarkt, met kerstliedjes op de vleugel en voor
de kinderen kerstknutselen. Van 19.00 tot 20.15 uur vindt de grote kerstviering plaats, waarvoor
het geluid van kerkklokken jong en oud naar binnen roept. Gospelkoor Deliverance begeleidt de
zang van bekende kerstliedjes. Kinderen voeren een toneelstukje op. Met een korte overdenking
wordt het kerstverhaal verbonden aan de situatie van nu. Een kerstgoochelaar beeldt dit uit.
Zie www.debinnenwaai.nl.

FAMILIE

KERST
VIERING
24

December vanaf 19:00 tot 20:15

Voor IJburgers door IJburgers

Ed Pelsterpark 8
(sporthal)

7 TIPS: VUURWERK EN HUISDIEREN
De jaarwisseling is voor veel dieren een stressvolle tijd. Ze zijn gevoeliger voor geluid dan wij, en
daardoor maakt het lawaai van rotjes en ander vuurwerk ze extra angstig. Met deze tips van de
Dierenbescherming help je jouw hond of kat door oud en nieuw heen.
 Houd dieren in huis, sluit
ramen en deuren (en het kattenluik).
 Laat je hond met oudjaar rond
22.00 uur aangelijnd uit.
 Laat dieren het liefst zelf een
veilig plekje opzoeken in huis.
 Straf je dier niet bij een angstige reactie.
 Zorg dat honden en katten zijn
gechipt of een naamkokertje
om hebben.
 Doe de gordijnen dicht, laat
het licht branden en zet zachtjes de radio of tv aan.

MINI KERSTMARKT
vanaf 13:00 tot 16:00

KNUTSELEN VOOR JONG & OUD
KRAAMPJES & SPRINGKUSSEN
Kom langs voor een drankje,
hapje of nagellakje...
www.debinnenwaai.nl

En tot slot: troost je dier niet overdreven. Hij ziet daarin bevestiging dat er iets mis is en dat zijn angst
terecht is.

NIEUWJAARSDUIK STRAND BLIJBURG
Wil je het nieuwe jaar straks sportief (en stoer) beginnen? Doe dan op 1 januari mee aan de vierde editie
van de Nieuwjaarsduik op het strand bij Blijburg. Na
een korte, sportieve warming-up met verrassing, rennen alle bikkels het water in.
Meld je aan via www.nieuwjaarsduikijburg.nl, en geef
daarbij ook het tijdstip van jouw keuze aan (tussen
12.00 en 12.50 uur).
Dit evenement wordt georganiseerd door BootBurg
Outdoor Workouts, met steun van diverse (lokale) sponsoren, waaronder Winkelcentrum IJburg, de Reddingsbrigade Amsterdam en het Rode Kruis.

KERSTSFEER IN
DIEMERPLEIN!
ZATERDAG
16 DECEMBER
12:00 -16:00 UUR

Gratis warme chocomelk en
glühwein, glitterschminken
voor de kids en live
kerstmuziek!

ZATERDAG
23 DECEMBER
12:00 -17:00 UUR

Kersttreintje, Diemer harmonie,
Winterspelen op het Diemerplein door Stichting
Welzijn Diemen

24 DECEMBER
EXTRA KOOPZONDAG
12.00-17.00 UUR
OUD EN NIEUW IN OOST

WINKELCENTRUM

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

Het nieuwe jaar wordt feestelijk ingeluid met een grootse vuurwerkshow op de Kop van Java. Het
vuurwerk is goed te zien vanaf Java-eiland, de Jan Schaeferbrug of vanaf de Noordwal. Ga je liever
dansen in een club of op een partyschip? Op www.iamsterdam.com vind je een overzicht ‘zo lang
als de Prinsengracht’ van alle oud-en-nieuwfeesten in de stad.
Houd er rekening mee dat het openbaar vervoer in de stad tussen ruwweg 20.00 en 1.30 uur volledig wordt stilgelegd.
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op oudejaarsavond van 18.00 tot 02.00 uur. Rond dierenasiels, kinderboerderijen en maneges zijn vuurwerkvrije zones ingesteld, hier is het afsteken van
vuurwerk niet toegestaan.
Vuurwerkoverlast kan worden gemeld via telefoonnummer 14020 of door online het formulier Melding openbare ruimte in te vullen op de site www.amsterdam.nl.

