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Scholenspecial
Duizenden
kinderen kiezen hun
middelbare school.
‘Gekkenwerk’

Startup Village in
Science Park. Bedrijfjes
in kleurige containers.
Hier hangt een vibe.

Lisette Wellens presenteert
het nieuws voor WNL.
Dan gaat de wekker om
2.30 uur. “Gelukkig heb ik
veel energie.”

15

5

2 4 J A N U A R I 2 0 1 8 | O P L A G E 7 0 . 0 0 0 E X E M P L A R E N | J A A R G A N G 1 1 | I N F O @ D E B R U G K R A N T. N L | N U M M E R 9 6 | W W W. D E B R U G K R A N T. N L

KOP JAVA -EI L AN D WORDT GR O E N E OA S E I N HE T I J

‘Geen van de andere plannen was goed genoeg
voor de mooiste plek van Amsterdam’
Na jaren nadenken heeft
de gemeente Amsterdam
een knoop doorgehakt.
Wat haar betreft wordt de
kop van Java-eiland een
stadspark met allure. Dit
voorjaar bespreekt de gemeenteraad de voorstellen
voor de definitieve bestemming van het laatste
onbebouwde stukje Oostelijk Havengebied.
Door Michel van Dijk

Een ‘iconisch stadspark’, zo
typeert wethouder Eric van
der Burg (Ruimtelijke Ordening, VVD), de plannen van
het college van B&W voor
de kop van Java-eiland. Een
groene oase in het hart van de
stad, waar alle Amsterdammers, uit Centrum, Oost,
Noord, waar ook vandaan,

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

kunnen recreëren en tot rust
kunnen komen. Komend
voorjaar bespreekt de gemeenteraad de voorstellen
voor het nieuwe stadspark.
Sinds 2008 denkt een adviescommissie onder leiding van
Maarten Kloos, oud-directeur
van Arcam, al na over de
bestemming van de kop van
Java-eiland. In die jaren zijn
talloze ideeën de revue gepasseerd, vertelt hij, maar geen
ervan was goed genoeg voor,
zoals hij het noemt, ‘de mooiste plek van Amsterdam.’
Veel van deze voorstellen
draaiden om hoogbouw of
uitbundige architectuur.
Maar met de verdere grootstedelijke ontwikkeling van
Amsterdam, met ook veel
ruimte voor hoogbouw, groeit
de behoefte van Amsterdammers aan groen, aan een plek
van rust en stilte. De kop van
Vervolg op pagina 3

De kop van Java-eiland ligt er na de storm wat verwilderd bij. Hier moet straks een stadspark met allure komen.

IK VOEL HEIMWEE
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
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Intratuin
Amsterdam
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OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

Steeds vaker dacht ik aan
fietsen over de Middenweg,
en aan de Linnaeusstraat. Die
lange darm, de enige uitweg
vanuit Betondorp naar de stad.
Eerst de voetbalvelden, aan de
overkant De Nieuwe Ooster
met een thermometer aan het
crematoriumgebouw waarop
het altijd een paar graden te
warm of te koud is. Wind tegen,
Jorrie de ex-junk, ex-alcoholist,
ex-inbreker die altijd tegen de
richting in fietst tegenkomen
op weer een gevonden fiets.
Dat domme IJscuypje met een
rij bakfietskinderen ervoor, de
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Marcel van Roosmalen
Franse bakker uit Volendam
en dan, als eerste teken van
leven, Elsa’s, waar ik Danny
Blind een biefstuk zag weg
boeren. Dan de Vomar en
de Rabobank, waar ze nooit
random readers op voorraad
hadden. Broodjes met te veel
roomboter bij bakkerij Balvert,
gesprekken over niet-werkende
E-smokers bij de Primera.
Aangehouden worden wegens
fietsen in Oostpoort. Ik schrijf
dit op, ik lees het terug, en ik
voel heimwee. En ik ben niet
eens een Amsterdammer,
ongelooflijk.

A

Nieuwsgierig naar de
(bouw)ontwikkelingen in IJburg?

Kom naar de informatiemarkt IJburg
Alles over:
IJburg 1e fase
Centrumeiland
Strandeiland

Zaterdag 27 januari
13.00-16.00 uur,
IJburgcollege I, Pampuslaan 1
Het is een inloopbijeenkomst, dus u bent welkom op een
moment dat voor u uitkomt.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/projecten/ijburg
Onze schoolkantine is goud!

”Als lid van de Ouderraad zet ik mij graag
in voor de organisatie van een gezonde
schoolkantine. Inmiddels is het Clusius
College Amsterdam de trotse bezitter van
de gouden gezonde kantineschaal die is
uitgereikt door het Voedingscentrum.
Vroeger kochten leerlingen hier het
bekende broodje worst in de pauze, maar daar zijn nu
supergezonde broodjes zelfgemaakte tonijnsalade en
soepen voor in de plaats gekomen.”

Faye kookt gezond

Faye houdt van de natuur. Thuis is ze
vaak in de moestuin te vinden, waar ze
zelf tomaten en spinazie kweekt: ”Ons
tuintje is zoveel mogelijk biologisch dus
bestrijding is best moeilijk. Op school
springen de vakken voeding en gym er
voor mij uit. Tijdens de lessen in de
gymzaal kun je lekker je energie kwijt.
En als je er nog gezond bij eet, dan
komt het helemaal goed. Voor het vak
voeding halen we de groenten die we
gebruiken zoveel mogelijk uit onze
eigen schooltuin.”

Actief met de Sportklas!

OPEN DAGEN
VMBO-GROEN

VR26-01

18.30 tot 21.00 uur

ZA27-01

10.00 tot 13.00 uur
www.clusius.nl

Roxanna en Jamie verzorgen samen de Sportklas. Een
basisvaardigheid in je motoriek is eigenlijk voldoende om
in de Sportklas te starten. Roxanna: ”We kijken ook of je
over een sportieve leidersrol beschikt, want je bent ook
rolmodel voor de school.” Naast de gymlessen en de
modules fysiologie en voeding
worden er ook andere sporten
aangeboden. Jamie: ”Denk
aan skaten, kanovaren en
klimmen. Reken maar dat de
Sportklas een goede invloed
heeft op je leerprestaties!”

Thijs vind je in de schooltuin

Een niet al te grote school was voor Thijs
belangrijk: ”Teveel leerlingen van allerlei
opleidingen vind ik niet prettig. Binnen
het Clusius gaat dat goed. Naast algemene vakken en dier heb je ook lessen
in de schooltuin en -kas. De dieren, van
pony’s tot gerbils, vinden het altijd prettig
als je hun hokken schoonmaakt. En je
leert natuurlijk ook alle verschillen, ook in
verzorging, tussen mannetjes en vrouwtjes. Wat ik later wil worden? Mogelijk dat
ik iets met gamen ga doen.”

Talentontwikkeling voor Jaouad

Jaouad keek tijdens de open dag eens
rond en was meteen overtuigd van deze
groene school: ”Ik heb thuis geen dieren
en die vind je hier wel volop. Verder ben
ik een sportief type, dus meldde ik mij
meteen aan voor de Sportklas. Als
sporter let je op wat je eet en daarom
vind ik het vak voeding belangrijk.
Verder vind ik ook techniek een erg
leuk vak. Het mooie van deze
opleiding vind ik dat je daarna nog
alle kanten op kunt.”

Betrokkenheid telt in de Ouderraad

Desiree zit in de Ouderraad van Clusius
College Amsterdam. Als ouder van een
leerling is zij altijd nieuwsgierig wat er speelt
op school: ”Je bent gewoon betrokken.
Samen met drie tot zes ouders denk je mee
over het reilen en zeilen van de opleiding.
Zaken waar wij ons hard voor maken, zijn
de informatievoorziening naar ouders, de
werking van de elektronische leeromgeving
en natuurlijk de gezonde kantine.”

Clusius College Amsterdam | Rode Kruisstraat 40 | 1025 KN Amsterdam | (020) 636 36 36 | amsterdam@clusius.nl
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Java-eiland wordt die plek, is
nu de bedoeling.
Tallships

In de plannen voor het
stadspark moet ruimte
worden opgenomen voor
de aanlanding van een brug
naar Noord. Want de kop van
Java-eiland is aangewezen als
één van de locaties waar zo’n
brug zou kunnen komen. De
ontwerpen voor deze brug

zijn momenteel in ontwikkeling. Daarnaast wordt de kop
van Java-eiland straks door
een nieuwe gracht gescheiden
van de rest van het schiereiland. Die gracht is nodig voor
de tallships, die met hun hoge
masten niet onder de brug
door kunnen varen.
“De kop van Java-eiland
voelde altijd als het einde van
de wereld”, vertelt Kloos. “Dat
gaat veranderen. Het wordt
een plek om bij te komen, om
een moment halt te hou-

den als je op weg bent van
Centrum naar Noord. Geen
hoogbouw, maar een stiltegebied. Een oase midden in
het IJ, voor alle Amsterdammers.”
Wethouder Van der Burg
verwacht dat de gemeenteraad de voorstellen zal
steunen. In 2025 moet het
park gereed zijn, tegelijk met
de opening van de brug naar
Noord.

STEMMENTELLERS GEZOCHT
We mogen op woensdag 21 maart maar liefst
drie stemmen uitbrengen. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen
en gebiedsdeelverkiezingen, maar er is ook een landelijk
referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheids–
diensten. De stembureaus hebben die dag dus aardig wat
stemmen te tellen. Om te voorkomen dat dit al te lang gaat
duren is de gemeente op zoek naar extra tellers.
Is dit iets voor jou? Kijk op www.amsterdam.nl of je voldoet
aan het profiel (onder meer: 18-plus, opleidingsniveau
van minimaal MBO-3, stressbestendig) en hoe je
je kunt aanmelden. Voor het tellen stelt de gemeente een
vergoeding van €50 beschikbaar.