NIEUWJAARSBORREL NAP 5 JANUARI
Het belooft nu al dé Nieuwjaarsborrel van 2018 te worden.
Kleed je sjiek, en bereid je voor op veel kussen met bekenden en gezelligheid. Er zijn bubbels, voor de vroege vogels
een glas van het huis. Buiten brandt het vuur, binnen wordt
gedanst. Er is een dj en het regent glitters en geluk.
5 januari, café-restaurant N.A.P., 20.00 uur, Facebook
‘Vrijmibo Nieuwjaarsborrel’/www.napamsterdam.nl.
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deBrugEten
D OO R JANN E KE VE RM E U L E N

Een kerstdiner zonder stress
Het kán, een indrukwekkend kerstmaal voorschotelen zonder stress. Dit is zo’n menu. De dag ervoor de schouders
eronder en dan zit je tijdens het diner vooral aan tafel. En dat is wel zo gezellig, met kerst.

- VOOR AARDPEERSOEP MET KASTANJECHAMPIGNONS
EN HAZELNOTEN
voorbereiding
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een soeppan. Bak het sjalotje 2 minuten en
voeg dan de knoflook, 150 gram kastanjechampignons (dus niet alle champignons!), peper en zout toe. Bak nog 5 minuten op halfhoog vuur. Voeg
de aardperen toe, blus af met de witte wijn en kook 2 minuten. Voeg het
bouillonblokje en 750 ml water toe, breng aan de kook en laat 20 minuten
afgedekt op laag vuur pruttelen. Pureer dan de soep met een staafmixer en
zet eventueel koud weg tot vlak voor gebruik.

bereiding
Warm de soep op, roer de slagroom erdoor en breng op smaak met peper
en zout. Bak intussen de hazelnootjes in 1 eetlepel olijfolie en hak ze grof.
Bak ook de resterende champignons in 1 eetlepel olijfolie. Schep de soep in
diepe borden en garneer met de gebakken champignons en hazelnootjes.
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•

voor 4 eters

•

4 eetlepels olijfolie

•

1 gesnipperd sjalotje

•

1 fijngesneden teen knoflook

•

250 gram kastanjechampignons, schoongemaakt en
fijngesneden

•

300 gram aardperen,
geschild (circa 500 gram ongeschild) en in grove stukken
gesneden

•

100 ml droge witte wijn

•

1 groente- of paddenstoelenbouillonblokje

•

150 ml slagroom

•

handje hazelnoten

•

peper en zout

deBrugEten

Aardpeersoep, gekonfijte eend en panna cotta met mandarijn

- HOOFD GEKONFIJTE EEND MET LAUWWARME
WINTERSALADE
voorbereiding
Kook de bieten in circa 45 minuten in ruim kokend water tot ze zacht zijn
en giet ze af. Schil ze, snijd ze in parten en zet koel weg tot gebruik. Schil en
snijd het sjalotje in dunne ringen en hak de peterselie fijn. Klop een dressing
van 3 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel sinaasappelsap, mosterd, knoflook, peper
en zout.

•

voor 4 eters

•

3 middelgrote rode bieten

•

1 sjalotje

•

paar takjes platte peterselie

•

4 eetlepels olijfolie

•

sap van een sinaasappel

•

1 theelepel mosterd

•

1 teen knoflook, geperst

•

300 gram winterwortel, geschild in blokjes van 2 bij 2 cm

bereiding
Verwarm de oven voor op 225 graden. Doe wortelblokjes in een ovenschaal,
meng met peper, zout en 1 eetlepel olijfolie en bak ze 5 minuten in een
voorverwarmde oven. Voeg dan de zoete aardappelblokjes toe en bak nog
15 minuten. Kook de sugar snaps 4 minuten in water met een snuf zout.
Haal de groenten uit de oven en dek af met aluminiumfolie. Schuif nu de
eendenbouten met de velkant naar boven in de oven voor 10 minuten. Zet
daarna voor een krokant korstje de grill nog 3–5 minuten aan. Meng intussen
de lauwwarme groenten met de bieten, sjalotje, peterselie, dressing en sugar
snaps. Maak de borden op met de lauwwarme salade en leg daarbovenop de
eendenbouten.