Blaashal Zeeburgereiland verwoest, vandalisme in het spel
Op het eerste gezicht lijkt
de storm de boosdoener,
maar op dinsdag 16 januari zijn vernielingen aan
de blaashal opgemerkt.
De beheerder: “Er is duidelijk een mes in gezet.”
Een docent van het vlakbij
gevestigde Stelle College
maakte er bij de beheerder
melding van. Maandag 22
januari deed de gemeente
officieel aangifte van het
voorval.
Midden op het Zeeburgereiland bouwt de gemeente aan
een sporthal, die in de zomer
van 2018 wordt opgeleverd.

Om de behoefte aan sportaccommodatie tot die tijd op
te vangen – er is een enorm
gebrek aan sportzalen in
Amsterdam – is in die wijk een
tijdelijke opblaashal geplaatst.
Een volwaardige sporthal die
door de omliggende verenigingen en scholen, maar ook door
buurtbewoners, al een jaar
veelvuldig wordt gebruikt. De
laatste weken was bijvoorbeeld
de zaalhockeycompetitie er in
volle gang.
Twee dagen voor de grote
storm van 18 januari zijn grote
snijopeningen geconstateerd.
Hierdoor kreeg de wind op het
hoogtepunt vrij spel en is de
opblaashal compleet verwoest.
De blaashal komt niet meer
terug, duizenden sporters zijn
gedupeerd. Naar vervangende
locaties wordt gezocht.

BROUWERIJ ‘ T IJ EN CO WINNEN PRIJSVRAAG SILO’S ZEEBURGEREILAND
In 2017 schreef de gemeente Amsterdam voor de tweede keer een prijsvraag uit voor invulling
van de drie silo’s op Zeeburgereiland, restanten van de begin deze eeuw ontmantelde
rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost. Er kwamen veel ideeën binnen, maar de gemeente hield
alle informatie hierover tot nu toe geheim, ook mededingers werd verzocht niets naar buiten te
brengen. Maandag 22 januari 2018 kreeg de Brug toch lucht van de winnaar: Brouwerij ’t IJ in
samenwerking met Vink Bouw, Tank Architecten tekende het ontwerp.
In 2008 schreef de gemeente ook al eens een prijsvraag uit, dit werd het openingsverhaal ‘Van
strontbak naar pronkstuk’ van de allereerste editie van de Brug. Destijds kwam het Annie M.G.
Schmidt Huis als winnaar uit de bus, maar omdat het financieel niet rond kwam zijn die plannen
nooit gerealiseerd. Meer in de volgende editie (21 februari 2018).

INFORMATIEMARKT IJBURG, CENTRUMEILAND EN STRANDEILAND
Op zaterdag 27 januari is er in het IJburg College aan de Pampuslaan van 13.00–16.00 uur een
informatiemarkt over de ontwikkelingen op IJburg. De markt is verdeeld in de volgende thema’s:
IJburg 1, Centrumeiland en Strandeiland.
Voor IJburg 1 is er informatie over de ontwikkeling van complex Jonas in het Havengebied, het
Sluishuis, Rietpark Oost en participatie Bert Haanstrakade. Er is informatie over het zelfbouwaanbod
op Centrumeiland, met een tour langs kavels. Van Strandeiland worden deze middag de eerste
ideeën uit de doeken gedaan. Het is een inloopbijeenkomst, dus je bent de hele middag welkom.
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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.

LISETTE WELLENS

‘Ik dacht:
ik moet door’
Lisette Wellens (30) zou je kunnen kennen van AT5 en
RTL Live. Achter de schermen werkte ze bij nog veel meer
programma’s. Maar steeds moest ze door, nieuwe dingen
ontdekken. Nu presenteert ze drie keer per week Goedemorgen Nederland op NPO 1, vanaf 7.00 uur. Dan gaat
de wekker om 2.30 uur. Zwaar? “Mwah.” Ze kan moeilijk
stilzitten en praat snel. “Ik heb veel energie.”
Door Linda van den Dobbelsteen

WNL

AT5

“Een rechtse omroep, dat
klopt. Maar ik mag binnen
de kaders mijn eigen onderwerpen bepalen. Alles wat na
21.00 uur ’s avonds gebeurd
is, is in principe geschikt voor
het ochtendnieuws. Het kan
de waan van de dag zijn of wat
me aanspreekt. Laatst bijvoorbeeld, hoorde ik van twee
jongens van 15 jaar hier uit de
buurt, die twee overvallen op
één avond pleegden. Dan denk
ik: wow, bizar. Het moet zo
actueel mogelijk, en dat is ook
mijn uitdaging. In mijn hoofd
ben ik er altijd mee bezig.”

“Het leek me goed om er nog
wat naast te doen, me verder te
ontwikkelen. Bij AT5 lees ik regelmatig het nieuws. Grappig,
want bij AT5 draait het juist allemaal om de autocue. Zo leer
ik veel facetten van het vak. Ik
doe er ook het programma De
Straten van Amsterdam. Met
bijzondere verhalen van bewoners, een feest om te maken,
een soort buitenspelen.”

Autocue

“Ik presenteer de nieuwsblokken, drie dagen per week, vanaf 7.00 uur. Om 2.30 uur gaat
de wekker, om 4.00 uur ben ik
in de studio. Tussendoor heb
ik het nieuws gelezen, meestal
via Blendle, en onderwerpen
bedacht. Een redacteur scant
intussen het regionieuws. Er is
geen autocue. Ik heb een iPad
met wat steekwoorden erop.
Dat is best spannend, je moet
geconcentreerd zijn, snel denken en scherp zijn. Het werk is
echt heel leuk, ik heb voor het
eerst het gevoel dat ik op mijn
plek zit.”
Kriterion

“Om 11.00 uur ben ik thuis,
dan doe ik de normale huisdingen. Vaak sport ik eerst, bij
SportCity aan de Wibautstraat.
En ik ga regelmatig naar de
bios, even mijn hoofd leegmaken. Filmtheater Kriterion is
vlakbij, dat is ook plek waar ik
ooit mijn eerste film zag: Pippi
gaat van boord. Ik heb er wel
een band mee. Om genoeg
slaap te halen zou ik om 20.00
uur naar bed moeten, maar dat
haal ik nooit. Gelukkig heb ik
veel energie.”

Curaçao

“Ik wilde altijd het Jeugdjournaal presenteren, dat was mijn
doel. Na de School voor Journalistiek in Utrecht heb ik op
Curaçao bij het Jeugdjournaal
gewerkt. Op dat eiland ben
een paar jaar gebleven, werkte
er ook voor de Wereldomroep en maakte er – met een
bevriende fotograaf – het boek
Kabei Krioyo over mensen met
bijzondere kapsels, want die
zie je daar veel. Het was een
fijne plek om te zijn, maar echt
een eiland. Ik wilde groeien,
dat was daar niet voldoende
mogelijk.”

In het Volkshotel komt Lisette regelmatig, ‘een fijne plek om te werken of met vriendinnen af te spreken’. In
de lobby staat een motor. “Daar heb ik niks mee. Motorrijden lijkt me wel heel cool trouwens.”

En door

“Terug in Nederland kon ik
bij Hart van Nederland aan de
slag, waar ik heel snel leerde
monteren, wat nu goed van
pas komt. Toen ineens die
gedroomde vacature bij het
Jeugdjournaal voorbij kwam.
Ik heb het ruim drie jaar
gepresenteerd. Maar mijn ambitie, verslaggeven en presenteren combineren, kon ik er
uiteindelijk niet vervullen. Het
was lastig – je werkt tóch bij de
NOS – maar ik ben weggegaan.
Ik dacht: ik moet door, ik zie
wel waar het schip strandt. Via
RTL Live – dat steeds meer de
entertainmentkant opging,
en toen ik mezelf terugvond
met een item in een dieren-

asiel waar ik hondenbrokken
moest aanprijzen dacht ik: dit
past me niet – heb ik nu een
droombaan gevonden. Ik ben
een nieuwsdier.”
Heimwee

“Sinds afgelopen voorjaar
woon ik in de Oosterparkbuurt, ervoor in de Indische
Buurt. Ik ben geboren in
Zuidoost en met mijn ouders
op mijn derde naar Almere
verhuisd. Net zoals starters nu,
konden zij destijds ook geen
huis kopen in Amsterdam.
Maar de link met Oost is altijd
gebleven. Ik had zwemles in
het Sportfondsenbad. Elke
zaterdag ging mijn vader met

mij er met de trein naartoe,
gewoon omdat hij weer even
in Amsterdam wilde zijn.”
Amsterdam-Oost

“Ik kom graag in Javastraat.
Daar zit mijn schoenmaker
Hillie’s en Hodo Mobile, waar
ik mijn mobiele telefoon laat
maken, ik ben er een kluns
mee. Verder vind ik restaurant
Vijfnulvijf aan de Insulindeweg te gek. Aziatische streetfood klinkt hippig, maar het is
ongelooflijk lekker. De sfeer
is goed en het zijn aardige
jongens die het allemaal zelf
bedacht hebben. Roopram
Roti aan de Eerste van Swindenstraat is voor mij een heim-
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weeplek, het doet me denken
aan mijn stagetijd in Suriname.
Hardlopen doe ik graag in
het Flevopark, bij Linnaeusboekhandel word je goed
geholpen en bij Hartog haal ik
rozijnenbrood, ook dat doet
me denken aan vroeger. Het
Flevoparkbad bezoek ik in de
zomer, daar komt alles samen.”