•

300 gram zoete aardappel,
geschild, blokjes van 2 bij 2 cm

•

150 gram sugar snaps, puntjes
verwijderd

•

4 gekonfijte eendenbouten,
vers van de slager of uit blik
(confit de canard)

•

peper en zout

•

voor 4 eters

•

250 ml slagroom

•

75 gram suiker

•

4 gelatineblaadjes

•

250 ml karnemelk

•

6 mandarijnen

•

2 theelepels honing

•

1 theelepel kaneel

•

4 kletskoppen

- NA PANNA COTTA VAN KARNEMELK
MET GEMARINEERDE MANDARIJN
voorbereiding
Breng de slagroom samen met de suiker langzaam aan de kook en laat 5
minuten op laag vuur pruttelen. Week de gelatineblaadjes 5 minuten in een
bakje koud water. Haal de room van het vuur, knijp de gelatineblaadjes uit,
roer ze door het roommengsel en laat afkoelen tot het mengsel lauw is. Giet
dan de karnemelk erbij en roer goed door met een garde. Verdeel het roommengsel over 4 glaasjes, dek ze af met folie en laat minimaal 4 uur (of een
nacht) opstijven in de koelkast. Pers 2 mandarijnen uit en verwarm kort met
de honing en kaneel. Schil de overige mandarijnen, snijd ze dwars in dunne
plakken en marineer ze minimaal 1 uur met het mandarijnensap.

bereiding
Verkruimel de kletskoppen. Serveer de panna cotta met de mandarijnplakjes
en kletskop.de lauwwarme groenten met de bieten, sjalotje, peterselie, dressing en sugar snaps. Maak de borden op met de lauwwarme salade en leg
daarbovenop de eendenbouten.
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

Cees

Elke mens is uniek,
net als elke uitvaart.
Ik help je hier graag bij.

Sonja de Bies
06 83 428 553

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

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

Slagerij

• Medewerker gezocht

de Bouter

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

W heer?e!
els

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

napamsterdam.nl

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

____ www.dingesamsterdam.nl ____

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

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

DeKraanVogeL.org

w w w. s i c k m a n n . n l
Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
( t.o. het OLVG ziekenhuis )

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

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

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

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

ALLE
DAGEN
OPEN!

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

WORLD

sportsworldamsterdam.nl

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

Colofon

Ruime keuze in:
-

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

de Brug

der, Sickmann Woninginrichting,

jaargang 10, nummer 95

Schoenmakerij Waterlandplein.

13 december 2017
Aan dit nummer werkten mee

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

slaapbanken en bedkasten

de Brug wordt in een oplage

Michel van Dijk, Linda van den

van 70.000 ex. verspreid in

Dobbelsteen, Jan van Erven

Amsterdam-Oost en omstreken:

Dorens, Gijs Lauret, Coen Ofman,



Indische Buurt Ambon-

Marcel van Roosmalen, Catherine

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt,

Smit, José Stoop, Janneke Ver-

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

meulen.

pleinbuurt

Pretoriusstraat 88H | 020 3311700

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

Oostelijk Havengebied:

Advertenties

Borneo-eiland, Cruquiuseiland,

Kijk op www.debrugkrant.nl/

Java-eiland, KNSM-eiland, Ooste-

adverteren of informeer bij

lijke Handelskade, Sporenburg

martijn@debrugkrant.nl/



Oud-Oost: Dapperbuurt,

06-29040240.

Oosterparkbuurt, Oostpoort,

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

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

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

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


IJburg: Haveneilanden, Riet-

eilanden, Steigereiland, Centrum

Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

eiland

WITTENBURGERGRACHT 103-113



Zeeburgereiland

Uitgever

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL



Centrum: ‘t Funen

A’dam en Media



Durgerdam

Martijn van den Dobbelsteen



Schellingwoude

Roepie Kruizestraat 2



Diemen-Noord

1095 MC Amsterdam

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

19-10-17 14:00

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

www.powerzone.amsterdam

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

10543 Advertentie-50*30.indd 1

Bowlen vanaf 27,50 per uur

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

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

SPORTS

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

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

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

Extra afhaalpunten

Drukwerk

AH IJburg, AH Oostpoort, AH

Rodi Rotatie

Wibautstraat, Diemerplein, gemeentehuis Diemen, IJburg Col-

Verspreiding

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,

Door Verspreidingen

Intratuin, Landmarkt Schelling-

Ook vrienden worden?

www.debrugkrant.nl/vrienden

woude, N.A.P., Maxis Muiden,

www.debrugkrant.nl

stadsdeelhuis Oost, winkelcen-

Opgericht in januari 2008.

trum Brazilië, café-restaurant Pol-
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De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

LOEREN
2
HOUTEN V
6,- per m
€
f
a
n
a
v
l
A

HOUTEN

VLOER

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

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

Karate iets voor jou?
6
WEKEN
VOOR
€25

Beginnerscursus
start op 8 januari
Jordaan en IJburg
020 - 618 2342
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deBrugAgenda

KERST
14 december
Kerstmarkt. Kramen vol kerstspullen, 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
kerstspullen en meer. Muiden,
14.00-20.00 uur, dickensinmuiden.nl.

20 december
A Christmas Carol. Het verhaal
over de vrek Scrooge die tot
inkeer komt, wordt verteld
door Ashley Ramsden van
The English Theatre, in de Ridderzaal. Muiderslot, 20.00 uur,
muiderslot.nl.

24 december
Middeleeuws kerstconcert met
proeverij. Muziekgroep Carole
et Brullare met een feestelijk
programma 'van kerk tot kroeg'.
Intussen proeven van middeleeuwse hapjes en drankjes. Kerk
van Ransdorp, 14.30-16.30 uur,
middeleeuwseten.nl.

24 december
Familiekerstviering in De Binnenwaai, met ’s middags een
kleine kerstmarkt in het park.
Met een toneelstukje, een overdenking en kerstliedjes zingen.
De Binnenwaai, 19.00-20.15
uur, Ed Pelsterpark 2, debinnenwaai.nl.

tot 7 januari
Schaatsbaan op het Lloydplein.
Overdekt, met hutjes en bomen
in kerstsfeer. Schaatsen zijn te
leen, openingstijden dagelijks

DECEMBER 2017 - JANUARI 2018

van 10.00-20.00 uur.

ALLEGAAR
14 december
Kerstinstuif in het Parkhuis. Luid
met buurtgenoten de feestdagen in. Buurtbeheer Park de
Meer zet de deuren open voor
een gezellige avond. Parkhuis,
19.30-22.00 uur, Anfieldroad
110.

14 december
Herman Koch en Wanda Reisel,
naar aanleiding van hun brievenboek 'Of heb ik het verzonnen?', met interview door Edith
Vroon. Linnaeus Boekhandel,
20.00 uur, aanmelden info@
linnaeusboekhandel.nl.

18 december

schillende locaties in en rond
het park.

1 januari
Nieuwjaarsduik IJburg, 4e editie.
Door BootBurg Outdoor Workouts, met warming-up en gezelligheid. Strand Blijburg, 12.00
uur, nieuwjaarsduikijburg.nl.

14 januari
Muziekgebouw Park. Voor de
buurt om kennis te maken, met
concerten van o.a. topviolist
Joseph Puglia en het amateurkoor IJgenwijze Noot. Neem
je picknickmand mee. Muziekgebouw aan ’t IJ, 12.00 uur,
muziekgebouw.nl (€5).

CLUB
23 december

Pubquiz bij Dinges aan de
Qruquiusweg, nieuw eetcafé in
historisch gebouw. Strijden om
dat je bon verscheurt wordt.
Vanaf 19.30 uur, aanmelden via
mail, zie dingesamsterdam.nl.

Christmasparty met 44 Shakedown. Rock-‘n-rollen op de
valreep voor kerst. Cruise Inn,
Zuiderzeeweg 29, 21.00 uur,
cruise-inn.nl.

19 december

80's Verantwoord Kerstspecial.
Plaatjes van The Cure, George
Michael, The Jam en vele anderen, en de zaal wordt omgetoverd tot een kersthut. Q-Factory, 22.00 uur, q-factory.nl.

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.

23 december7 januari
Winter op het Muiderslot:
verhalen vertellen. Op zoek
naar sporen van Hercules. De
held van P.C. Hooft, die 40 jaar
op het Muiderslot woonde.
Voor kinderen is er een speurtocht. muiderslot.nl.

28-30 december
Parklicht, lichtkunst in het Oosterpark. Van 17.00-22.00 uur en
gratis plattegronden op ver-

23 december

5 januari
Dress Up voor dé Nieuwjaarsborrel van 2018. Kussen met bekenden, gezelligheid en bubbels
van het huis. Fijne dj – er mag
gedanst worden – en het regent
glitters van geluk. Café-restaurant N.A.P., 20.00 uur, Facebook
‘Vrijmibo Nieuwjaarsborrel’.

5 januari
Vrijmibo met livemuziek,
Amsterdamse avond. Eetcafé
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruquiusweg 9, dingesamsterdam.nl.