Check
onze
school

WAT IS
JOUW

ECHTE
HAVIST

De nieuwe Havo

Meeloopmiddag
woensdag 7 februari 2018
14.00 – 16.00 uur

Voorbereidend HBO
havo en havo/vwo-klas

Kom kijken & meld je aan op
checkdenieuwehavo.nl
De nieuwe Havo, Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam

Open dag
zaterdag 17 februari 2018
10.00 – 13.00 uur
Open avond
maandag 19 februari 2018
19.00 – 21.00 uur

Check onze nieuwe
school op Zeeburgereiland

Expeditie
Cburg

Hier maak je

vrienden

Cburg College

Leren in een community
vmbo basis & kader

Kom kijken & meld je aan op
checkhetcburgcollege.nl
Cburg College, Foekje Dillemastraat 2, 1095 MK Amsterdam

Op we

g naa

toeko

r mijn

mst

Open dag
zaterdag 10 februari 2018
11.00 – 14.00 uur
Open avond
donderdag 22 februari 2018
18.30 – 20.30 uur
Inschrijfavond
donderdag 8 maart 2018
16.30 – 18.30 uur

inclusief rondleiding nieuwe geb

ouw

deBrugScholenspecial
E E N M I D D E L B A R E S C H O O L K I E Z E N I N A M ST E R DA M

‘Gekkenwerk’
Het heeft nogal wat voeten
in de aarde om je kind in
Amsterdam op een middelbare school van zijn keuze
te krijgen. Om je kansen op
een ‘voorkeursschool’ te
vergroten, wordt sinds de
invoering van de Centrale
Loting & Matching aan
geraden een zo lang
mogelijke voorkeurslijst
op te stellen. Bij een havo/
vwo-advies zoals mijn
dochter kreeg, is twaalf
scholen toch wel het minimum. Gevolg: al je vrije
tijd vanaf half januari tot
half februari zo ongeveer
doorbrengen op middelbare scholen.
Door Loek Tevier

Die scholen organiseren dan
open dagen en lesjesmiddagen om een zo goed mogelijke indruk op de duizenden
aanstaande brugklassers
te maken. Maar niet alléén
achtstegroepers bezoeken de
meer dan veertig middelbare
scholen die de stad rijk is en
die meedoen aan het systeem.
Want ook ouders met hun kinderen uit groep zeven komen
alvast massaal naar de scholen. Waarom weet eigenlijk
niemand, het wordt er alleen
maar drukker van.
Zo druk, dat sommige scholen

Welke middelbare school je ook bezoekt tijdens de open dagen, het is altijd dringen geblazen.

daarom dit jaar kiezen voor
een aanmeldsysteem, ‘om de
bezoekersstromen in goede
banen te kunnen leiden’. Van
één school, het Fons Vitae,
kreeg ik daarna heuse tickets
gemaild, als gingen we naar
een hip concert.
Op de open avond van de
eerste school die dochter en
ik bezoeken is het dringen
geblazen. Ouders en kinderen
dwalen door de gangen, in de
aula doet de afdelingsleider

TOENAME AANTAL STAPELAARS
IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Twee derde van de Amsterdamse scholieren die in
schooljaar 2009–2010 zijn gestart in het voortgezet
onderwijs heeft een succesvolle schoolloopbaan. Dit wil
zeggen dat zij een diploma halen op hetzelfde niveau als
het basisschooladvies of hoger, eventueel met een jaar
vertraging.
Het aandeel stapelaars neemt toe, dit zijn leerlingen die
na het behalen van een diploma doorstromen naar een
hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs.
Van de leerlingen die in schooljaar 2009–2010 zijn gestart in het voortgezet onderwijs, heeft 65% een succesvolle schoolloopbaan. Leerlingen met basisschooladvies
vmbo-t en havo hebben minder vaak een succesvolle
schoolloopbaan en leerlingen met basisschooladvies
vmbo-b/k hebben juist vaker een succesvolle schoolloopbaan. Bron: Dienst O&S

een woordje. Een meisje op de
eerste rij maakt vlijtig aantekeningen in het boekje waarin ze
plus- en minpunten bijhoudt
van de veertien (!) scholen die
ze van plan is te bezoeken.
Deze school – havo/vwo –
krijgt een min voor het saaie
begin van de toespraak en een
plus voor de eigen papieren
agenda die je er zal krijgen.
Mijn dochter wil gewoon
graag door de gangen rennen,
en het lijkt haar ‘écht een hele
leuke school’.

Dat was donderdag. Op
zaterdag staat een nieuwe
school op het programma. En
daarna nog acht. Twaalf is ons
echt veel te veel. We gokken
er maar op dat we bij die 95%
gaan horen die – vorig jaar
althans – op een school uit
de top vijf terechtkomt. Want
zeg eens eerlijk: niemand, en
zeker geen elfjarige, kan toch
twaalf fijne scholen uitzoeken
uit een aanbod van gebouwen
op een redelijke (10 kilometer)
fietsafstand?

Kinderen weten heel goed
wat ze willen, blijkt. En altijd
springt één school er met kop
en schouders voor hen uit.
Het grote verheugen kan dan
beginnen. Maar garanties dat
ze ook echt op hun favoriete
school worden toegelaten,
hebben ze vervolgens niet.
Gekkenwerk, eigenlijk.

DIVERSITEIT IN HET VO
Uit een onderzoek in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg blijkt dat leerlingen op
Amsterdamse middelbare scholen steeds vaker hoogopgeleide ouders hebben (43%). Veel
leerlingen gaan naar een middelbare school in Centrum/Zuid, dit zijn vooral leerlingen
met hoogopgeleide ouders. Een deel van de leerlingen is bereid om buiten hun eigen
stadsdeel naar school te gaan. In Centrum/Zuid staan veel middelbare scholen en een
groot deel van de middelbare scholieren gaat hier dan ook naar school. Bron: Dienst O&S

NIEUWE VMBO OP ZEEBURGEREILAND: CBURG COLLEGE
Er komt een tweede middelbare school op Zeeburgereiland: het Cburg College. De ‘C’
in de naam verwijst naar het sociale karakter van de school als ‘community ’ (en met een
knipoog naar de uitspraak van Zeeburg op z ’n Amsterdams). De nieuwe school in de
Sportheldenbuurt biedt onderwijs aan leerlingen die de basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg volgen, en komt te staan naast het IJburg College 2. Met deze twee middelbare
scholen is het aanbod van voortgezet onderwijs op Zeeburgereiland compleet.
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen al kennismaken met het Cburg College: er zijn open
dagen gepland op 10 en 22 februari. De school is straks terug te vinden in de Amsterdamse Keuzegids VO en heeft ook al een eigen website, www.checkhetcburgcollege.nl
Advertorial
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Kom jij naar
onze open dag
en?

8 februari
17 - 20 uur

10 februari
10 - 14 uur

havo De Hof

t | 020-8938000

Dapperstraat 315

e | info@havodehof.nl

1093 BS Amsterdam

i | www.havodehof.nl

1093 BS Amsterdam

i | www.havodehof.nl
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deBrugSport
S .V. D E M E E R H O N D E R D J A A R

‘Als het virus je gegrepen heeft, dan blijf je’
Het gebeurde op de stoep van de Middenweg, hoek Wakkerstraat.

Hennie Vriens (63), speler (1982–1994), kantinekoning 

Op 10 februari 1918 richtten wat enthousiaste jongemannen, veelal tie-

“Weet je, De Meer is gewoon een nette, gezellige vereniging met een kantine als
huiskamer waar het voor iedereen prettig is. De promotie naar de derde klasse
was speciaal. We speelden de beslissingswedstrijd in de Bijlmer tegen Zuidoost
United. Vijftig procent van onze club was daar, het was echt ons feest. Wij stonden
met een groepje dicht bij het bier, want dat is ook belangrijk. Het was spannend
en toen Stefan de Vries scoorde, stonden we als vrienden te juichen en te doen,
elkaar te knuffelen.”

ners, een voetbalclub op: de Roomsch-Katholieke Watergraafsmeersche
Voetbalvereniging. Deze vereniging heet tegenwoordig s.v. De Meer en zal
komende maand haar honderdjarig bestaan vieren. Wij namen alvast een
voorproefje en spraken enkele leden. We vroegen: wat vind je bijzonder
aan s.v. De Meer én welk moment uit die rijke historie zul je nooit vergeten?
Door Gijs Lauret

Jaleesa Clows (28), speelster tweede dameselftal 

“Wij hebben een heel divers team, maar gaan goed met elkaar om. De Meer is een
soort familie, veel mensen spelen er heel lang. Het Knickerbockerstoernooi in
Groningen vergeet ik nooit. We sliepen in een gymzaal. We waren hartstikke brak,
maar ’s ochtends ging er een buzzer en moesten we opstaan. Tijdens de wedstrijden
liepen er mensen over het veld met patat, lagen andere mensen te slapen. Iemand
zette een bank in ons doel en ging met onze keepster praten tijdens het spel, heel
raar. We speelden tegen sterke teams, maar wonnen het toernooi met penalty’s.
Iedereen stond schouder aan schouder. Ik was superzenuwachtig en wilde eigenlijk
niet nemen. Mijn penalty ging er nét in. Onze keepster stopte er eentje en we braken
de tent af.”

Thomas Gesink (29), speler eerste
zondagelftal 

Leo van Vuuren (67), speler
(1962–1989), voorzitter 

“Ik speel hier vanaf de F-jes en
ben na een uitstapje bij CTO
in Duivendrecht nooit meer
weggegaan. Als het virus van
De Meer je gegrepen heeft,
dan blijf je. De sfeer is oudAmsterdams zoals je in de
horeca niet meer ziet. Voor
nieuwe teams kan integreren lastig zijn, maar als je die
Amsterdamse humor eenmaal
kent, is die verslavend. Mijn
hoogtepunt is onze promotie via de nacompetitie naar
de derde klasse, in 2014. We
wonnen met 1–3 bij Zuidoost
United. Toen Stefan de Vries
0–2 maakte, stonden we met
z’n allen voor onze supporters, iedereen ging volledig uit
zijn plaat, mensen sprongen
over elkaar heen. Toen wisten
we: we gaan promoveren.”

“Veel mensen zullen dat over
hun eigen club zeggen, maar
ik vind de sfeer erg bijzonder. Natuurlijk wil je iedere
wedstrijd winnen, kampioen
worden. Allemaal belangrijk,
maar het sociale gebeuren is
minstens zo belangrijk. Dat
was vroeger al en is eigenlijk
nauwelijks veranderd. De
timmerman drinkt bier met de
accountant, iedereen ontmoet
elkaar. Het absolute hoogtepunt uit onze geschiedenis
is de nieuwbouw van het
huidige clubgebouw in 1974.
Onze kantine is best groot,
maar door de verschillende
hoogteniveaus ontstaan er
gezellige hoekjes en oogt het
niet massaal. We gaan volgend
jaar verbouwen, maar laten de
kantine intact.”
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Op zoek naar een woonmaatje!
AMSTERDAM
B E A U T Y S A L O N

Ik ben een jonge man, werkzaam in de
creatieve sector in Amsterdam. Omdat
het steeds moeilijker wordt om woonruimte te vinden in Amsterdam, is het
tijd om ook hierin creatief te zijn!
Bij dezen bied ik aan om als wederdienst
voor (betaalde) woonruimte ook een sociale rol te vervullen. Heeft u een grote
woning in Amsterdam met daarin ruimte
om te verhuren en kunt u wat extra geld
goed gebruiken? Heeft u daarnaast
iemand nodig die u helpt met bijvoorbeeld boodschappen en klusjes?
Graag kom ik langs om kennis te maken
en wellicht kunnen we als Amsterdammers iets voor elkaar betekenen.
U kunt mij bereiken via kymovanblokland@hotmail.com en 06-23733216.

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.zgao.nl

Bezoek de Scientology Kerk

OPEN HUIS

KOM TE WETEN WAT VOOR BOEKEN
EN DIENSTEN WE VOOR JE HEBBEN
• Verbeter je gezinsleven en je relaties •
• Zorg voor meer succes en voorspoed in je carrière •
• Wees jezelf en ontwikkel alle vermogens die je in je hebt •

Kijk eens rond in ons Informatiecentrum
9:30–22:00 MA–VR • 9:00–18:00 ZA–ZO

v

Wibautstraat 112, 1091 GP • 020–3202230
Scientology-Amsterdam.org
© 2017 Scientology Kerk Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Scientology, het Scientology kruis (gepunt), het Scientology symbool en het
Dianetics symbool zijn dienst- en handelsmerken in bezit van het Religious Technology Center en worden met permissie gebruikt. Dutch

IEDEREEN IS WELKOM!
DUT-Amsterdam Non-E Campaign - Print Ad - De Brug for TU.indd 1

12/6/2017 22:32:09

HARDLOOPSPECIALIST
loopanalyse
Unieke hardloopcursus i.s.m. FTSA
Uitgebreide schoenen collectie
Stylish functionele kleding collectie
SALE t/m 17 februari!
Korting: 1e item 30% | 2e item 40% | 3e item 50%

JOIN US
RUNNING!

IJBURGLAAN 473 > 020 303 0529 > info@motion3.nl > www.motion3.nl

ZGAODeel 43
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

N I E U W E D I E N ST VA N Z GAO : A M B U L A N T E O N D E R ST E U N I N G

‘Ik mag alles vertellen, en alles vragen’
Mensen worden ouder en

De ondersteuning valt onder
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), er hoeft
geen eigen bijdrage betaald
te worden. Voor informatie
kunt u contact opnemen met
het Cliënt Service Bureau van
ZGAO: 020-5925420 /
csb@zgao.nl.

wonen steeds langer thuis.
Het klinkt makkelijk, maar
dat blijkt in de praktijk niet
altijd zo te zijn. Om vereenzaming onder ouderen te
voorkomen en ervoor te
zorgen dat hun leven goed
blijft, zoeken persoonlijk

organisaties. In dit stadsdeel
wordt veel georganiseerd,
vindt Diana. “Ik kan mensen wijzen op activiteiten in
buurt, en ervoor zorgen dat ze
gebracht en gehaald worden.
Want het is goed dat mensen
zelfstandig kunnen wonen,
maar dan wel zo dat het leven
leuk blijft. Het is belangrijk
dat ze anderen ontmoeten, en
dat ze geestelijk en lichamelijk
actief blijven.”

begeleiders van ZGAO hen
thuis op. Voor de post, een
uitstapje naar een activiteit
of gewoon een kopje thee.
Door Linda van den Dobbelsteen

Engelina (‘Lien’, 95) woont
zelfstandig in de Flevoflat,
waar ze ‘supertevreden’ is.
“Iemand helpt me met het
huis schoonhouden, en drie
keer per week eet ik bij de
dagopvang in het Flevohuis,
héérlijk.”
Ze slikt even. Het was een
moeilijk jaar voor Lien, elf
maanden geleden overleed
haar eeneiige tweelingzus
Ricky. “We deden alles samen.”
Ze kijkt door het raam, vanuit
haar woning op de negende
verdieping, op de Amsterdamsebrug, de tramhalte en het
Flevopark. “Ik woon hier al 22
jaar.”

Een keer per week hebben Diana en Engelina een afspraakje. Ze drinken koffie of lezen samen de krant.
“Vooral zitten we lekker te ouwehoeren”, zegt Lien, met haar fijne Amsterdamse accent.

Diana van Weele (53) is ambulante ondersteuner bij ZGAO.
“Ik kom bij mensen thuis die
een hulpvraag hebben. Sinds
een tijdje heb ik een keer per
week een afspraak met Lien.
Mag ik vertellen waarom,
Lien?”
“Ja hoor, ik heb niks te verbergen.” Ondanks het verdriet
neemt ze met een ondeugende
blik zelf het woord. “Ik had
een dip, had het moeilijk.
Mijn tweelingzus was overle-

den, daarna brak ik mijn arm
bij een val. Hoe moet het nu
verder, dacht ik. Mijn zus en ik
waren dag en nacht samen. Op
de dagopvang leerde ik Diana
kennen. Ik heb veel steun aan
haar. Ik mag alles vertellen, en
alles vragen.”
Ze tuurt weer even door het
raam. “Ik zit nog een beetje
vastgeroest aan vroeger.” Met
Diana bespreekt ze dat, en
veel andere dingen. Of ze

lezen gewoon samen de krant.
Behalve Lien bezoekt Diana
ook andere bewoners in Oost.
“Als het niet meer lukt zoals je
altijd gewend was, hoe zorgen
wij dan dat je de dingen die je
leuk vindt kan blijven doen?”
Wanneer koken of het huishouden teveel wordt, helpt de
begeleider met het organiseren van oplossingen. Er wordt
samengewerkt met de wijkverpleging en maatschappelijke

DE TOEKOMST VAN GISTEREN
Traditioneel wordt schade bij letsel vergoed in geld,
vaak in een vergoeding ineens. De omvang van
de vergoeding wordt bepaald door het verschil te
bepalen in de situatie van het slachtoffer zonder zijn
letsel en die met het letsel. Is er als gevolg van het
letsel arbeidsongeschiktheid ontstaan, en zou het
slachtoffer zonder het letsel hebben kunnen blijven
werken, dan is zijn inkomensverlies schade en dient
het te worden vergoed. Of zijn er bijvoorbeeld hoge
kosten in verband met zorg of hulpverlening, terwijl
die er niet zouden zijn geweest wanneer het letsel
niet zou zijn toegebracht, dan dienen die kosten als
onderdeel van de schade te worden vergoed. Vaak
ontstaat er discussie met de verzekeraar over de vraag
hoe lang die schade dient te worden vergoed. Dat
is een lastige inschatting omdat ze in de toekomst
ligt, die ongewis is. Inmiddels gaan stemmen op
om niet primair te vergoeden in een bedrag ineens,
maar om te compenseren met zorg, voorzieningen
of ondersteuning, betaald door de verzekeraar. Geen
slechte gedachte. Er zijn zeker slachtoffers die daar bij
gebaat zullen zijn. Maar niet wanneer dat betekent
dat zij niet meer zouden mogen kiezen voor een

schadevergoeding ineens. Bijvoorbeeld omdat ze
het getouwtrek met de verzekeraar beu zijn of liever
zelf een en ander willen regelen met behulp van de
schadevergoeding. Het wordt nogal eens onderschat
wat de impact is van de juridische strijd over de
schadevergoeding. Naar mijn mening dient het
slachtoffer primair zelf te bepalen hoe hij zijn schade
vergoed wil hebben. Hij is immers door het letsel al
voldoende beperkt in zijn (keuze-)mogelijkheden.
De dag voor het letsel kon hij zelf nog zijn toekomst
invullen en zijn wensen realiseren. Die mogelijkheden
zijn hem door het letsel ontnomen, soms geheel,
soms in mindere mate. Is het dan onredelijk op
enig moment weer de teugels in de hand te willen
nemen om wat van de toekomst van gisteren over
is, het beste te willen maken? Mij lijkt van niet! De
schadevergoeding kan daar een belangrijk instrument
bij zijn.
Van Dort Letselschade.
www.vandortletselschade.nl
Advertorial
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Lien gaat dus graag naar het
dagcentrum van ZGAO, waar
ze deelneemt aan activiteiten.
Het is een fijne plek, vindt
Lien. “Omdat je met andere
mensen bent en samen eet. Dat
iemand vraagt: was het leuk,
heeft het gesmaakt? Het geeft
een gevoel van saamhorigheid.”
www.zgao.nl
Advertorial

Raoul van Dort

muziekschool amsterdam
language
no problem

De printshop van Dartli Print & Repro op Amsterdam IJburg verzorgt
niet alleen uw kleinformaat prints. Wij zijn ook gespecialiseerd in
grootformaat, op bijna alle materialen en in alle formaten.
Zowel zakelijk als particulier.
Printen op en contoursnijden/frezen van diverse materialen:
forex, dibond, plexiglas, diverse hout soorten, aluminium,
Overleg met ons over de vele mogelijkheden.

ontdek het plezier van samen
muziek maken! speciaal voor
de allerkleinsten.
> muziek met peuters (1,5 tot 2,5 jaar)
10:00 – 10:50 uur
> muziek met peuters (2,5 t/m 3 jaar)
11:00 – 11:50 uur

muziek
met peuters
& kleuters
muziekschoolamsterdam.nl

De nieuwe cursussen starten
op zaterdag 17 februari.
Eerst een gratis proefles?
Meld je dan aan voor de Open Les
op zaterdag 3 februari.
Locatie Centrum/Oost:
Nieuwe Kerkstraat 122