FILM
12 december
Loving Vincent, over het leven
en de mysterieuze dood van
Vincent van Gogh. De eerste
compleet geschilderde speelfilm
ter wereld. De Omval, 20.00 uur,
theaterdeomval.nl.

13 december
Première van Star Wars: The Last
Jedi. SF-maand in het filmhuis
van Oost, maar niet de standaardfilms... Studio/K, 10.00 uur,
Timorplein 62, studio-k.nu.

15 december
Bram Fischer (16+). Portret
van de Zuid-Afrikaanse advocaat Bram Fischer, bekend als
advocaat van Nelson Mandela.
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

JEUGD
17 december
Het lieve spookje dat gruwelijk eng wilde zijn! (2-4 jaar).
Onvervalste poppenkast aan het
Iepenplein, Theater Koos Kneus,
12.00 uur, kooskneus.nl (elke
wo. en zo. diverse tijden).

26 deceber-6 januari
Waar de Wind Woont, Theatergroep Wie Walvis (familievoorstelling, al). Oostblok, Sajetplein
39, oostblok.nl.

21 januari
Wat is het geheim van de viool?
(8+). Met presentatie door Dieuwertje Blok. Muziekgebouw aan
’t IJ, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

MARKT
17 december
Faire Kerstmarkt activiteiten,
kinderkoor, kerststukjes ma-
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ken, lekkernijen en inzameling
voor de Voedselbank. Hofkerk,
12.00-17.00 uur, Linnaeushof
94, hofkerk.amsterdam.nl.

21 december
Amstelkwartier Kerstmarkt, duurzame, biologische en lokale
producten. Warme vuurtjes,
Koor a/d Amstel, Welnastraat
t.h.v. nr.412, 16.00-21.00 uur.

MUZIEK
15 december
Kerstconcert, door kamerkoor
Oktoich, met werken van o.a.
Ljadov en Kalinnikov, en met
Russische kerstliedjes. OLVGkapel, 20.15 uur.

21 december
Kerstconcert Zeeburg Zingt.
55+ koor met bekende kerstliederen om mee te zingen.
Verenigingsgebouw Kindervreugd, Kramatweg 31a, 14.00
uur, zeeburgzingt.nl

tot 25 december
Kerst in het Muziekgebouw. Tien
hartverwarmende kerstconcerten met muziek uit de renaissance en barok. Muziekgebouw
aan ’t IJ, muziekgebouw.nl.

31 december
Spetterend Oud & Nieuwfeest met prachtig uitzicht en
muzikaal vuurwerk door o.a.
de David Kweksilber Band en
oliebollen. Muziekgebouw aan
’t IJ, 19.30 uur.

6 januari
Freedom o(r) speech, muziektheatervoorstelling met onder
anderen De Staat van Louis
Adriessen en Der Tribun van
Mauricio Kagel. Muziekgebouw
aan ’t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