AAN - EN VERKOOP EN VERHUUR VAN BESTAANDE
EN NIEUWBOUW WONINGEN EN TAXATIES

Eefje Voogd Makelaardij bv
Parnassusweg 201, 1077 DG Amsterdam, T 020-30 50 560
www.eefjevoogd.nl, info@eefjevoogd.nl

VOGELS VOEREN MAG NIET MEER OVERAL
Veel mensen vinden het leuk om vogels en eenden te voeren, maar ook ratten eten graag van dat
eten mee. De gemeenteraad heeft eind december daarom ingestemd met een voerverbod. De
bestuurscommissies kunnen nu gebieden aanwijzen waar het voerverbod geldt. Voer je daarna toch,
dan kun je een boete krijgen.
De locaties met een voerverbod worden gepubliceerd op amsterdam.nl en voorzien van bordjes.
Het verbod is onderdeel van een campagne die de oorzaken van overlast van dieren wil wegnemen.
De campagne richt zich op het stoppen met voeren van vogels en andere dieren en op het juist en
tijdig aanbieden van afval. Want ook zwerfafval is een belangrijke oorzaak van overlast door ratten.
Illustratie: Sandro Assorgia
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deBrugPolitiek

DE KWESTIE
Oostelijk Havengebied: semi-industriële
omgeving of toeristische attractie?
Wilde plannen voor de inrichting van de IJhaven splijten de buurt,
kopte Het Parool eind vorig jaar. Ondernemers van en bij winkelcentrum Brazilië bedoelden het zo goed. Hun plannen moeten
het gebied aan de IJhaven aantrekkelijker maken – met terrassen
en steigers aan het water, fonteinen, een drijvende speeltuin en/
of mogelijk de langste markt van Nederland, van de Verbindingsdam tot aan de Zouthaven. Maar de plannen zorgen ook voor
grote commotie onder buurtbewoners. Zij vrezen dat hun relatief
stille buurt daardoor zal veranderen in een toeristische attractie.
De Brug vroeg bestuurscommissieleden van VVD en GroenLinks
om een reactie.
Door Patricia Kersbergen
Plannen voor herinrichting van onder meer de Veemkade. “Er komt schot in de zaak.”

MARCEL MOKVELD (VVD)

DAPHNE MEIJER (GROENLINKS)

“Ik wil voor alles benadrukken dat ik het erg waardeer dat er enthousiaste mensen –
vooral ondernemers – zijn die aan de slag blijven gaan met plannen om het gebied
rond winkelcentrum Brazilië/Veemkade aantrekkelijker te maken. Het gebied heeft
veel potentie. Tien jaar geleden – nog in de tijd van stadsdeel Zeeburg – waren er
ook al plannen, onder andere voor aantrekkelijkere winkels. Helaas zijn die toen
lastminute afgeketst, omdat mensen huiverig waren om ter hoogte van Albert
Heijn in het water te gaan bouwen. Met de huidige plannen begon het allemaal
heel goed. De aanpak is nu veel experimenteler. De plannen komen vooral van
onderop, van bewoners en ondernemers – dat was vroeger niet mogelijk. Maar
helaas kwamen op de eerste bewonersbijeenkomst ook veel tegenstanders en critici
af. Heel jammer. Natuurlijk moet je altijd rekening houden met overlast voor de
omgeving. Maar ik vind het in dit geval lastig te beoordelen hoe representatief de
critici hier zijn voor de buurt. In elk geval weet ik zeker dat er ook veel mensen juist
positief tegen de plannen aankijken. Inmiddels is er een werkgroep gevormd, waarin
de initiatiefnemers met kritische buurtbewoners én bestuurscommissieleden om
de tafel zitten. Er komt langzaam aan schot in de zaak. Ik zet niet graag de rem op
deze plannen. Zoals gezegd is het zaak om met zoveel mogelijk wensen rekening te
houden, maar je moet je niet laten gijzelen door een minderheid van tegenstanders.”

“Wat mij opviel, is dat bewoners erg bang zijn dat hun leefomgeving, hun woongebied,
onderdeel wordt van de hyperactieve en verrommelde binnenstad. Dat er binnenkort
in het Oostelijk Havengebied geen gewone viswinkel meer te vinden is, maar dat je
alleen nog maar Nutella-winkels hebt en dat het er nooit meer rustig is. En ook viel
me op hoezeer men houdt van de openheid van de Veemkade. Die vertegenwoordigt
een bijzondere esthetische en emotionele waarde. Ik woon zelf in de Indische Buurt
en ik kom natuurlijk wel regelmatig in winkelcentrum Brazilië en bij het pontje op
KNSM-eiland, maar ik beleef het gebied toch meer als een buitenstaander. Het
was een eyeopener voor mij dat veel mensen er heel gelukkig van worden de kade
te ervaren zoals hij nu is. De vraag is wel of je moet streven naar stilstand – een
openluchtmuseum dus – of naar slimme en mooie inpassing van zaken die ook
nodig zijn, zoals een speelvoorziening voor kinderen. Een vader stelde dit voor en hij
werd toen door buurtbewoners uitgejouwd. Dat vond ik niet het finest hour van de
bewonersbijeenkomst. Sommige voorstellen zouden op korte termijn kunnen worden
uitgevoerd, maar dat is nu niet aan mij. Alle opties liggen nog op tafel. Het idee van
GroenLinks is wel dat we niet met de rug naar de toekomst moeten gaan staan en alle
ontwikkelingen moeten proberen tegen te houden, maar dat we door mede-eigenaar te
worden van die ontwikkelingen, die plannen ook mede vorm gaan geven.”

GRATIS PROEFLESSEN VOOR PEUTERS BIJ MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
Muziekschool Amsterdam heeft op drie locaties in de stad muzieklessen speciaal voor jonge
kinderen. De lessen zijn vrolijk, met enthousiaste juffen, die gespecialiseerd zijn in lesgeven
aan de allerkleinsten. De lessen zijn ook geschikt voor niet-Nederlandstalige kinderen. De
cursussen starten op zaterdag 17 februari.
Op zaterdag 3 februari is er in Amsterdam Centrum/Oost een gratis open les voor kinderen
tussen de 1,5 en 4 jaar, die met hun ouders een keertje op proef mogen komen. In ‘Muziek
op schoot ’ ontdekken kinderen zingen, bewegen én gaan ze aan de slag met eenvoudige muziekinstrumenten. Nieuwe Kerkstraat 122, vanaf 10.00 uur. Zie voor meer tijden en meer info:
muziekschoolamsterdam.nl/openlesweek.

FLYERAARS LAPPEN REGELS AAN HUN LAARS
Sinds 1 januari is de regel van kracht dat alleen brievenbussen met een ‘ja ik wil
reclame’-sticker ongeadresseerde folders en flyers mogen krijgen. Ongeveer 11%
van de huishoudens in Oost heeft inmiddels zo’n sticker. Uit onderzoek van de
Brug is gebleken dat diverse bedrijven zich niet aan de nieuwe regels houden.
Folders van landelijke adverteerders als Deen, Action en AH, maar ook van lokale
ondernemers, worden lukraak in de bus gestopt, zelfs bij brievenbussen met een
nee/ja-sticker. Bovendien komen bij verschillende uitgevers klachten binnen

dat er (door bedrijven die folders verspreiden?) ongevraagd ‘ja ik wil reclame’stickers op brievenbussen worden geplakt. Krijg jij onterecht reclame in de
bus? Of hebben onbekenden ongevraagd een sticker op je brievenbus geplakt?
Meld je klacht via amsterdam.nl: typ in het zoekvakje ‘melding fout bezorgd
reclamedrukwerk’. Je kunt dan een formulier in te vullen.
Nieuwskranten zoals de Brug mogen wel door alle brievenbussen, behalve die
met een nee/nee-sticker.
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‘Ik kan heel enthousiast worden over de dood’
Sonja de Bies is uitvaartbegeleider. Met haar bedrijf
DeBies Uitvaartzorg orga
niseert ze traditionele uitvaarten, maar ook die ‘met
een kleur’. Vierentwintig
uur per dag is ze bereikbaar. ‘Ik kan heel enthousi
ast worden over de dood.’
Net uit een lange nacht komt
ze fris verzorgd binnenwaaien,
ondanks weinig uren slaap.
“Ik werd om 00.45 uur uit bed
gebeld. Dan moet je er staan.”
Want als iemand overlijdt,
moeten er allerlei zaken
geregeld worden. “Je neemt de
familie mee, van het moment
van overlijden tot nazorg. Je
bespreekt onder meer het
vervoer, de kist en de uitvaart

zelf. Ik vind het belangrijk
om samen het afscheid met
aandacht vorm te geven.”
Voor haar is het heel normaal:
de dood en het leven horen bij
elkaar. “Maar ik merk in sommige families dat er vooraf niet
over gesproken is. Terwijl het
juist zo fijn is als je weet wat
iemand gewild zou hebben.
Daarom zeg ik: praat erover
met elkaar.” Op haar site vind
je, als leidraad bij zo’n gesprek,
een vragenlijst.
Met de gebaande paden is niks
mis, vindt ze, maar het kan
ook anders. Het mag best wat
toleranter en ruimdenkender.
De Bies houdt daarom van
Surinaamse uitvaarten. “Surinaamse mensen vieren het
leven. Die gedenken wat er is
geweest, niet wat er niet meer
is. Steeds meer mensen zijn

geïnteresseerd in deze manier
van afscheid nemen.” Ze organiseert ook onder meer ‘roze’
en groene (milieubewuste)
uitvaarten.
Velen, benadrukt ze, weten
niet dat ze vrij zijn in hun keuze van uitvaartondernemer,
ongeacht waar ze verzekerd
zijn. “Een verzekering bij een
van de grote jongens wil niet
zeggen dat zij ook je uitvaart
moeten regelen.” Zij wil een
steunpilaar voor de nabestaanden zijn. “In een moeilijke periode sta ik dag en nacht voor
ze klaar. De uitvaart moet een
mooi moment zijn. Dat vind ik
belangrijk, het helpt mee bij
een goed rouwproces.”

Sonja de Bies vertelt bevlogen over haar werk. “Het is ontzettend mooi
en – gek om te zeggen misschien – ook leuk werk. Als de uitvaart goed
is, als ik goed heb kunnen helpen, daar word ik blij van.”

DeBies Uitvaartzorg,
06-82969307, debiesuitvaart.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.

C RU Q U I U SW E G , T I J D E L I J K E WO N I N G E N VO O R STAT U S H O U D E R S E N ST U D E N T E N

‘Tijdelijk bouwen is niet duurzaam’
worden waarin ontwerpers in
combinatie met bouwbedrijven uitgedaagd worden om
met nieuwe oplossingen te
komen. Ik zou als voorbeeld
het Metabolisme nemen, een
architectuurstroming die in
de jaren zestig opkwam in
Japan. Lezer, google s.v.p. op
afbeeldingen met zoekterm
‘Metabolisme Japan’. De
architecten van het Metabolisme stonden voor de opgave
om de zwaar gebombardeerde Japanse steden weer op te
bouwen. Vanuit de Japanse
bouwtraditie ontwikkelden
zij een compleet nieuwe
vormgeving. Fantastisch!

Als dit het antwoord is op het
huisvestingsvraagstuk voor
statushouders en studenten
ben ik niet onder de indruk.
Innovatie 0,0. Uitstraling 0,0.
Duurzaamheid 0,0. Ja, er zijn
weer tachtig studenten en
statushouders aan tijdelijke
woonruimte geholpen. Hartelijk dank overheid en woningbouwvereniging, dit is beter
dan niets. Maar als je hier een
paar jaar gewoond hebt ben
je afgestompt, murw, ontgoocheld.
Het enige positieve effect van
deze erbarmelijke huisvesting is dat statushouders en
studenten hard zullen willen
inburgeren c.q. studeren om
hogerop te komen. “Ja zoon”,
zegt de vader met trillende
stem, “je studententijd is de
mooiste tijd van je leven.”
De vader ziet een spartaanse
maar charmante zolderkamer
voor zich, met uitzicht op een
gracht, de boekenstalletjes
van de Oudemanhuispoort
op loopafstand. Maar neen,
zoon zit te klappertanden in
een zeecontainer aan de rand
van de stad.
Natuurlijk kan niet iedereen
in het centrum wonen, de

Cruquiusweg is een prima
locatie. Maar de intentie
waarmee dit gebouw gemaakt
is, is verkeerd. De opdracht
aan de ontwerpers en bouwers is geweest om zo snel en
goedkoop mogelijk tijdelijke
woningen neer te zetten.
Duurzaam bouwen kan geen

uitgangspunt geweest zijn,
anders maak je niet een gevel
van aluminium golfplaat.
Sowieso is tijdelijk bouwen
niet duurzaam. Na vijf of tien
jaar moet alles weer tegen de
grond en het grootste deel
van de bouwmaterialen kan
niet gerecycled worden. Dit

kan veel beter. En de tijd is er
rijp voor.
Het atelier van de rijksbouwmeester zou prioriteit moeten
geven aan het ontwikkelen
van duurzame en betaalbare
woningbouw. Er moeten
prijsvragen uitgeschreven
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Op de Cruquiusweg zie ik
op die manier een toren voor
me van matzwarte capsules.
De capsules zijn gemaakt van
gerecyclede autobanden en in
een meccano-achtige, demontabele stalen superstructuur
geschoven. De toren breidt
zich naar alle kanten uit en
vormt een ministad waarin
het bruist van activiteit.

deBrugNieuws
LIEVE STAD
Wie zijn de mensen die Amsterdam de ‘lieve stad’ maken die het volgens oud-burgemeester Van der Laan was?
In deze rubriek besteedt de Brug aandacht aan inwoners van Oost die zich belangeloos inzetten voor hun buurt.
En die dat heel vanzelfsprekend vinden. Wil je ook iemand voordragen? redactie@debrugkrant.nl

VR I JW IL L IG N AT U U RB E HE E R

‘Ik ben geïnteresseerd in alles wat leeft en bloeit’
Op een kille zaterdagochtend staat Wim Horst op
het terrein van de Jaap
Edenbaan in een waadpak
klaar om zich in een ijskoude sloot te laten zakken.
Hij grijpt zich stevig vast
aan een buigzame twijg en
klimt behendig langs de
steile oever omlaag. Hij is
de zeventig al gepasseerd,
maar daar trekt hij zich zo
te zien niets van aan.
Door Catherine Smit

Een paar jaar geleden hebben
vrijwilligers hier – op aanwijzing van een ijsvogelexpert
– drie ijsvogelwanden aangelegd. De plek beviel kennelijk
wel, want een van de holtes
is verder uitgegraven. Wim
schijnt met een zaklamp in de

gang om te zien of er genesteld
is. “Er zit een bochie in”, zegt
hij vanuit de sloot. Of hier
ijsvogeljongen zijn grootgebracht, kan hij daardoor niet
zeggen. Maar het holletje is
een echte gang geworden, dus
hij vermoedt van wel.
Voor de nestgang schept hij
blubber en dood blad uit het
water. Ook slaat hij, vlak bij de
opening, met de achterkant
van de schep een dikke tak in
de bodem van de sloot. “We
maken de omgeving gastvrij
voor deze vogels. Op zo’n tak
kan-ie tijdens het graven even
uitrusten.”
Wim woont vlak bij sportpark Middenmeer. Toen hij
in 2005 in een lokale krant las
dat de beheergroep Natuur,
je beste buur op zoek was
naar vrijwilligers, zocht hij
meteen contact. Een keer per
maand komen ze bijeen om

het groen langs de randen van
de sportparken Middenmeer
en Voorland te onderhouden
en te verbeteren. Zo geven ze,
in overleg met de beheerders
en de gemeente, veel dier- en
plantensoorten een duwtje in
de rug. En dat is hard nodig,
want door woningbouw en
versnippering van het schaarse
groen komt de natuur in de
stad steeds meer onder druk te
staan.
“We zijn nu ruim tien jaar
bezig”, vertelt Els de Vos van
Natuur, je beste buur, “en
het is mooi om te zien dat
onze inspanningen vruchten
afwerpen.” Op dat moment
scheert er – alsof hij haar
woorden kracht wil bijzetten
– ineens een ijsvogel over het
water. “Jaa, daar gaat-ie!” zegt
Wim met een brede grijns.
“Die komt alvast eens kijken
naar een geschikte plek om te
broeden!”

Vrijwilligers geven de natuur rondom de sportparken Middenmeer
en Voorland een broodnodig duwtje in de rug: ze zorgen voor
bijvriendelijke beplanting, hangen nestkasten op en inspecteren – zoals
hier te zien is – de ijsvogelwanden.

S CIENCE PARK

Kleurige containers met bruisende start-ups
Een bedrijf dat voetbaltrainers met geavanceerde videoopnamen en data-analyse een op maat gesneden trainingsadvies kan geven. Of een bedrijf dat KLM gaat helpen
om vliegtuigmotoren veel efficiënter te controleren met
behulp van foto’s en een speciaal geschreven algoritme.
Zomaar een paar voorbeelden van geslaagde start-ups uit
de stal van het Amsterdam Center for Entrepreneurship
(ACE) dat eind vorig jaar Startup Village in het Science Park
Amsterdam heeft geopend.
Door José Stoop

Startup Village zetelt niet
in een statig kantorenpark,
maar bestaat – geheel in stijl
– uit een verzameling hippe,
kleurige containers in verschillende formaten. Ze steken
vrolijk af tegen het strak vormgegeven, wit met rode gebouw
van datacentrum-reus en ‘rijke
buur’ Equinix (overigens een
zeer goede buur, die een van
de evenementruimtes heeft gesponsord). De containers zijn
te huur, per uur, dag of maand.
Natuurlijk ontbreekt de eveneens hippe koffiebar niet, waar
ze volgens oprichter Erik Boer
de beste koffie van het hele
Science Park schenken. En
waar het trouwens ook voor
buurtbewoners fijn toeven is;

die kunnen hier doordeweeks
terecht voor een kop koffie of
een lekker broodje – en zo ook
iets meekrijgen van de vibe die
hier hangt.
“We zijn vorig jaar september
echt geopend en we hebben
nu al een wachtlijst”, vertelt
Boer enthousiast, die Startup
Village heeft opgezet en het nu
runt. Het Science Park, waar
universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven
samenkomen, is de gedroomde innovatieve broedplaats
voor het project. Veel van de
start-upondernemers komen
dan ook rechtstreeks van de
universiteit of uit het wetenschappelijk onderzoek, en de
Universiteit van Amsterdam
zelf was één van de drijvende
krachten achter het idee.

“In principe zitten we hier
tijdelijk; vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging van nog
eens vijf jaar”, vertelt Boer.
Vandaar ook de keuze voor
containers: snel neer te zetten
en goedkoop. “Maar ik zou in
die tijd graag willen uitbreiden”, zegt hij, wijzend naar
het braakliggende stuk grond
naast het containerpark.
Startup Village biedt onder
meer een trainingsprogramma
aan: tweemaal per jaar gaat een
geselecteerde groep start-ups
twaalf weken aan de slag om
hun idee verder uit te werken. Deelnemers praten met
coaches en worden in contact
gebracht met het uitgebreide
netwerk van ACE en potentiële investeerders. Ook kunnen
start-ups een ruimte huren,
voor een periode van maximaal twee jaar. Maar bedrijven
kunnen ook gewoon een van
de ruimtes reserveren voor een
teammeeting of borrel. Boer:
“We zien dat 72% van de startups die we in de afgelopen vijf
jaar hebben begeleid nu nog
actief is. En vorig jaar is één
ervan opgekocht. Mooi toch?”
www.startupvillage.nl
Erik Boer: “Ik zou graag willen uitbreiden”.
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‘Ze zijn authentiek gebleven’
Ekodis is de natuurvoedingswinkel in Amsterdam-

unieke leveranciers.”

deal rond.