deBrugPuzzel

Gijs
Lauret
PLASTIC REVOLUTIE
Op de Populierenweg passeert een donkerharige vijftiger in
vale spijkerbroek. Vanaf zijn damesfiets kijkt hij licht verbeten
in mijn richting. Net als ik me begin af te vragen of mijn haar
vreselijk niet goed zit, houdt hij halt. Voorzichtig begint hij te
praten.
‘Hallo. Hoi. Je moet het in andere tassen doen, doorzichtige
tassen. Deze gooien ze zo... HUP! bij het restafval. Net als
die grijze vuilniszakken. Dat was vanochtend op het nieuws.’
Aldus besluit hij zijn milieubewuste betoog, omslachtig
achterom kijkend. Wat een godvergeten drama is het ook
eigenlijk, dat gescheiden afval. Wanhopig kijk ik van de
oranje plasticbak naar mijn blauwe plastic zak, die bol staat
van het afvalplastic. Wil ik dit idealistische geklooi nog, vraag
ik me ineens af. Vanuit het totale niets verschijnt een kleine
mevrouw met zonnebril.
‘Ja, het was op het nieuws’, zegt ze resoluut. Iedereen kijkt
het nieuws behalve ik. ‘Maar hier kun je wel doorheen kijken
hoor!’ vervolgt ze, mijn zak hevig inspecterend. ‘Deze mogen
wél hoor, meneer!’ schreeuwt ze belerend richting de straat.
Meneer knikt instemmend van achter zijn bedachtzame bril
en fietst weg, de Linnaeusstraat in.
‘Ik prop het altijd in tassen van Dirk van den Broek, maar
daar kun je ook niet doorheen kijken!’ roept de mevrouw
opgewonden.
‘Dan was deze nieuwsuitzending een mooi leermoment voor
u!’ zeg ik, en tik haar bemoedigend op de schouder.
‘Nee hoor, ik stouw het gewoon in m’n tas en kieper het
om in die bak!’ Ze lacht baldadig. Haar rimpels, bewijs van
karrenvrachten levenservaring, glinsteren in het felle zonlicht.
‘Maar willen ze het niet in afgesloten tasjes?’ vraag ik. Vroeger
was ik het braafste jongetje van de klas. In gedachten zeker
niet, maar in daden zeker wel.
‘Nee hoor, niks mee te maken! Ze doen het er maar mee!’
Haar grimmige blik verraadt dat ze klaar is voor revolutie.
De burgerlijke ongehoorzaamheid van een wereldverbete
raar. Ik hou er wel van.
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Horizontaal
1 Gift van de drie wijzen 6 Woestijndieren 12 Ooit 14 Erkentelijkheid 15 Israël (in internetadressen)
17 Nieuw-Zeeland (in internetadressen) 18 windrichting (afk.) 20 Zilver (symbool) 21 Zonder twijfel
(Lat. afk.) 22 Het kindje Jezus 25 Inwonende 28 Tegen 29 Armoedig 31 Snaarinstrument in de
klassieke oudheid 32 Computerterm 33 Maanstand (afk.) 35 Zelfkant 36 Lidwoord 37 Uitwendig
gebruik (Lat. afk.) 38 Schop 40 Verlangen 42 Dag van de week (afk.) 43 Het ten huwelijk vragen 44
Voorzetsel 46 Stop van een fles 48 Kleur 51 Onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) 53 Bijbelboek
54 Niet dicht 56 Nummer (afk.) 57 En anderen (afk.) 58 Een beetje 60 Beddengoed 62 Goden- en
heldenliederen (oud Scandinavië) 64 Onbeduidend iets 66 Equator 68 Kirgizië (op motorvoertuigen)
69 Geheel 70 Deel van het gelaat 72 Radium (symbool) 73 Manuscript (afk.) 74 Plezier 76 Half 78
Nastoot (tennisterm) 79 Gunsten.
Verticaal
1 Soort kaas 2 Water in Friesland 3 Soort hert 4 Bezittelijk voornaamwoord 5 Een van de dieren in
de kerststal 7 Jongensnaam 8 Metgezel 9 Gezanten van God 10 Laagste koers (afk.) 11 Dichterbij
komen 13 Voorzetsel 16 Smal weefsel 18 Edelgas 19 Geboorteplaats 21 Jammer 23 Bijbelboek 24
Kookpunt (afk.) 26 Nauru (in internetadressen) 27 Oude Japanse afstandsmaat 30 Bede 34
Brandende lichtbron 36 Overste 38 Deel van een boom 39 Kostuum 40 Route 41 Muzieknoot 45
Iets vloeibaars nuttigen 47 Het opstarten van bedrijfsactiviteiten (Engels) 49 Naar de
omstandigheden (Lat.) 50 Gezellige lichtbronnen 52 Tocht 54 Ondeskundige 55 Scheur in de huid
zoals bij winterhanden 57 Kaasstad 59 Voorzetsel 60 diskjockey 61 Bedrijfsvorm (afk.) 63
Vrouwelijke dominee (Lat. afk.) 65 wintervoertuig 67 roemen 71 persoonlijk voornaamwoord 74
Pseudoniem (afk.) 75 Telluur (symbool) 76 Ernstige uitputtingsziekte 77 Tegen.

Hupsakee, winnen!
Schoenmakerij Waterland wenst
u fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig 2018
Waterlandplein 261

Brunch voor twee, bij Maslow Café.
Puzzel jij mee voor deze heerlijke brunch van Maslow Café?

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 januari 2018 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt u aangeboden door Maslow Café, Science Park, Carolina MacGillavrylaan 3198, maslowcafe.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 94-2017 is: dakisolatie. Uit 516 inzenders is mevr. K. Dekker
als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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122 appartementen
variërend van
circa 49 tot 182 m2

koopsommen vanaf
€ 180.365 V.O.N.*
*o.b.v jaarlijkse canonbetaling

Op 18 december 2017 start de (online) verkoop.
Haal je brochure op tussen 17.00 en 19.30 uur in Haddock op Zeeburgereiland.

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