Onlangs begonnen ze een
crowdfundactie. Hun verhuurder wil de 365 vierkante
meter winkelruimte van de
hand doen en Jan en Maarten
mogen het kopen. Nu ze eruit
gekomen zijn met de bank,
is de actie gestopt en krijgen
deelnemers hun geld terug.
“Het is voor ons een mooie
kans, wij willen hier nog lang
door.”

Je kunt ze gerust pioniers
noemen, Jan (63) en zijn zoon
Maarten (36), eigenaren van
Ekodis. Jan was destijds een
van de eersten in Amsterdam
die zich richtte op natuur
voeding. “We zijn in al die
jaren uitgegroeid tot een
complete buurtsupermarkt
met veel verse producten van

Want dit is onze buurt, zegt
Jan, terwijl hij vanuit de winkel
op het plein kijkt. Maarten en
hij hebben het aantal biologische winkels de laatste jaren
natuurlijk zien toenemen.
Maar geen van die winkels
heeft wat zij hebben: “Ons
aanbod is groot genoeg om al
je boodschappen in een keer

Oost, al vijfendertigdertig
jaar. Om hun plek aan het
Beukenplein te behouden –
de verhuurder wil het pand
van de hand doen – waren
vader en zoon een crowdfundactie gestart. Nu is de

te kunnen halen.” Maarten:
“En wij hebben leveranciers
die geen enkele andere winkel heeft. Onze koffie komt
bijvoorbeeld rechtstreeks van
een branderij uit Bordeaux, de
pasta komt uit Italië en – om
nog maar eens wat te noemen
– veel Oosterse producten
komen van een specialist uit
Engeland.”
In de winkel zoekt Yvonne intussen haar boodschappen bij
elkaar. Ze is al vijfendertig jaar
klant. “Het is een echt familiebedrijf, een fijne winkel met
leuk en trouw personeel. En ze
zijn authentiek gebleven.”

Jan, Maarten, een deel van het personeel en wat vaste klanten,
onder wie Yvonne.

Ekodis, Beukenplein 73, www.
ekodis.nl, www.crowdaboutnow.nl/
campagnes/ekodis
advertorial

BUURTSUPER

Janneke kookt

Onze huidige buurt doet meer recht aan het begrip ‘stads’ dan de vorige, waar zo’n beetje iedereen een bakfiets had,
en een Volvo, en de dichtstbijzijnde Turkse supermarkt zeker tien minuten fietsen was. Nee, dan hier – de Transvaal.
Er staat slechts één bakfiets in de straat (de onze) en geen enkele Volvo. Vanuit het keukenraam kijk ik recht op een
Turkse supermarkt. Zo eentje waar de hele buurt samenkomt. In ruim twintig jaar klom de winkel op tot een begrip
in Oost en omstreken. Logisch, want de groente is er goed, goedkoop en ruim gesorteerd ( je vindt er drie soorten
bieten!). En de eigenaren beschikken over een ontwapenende charme; kinderen krijgen hier nog een kauwgommetje
toegestopt terwijl de boodschappen afgerekend worden.
De buurtsuper kreeg het vorig jaar voor z’n kiezen. In het voorjaar moest-ie plotseling sluiten. Kapotgeconcurreerd
door nabijgelegen supermarkten, was de verklaring. De buurt was onthutst. Op een zonnige zaterdagmiddag nam
ik met mijn kinderen afscheid. Met een ferme knuffel en tranen, die kwamen vanzelf. We kregen alle drie nog een
banaan in onze handen gedrukt en toen was het afgelopen.
Een paar weken nog drentelden vaste klanten verweesd voor een dichte deur. Daarna ging iedereen dapper op
zoek naar een nieuwe buurtsuper. Ik vond een fijne met een lieve eigenaar, maar het was niet op loopafstand en het
assortiment was minder royaal.
En toen, op het moment dat ik een nieuwe boodschappenroutine had ontwikkeld, was onze buurtsuper ineens weer
open. Een doorstart. Buurtgenoten hingen slingers op en brachten bloemen mee, achterin stond een andere slager,
maar verder was het alsof er nooit iets gebeurd was.
Sindsdien prijs ik me elke dag gelukkig met de geneugten van onze buurt. Met een goede buurtsuper, zó dichtbij dat
ik zelfs hartje winter even zonder jas naar buiten schiet om een paar bieten te halen.

•

maaltijdsoep voor 4 eters

•

2 eetlepels olijfolie

•

1 ui, gesnipperd

•

1 groene paprika, in stukjes

RECEPT

BIETENSOEP MET ZUURKOOL EN SALAMI

gesneden

bereiding

•

200 gram salamiworst, in blokjes

•

1,5 liter groentebouillon

•

500 gram zuurkool, even

Bak in een grote soeppan op middelhoog vuur de ui in de olijfolie
glazig. Voeg de paprika en salami toe en bak nog 5 minuten mee.
Doe bouillon, zuurkool en laurierblaadje erbij en laat afgedekt 20
minuten zachtjes pruttelen. Voeg de bieten toe en warm nog even
goed door. Schep bij het serveren een eetlepel zure room op de
soep.

afgespoeld en goed uitgelekt
•

1 laurierblaadje

•

300 gram gekookte rode bietjes,
ontveld en in blokjes gesneden

•

zure room, 4 flinke scheppen
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

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

5%

het vormgeven.

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

Sonja de Bies
06 82 96 9307

geldig tot 31 maart 2018

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

• Medewerker gezocht

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

W heer?e!
els
napamsterdam.nl

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

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 )

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

WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Ruime keuze in:
-

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

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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

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

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

Bowlen vanaf 27,50 per uur
www.powerzone.amsterdam

sportsworldamsterdam.nl

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

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl
Loop eens langs bij De Kraanvogel: Voor
mensen die leven met kanker en hun naasten!
Robert Kochplantsoen 19 | 1097 GG Amsterdam
TEL 06-48362873 | info@dekraanvogel.org

DeKraanVogeL.org

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.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

www.debrugkrant.nl/vrienden
of mail martijn@debrugkrant.nl

ALLE
19-10-17
DAGEN
OPEN!

14:00

de Brug

de Brug wordt in een oplage

jaargang 11, nummer 96

van 70.000 ex. verspreid in

24 januari 2018

Amsterdam-Oost en omstreken:

Aan dit nummer werkten mee

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt,

Michel van Dijk, Linda van den

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

Dobbelsteen, Jan van Erven Do-

pleinbuurt



Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

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

Oostelijk Havengebied:

rens, Kirsten Dorrestijn, Patricia



Kersbergen, Eveline Krielen, Gijs

Borneo-eiland, Cruquiuseiland,

Lauret, Coen Ofman, Marcel van

Java-eiland, KNSM-eiland, Ooste-

Roosmalen, Loek Tevier, Catherine

lijke Handelskade, Sporenburg
Oud-Oost: Dapperbuurt,

Smit, José Stoop, Janneke Ver-



meulen.

Oosterparkbuurt, Oostpoort,
Transvaalbuurt, Weesperzijde
Watergraafsmeer: Amsteldorp,

Advertenties



Kijk op www.debrugkrant.nl/

Amstelkwartier, Betondorp, Don

adverteren of informeer bij

Bosco, Julianapark, Middenmeer,

martijn@debrugkrant.nl

Omval en Van der Kunbuurt, Park

06-29040240.

de Meer, Sciencepark, Tuindorp
Frankendael, Weespertrekvaart
IJburg: Haveneilanden, Riet-

Redactie



redactie@debrugkrant.nl

eilanden, Steigereiland, Centrum

Vormgeving



Zeeburgereiland

studio Potsdam (Guus Pot)



Centrum: ‘t Funen

dtp@debrugkrant.nl



Durgerdam



Schellingwoude



Diemen-Noord

eiland

Afhaalpunten

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl
w w w.f y s iom id d enw eg.nl
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Indische Buurt Ambon-

www.dobbelsteenfotografie.nl

WITTENBURGERGRACHT 103-113

Ook vrienden worden?

www.kouwets.nl

Colofon

Fotografie

deBrug

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

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

10543 Advertentie-50*30.indd 1

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

WORLD

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

____ www.dingesamsterdam.nl ____

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

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

SPORTS

Peggy Grefkens
Stiefcoach & Psycholoog NIP
06 45 48 49 70, www.stiefgoed.nl

Uitgever

AH IJburg, AH Oostpoort, AH

A’dam en Media

Wibautstraat, Diemerplein, ge-

Martijn van den Dobbelsteen

meentehuis Diemen, IJburg Col-

Roepie Kruizestraat 2

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,

1095 MC Amsterdam

Intratuin, Landmarkt Schellingwoude, N.A.P., Maxis Muiden,

Drukwerk

stadsdeelhuis Oost, winkelcen-

Rodi Rotatie

trum Brazilië, café-restaurant Polder, Sickmann Woninginrichting,

Verspreiding

Schoenmakerij Waterlandplein.

Door Verspreidingen

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

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 7

www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

deBrugAgenda

ALLEGAAR
26 januari
Ladies Day. Verwenmiddag
voor en door vrouwen met
voetenbadjes, handverzorging,
gezichtsbehandeling, ontharen, stoelmassage en gezonde
smoothies. Met gratis gebruik
van de spullen die klaarstaan.
Flevopoort, 14.00-16.00 uur,
civicamsterdam.nl.

27 januari
Infomarkt IJburg. Over de laatste
bouwsels IJburg 1, inrichting en
zelfbouw op Centrumeiland en
de eerste plannen voor Strandeiland. IJburg College, Pampuslaan, 13.00-16.00 uur.

30 januari
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.

1 februari
Flex Night Live: Alex Boogers.
Over zijn nieuwe roman Onder
een hemel van sproeten. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

8 februari
Flex Night Live Special: Wim
Daniels, De wondere wereld
van taal. Flexbieb, 20.00 uur,
flexbieb.nl.

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

JANUARI - FEBRUARI 2018

CLUB

4 februari

2 februari
Vrijmibo met livemuziek. Eetcafé
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruquiusweg 9, dingesamsterdam.nl.

3 februari
Betondorp Live!, sneeuwklokjesfeest. Livemuziek, interview
met buurtbewoners, en band
Imagine. Brinkhuis, Landbouwstraat 63, 19.30 uur.

16 februari
Recycle Lounge Gallery Club,
heropening met dj Dimitri. Herinneringen ophalen, dansen op
de onlangs overleden oprichter
Jan Fab. RLGC, Zuiderzeeweg
28, 21.00-4.00 uur, Facebook
Recycle Lounge Gallery Club.

FILM

Trui (4+), een lichtvoetige voorstelling die je thuis nog eens na
kan spelen. Oostblok, Sajetplein
39, 15.00 uur, oostblok.nl (ook
op 5 feb. om 10.00 uur).

4 februari
Windmolentjes versieren. Een
gezellige middag voor kinderen
en hun ouders. Op de nieuwe
locatie: Oostpunt Zeeburgereiland. Bij Storm, 14.00-16.00 uur,
bijstorm.nl (elke zo. knutselmiddag).

10 februari
Carnaval kinderdisco, kom
verkleed en win wie weet een
mooie prijs. Op de nieuwe locatie: Oostpunt Zeeburgereiland.
Bij Storm, 14.00 uur, bijstorm.nl.

UITGELICHT

PROGRAMMA FLEXBIEB
Interessante lezingen, een workshop bridgen, documentaires,
een vinylavond en een thema-avond over erfpacht – de
programmering in de Flexbieb op IJburg is allesbehalve
eentonig!
Op 1 februari vertelt schrijver Alex Boogers over zijn nieuwste
roman, Onder een hemel van sproeten, en op zondagmiddag
4 februari raak je misschien wel in de ban van bridge. Op
8 februari spreekt taalexpert Wim Daniëls met humor over
de wondere wereld van de taal. Op 15 februari presenteert
journalist Elena Lindemans haar documentaire Vrouw slaat
man, over huiselijk geweld van vrouwen richting mannen.
Huiseigenaren doen er goed aan maandag 12 maart vast
in hun agenda te noteren. Want dan praat Koen de Lange,
voorzitter van de stichting Erfpachters Belang Amsterdam, je
bij over de erfpachtkwestie.
Flexbieb, Talbotstraat 46, kijk op flexbieb.nl of op FB voor het
volledige programma.

11 februari

26 januari
Tulipani (12+), een sprookjesachtige tragikomedie.
Vrijburcht, 20.30 uur,
theatervrijburcht.nl.

JEUGD

Het raadsel van alles wat leeft
(11+). Een voorstelling over
de evolutie, een ode aan het
wetenschappelijk onderzoek.
Oostblok, Sajetplein 39, 15.00
uur, oostblok.nl.

18 februari

28 januari
Maranza ( jeugdtheater, 4+).
Meespelen en meezingen.
Vrijburcht, 16.00 uur, theatervrijburcht.nl.

3 februari
Open Lesweek Muziekschool
Amsterdam. Muzieklessen uitproberen (gratis), voor kinderen
tussen de 1,5 en 4 jaar. Nieuwe
Kerkstraat 122, muziekschoolamsterdam.nl/openlesweek.

Workshop Soundlab (7+). Muziekgebouw aan ’t IJ, 13.00 uur,
muziekgebouw.nl.

MARKT
27 januari
Kunstbazaar. Handgemaakte
mandjes, schilderijen, keramiek
en meer. De Meevaart, Balistraat 48a, 12.00-17.00 uur.

27 januari
Rommelmarkt en livemuziek.
Eltheto, Javastraat 118, 12.0015.00 uur.

MUZIEK
28 januari
Kamermuziek: Brisk, blokfuitconcert. Schuilkerk De Hoop,
15.00 uur.

2 februari
Cabaret Oriëntale. Een cabaretesk muziekfeest, met Turkse
tango’s en liedjes in diverse
talen met ondeugende teksten.
En dansen op Balkanbeats van
dj Volkan. Club Antre, 20.30 uur,
Oostelijke Handelskade 999,
clubantre.nl.

11 februari
Singing Sunday. Open podium
voor iedereen. Jungle Amsterdam, Jungle Amsterdam, 16.0018.00 uur.
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14 februari
Façade: de wereld van Mata
Hari. Muziekgebouw aan ’t IJ,
20.15 uur, muziekgebouw.nl.

16 februari
A Tribute to Ray Charles. Jazzen soulzangeres Madeline Bell
kruipt in zijn huid. Q-Factory,
20.00 uur, q-factory.nl.

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

Gijs
Lauret

€ 125.000,–

DOMWEG OPGEFOKT IN
DE VROLIKSTRAAT
In de Vrolikstraat, randje Beukenweg, is een kinderspeel
tuintje. Voor wie dat niet begrijpt hangt er een bordje met de
tekst ‘Dit is een speelplek voor kleine kinderen’. Dankzij deze
speelplaats is de stoep flink verbreed, waardoor passerend
verkeer zich door een smalle priegelruimte heen moet
manoeuvreren. Maar let op, nu wordt het spannend: er staat
een verhuiswagen geparkeerd. Ontspannen wandel ik erlangs
met een kistje Marokkaanse mandarijnen, vers gekocht bij
mijn Turkse groentevriend Aslan. Want zonder mandarijnen is
het leven minder leuk. Ondertussen wordt er oorverdovend
getoeterd; de verhuiswagen heeft een minifile veroorzaakt.
Zes auto’s staan zich total loss te vervelen. De voorste zou
ertussendoor moeten kunnen, maar blijft passief staan
wachten.
De ranke verhuisjongen blijft kalmpjes heen en weer
sjouwen, maar z’n lichaamstaal verraadt stress. Enkele
opgefokte types stappen uit hun bolide. Een modieus
geschoren zuidasknul staat geërgerd te gebaren en zijn
keurige vriendin, waarschijnlijk receptioniste bij een gesjeesd
kantoor, staat verongelijkt met de dameshandjes in de zij. Een
schuchter meisje kijkt wezenloos toe vanaf het trottoir. Wij
kunnen er ook niets aan doen, lijken haar dikke brillenglazen
te willen zeggen.
Terwijl het claxonneren ongeremd doorgaat, zwaait de
deur open van de grootste en meest intimiderende auto
van allemaal. Een opgepompte sportschoolman op leeftijd
kijkt furieus richting het uiteinde van de straat. Zijn shirt
past amper om zijn immense schouders, die zijn naderende
bierbuikje ruimschoots compenseren.
‘Rijd door man!’ bast hij dreigend, met het zwaarste
stemgeluid dat hij in zich heeft. De verhuisjongen verstijft.
‘Ja, dat ZIJ niet kan rijden, kan IK niks aan doen!’ roept hij half
stoer maar toch geschrokken, naar de eerste auto wijzend.
‘Ik heb het ook niet tegen jou, malloot!’ brult de
sportschoolman weer. Kennelijk helpt het, want ineens
blijkt de voorste auto wél te kunnen rijden. Hoestend en
proestend komt het filezooitje in beweging. Een tevreden
krachtpatser stapt in z’n megalomane waggie en passeert de
verhuiswagen. Hij rijdt onheilspellend kalm, nauwelijks tien
kilometer per uur.

De verwoeste blaashal op Zeeburgereiland levert de gemeente een verlies van €125.000 op. Een
week voor de hal door vandalisme en wind verwoest werd, is die door de gemeente namelijk te
koop gezet (in de zomer wordt een nieuwe sporthal in gebruik genomen).

PRIJSPUZZEL
Maand
Thermometer

Omwoners
Zeehond

1

Europeaan
Torn

Voetbalschoen

8

Tamelijk
Vruchtgroente

Filmopname

Isolerendsportpak

7

9

Vogel
Dwarsmast
Etc.

Slee
Soort
sport

Getij

Regel
Rust

Voorzetsel

Per
meter

Daar

6

Slaapplaats

11

Nul Ambtshalve
Windr.

Bloeiwijze

10

Ethiek

Hij

Vragend
vrnw.

Legsels
Huisdier

5

3

Paradijs

1

2

© ruiterpuzzel.nl
Dierentuin

3

4

Lastdier

Beer

5

Wild zwijn
Dik
Toss

Keelgeluid
Accountant

Pot
Boerderij

4

Zeker
Steekorgaan

11

Royaal

3

9

Boom

10

11
5

Vice versa
Propvol

1

Van een
Huishoudkunde

Opvangcentrum
Clown

Vraagprijs
(afk.)

Kinderauto
Voorzetsel

Cadans

Voorzetsel
Uitroep

8

Schaap

2
Spil
Keukengerei

7
Hobo
Rappersgroet

Filter

9

Duin
Muzieknoot

6

Geheel

Ierland

Stap
Van vel
ontdoen

Zink
Mijmeren

Hert

4
2

Mediabedrijf

Gevoel
(Engels)

6

10

Na dato

7

Schoeisel

Jongensnaam

Wal

8

IJsland
Huisarts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Winnen: Lunch voor twee, bij café-restaurant Bij Storm.

IN DE VOLGENDE DE BRUG

Bij Storm opent is vanaf 3 februari in de weekenden open op hun nieuwe locatie: IJdijk 10. Met een fijne
kaart en leuke dingen te doen voor kinderen.

21 februari 2018
Puzzel jij mee voor een fijne brunch Bij Storm?

• Special Zorg & Welzijn

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

• Special gemeenteraads- en deelraadverkiezingen

Deze puzzel wordt je aangeboden door café-restaurant Bij Storm, IJdijk 10, Oostpunt Zeeburgereiland, www.bijstorm.nl
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 95-2017 is: kerstversiering. Uit 430 inzenders is
mevr. H. Stammeshaus als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug

verspreidingsgebied


Een goed alternatief
voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug

de Brug wordt uitgegeven door
A’dam en Media, specialist in tekst,
fotografie en vormgeving.
Roepie Kruizestraat 2, Amsterdam

06-29040240

•
•
•
•
•

advertenties
brochures
magazines
huisstijlen
campagnes

info@ adamenmedia.nl

deB
r

A’dam en Media

ug

de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken
oplage 70.000 exemplaren, huis-aan-huis

www.adamenmedia.nl

