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Wist u dat de gemeente

tot 49% van uw huis

gaat onteigenen?
Erfpachters stemmen
daarom deze keer

DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN

7
Joël Broekaert is
restaurantrecensent.
“Het gebeurt heel af en
toe dat ik denk: O jee, we
zijn pas bij gang drie.”

Lieve Stad:
Betty geeft vrijwillig
zwemles.“Ik vind dat
iedereen moet kunnen
zwemmen.”

de Brug bestaat 10 jaar,
en maakt nummer 100 op
26 mei.
Wat herinner jij je?
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‘De politie moet wel van heel ver komen’
Het aantal inbraken op
IJburg en Zeeburgereiland
is toegenomen. Dieven
trekken het vaak verouderde beslag uit de deur en
halen binnen no time het
huis leeg. Ook veel scooters
en motoren worden gestolen. “Veiligheid is hier een
ding aan het worden.”
Door Linda van den Dobbelsteen

“Het is lastig je hier tegen te
wapenen”, zegt Hans Ouden
dorp. Onlangs werd in de
vroege morgen ingebroken
bij zijn architectenbureau in
die buurt. “Alle computers
zijn meegenomen, ondanks
het inbraakalarm. Waarde:
25.000 euro. Die computers
zijn de kern van ons bedrijf,
we hebben meteen nieuwe
neergezet.” Al binnen een
paar dagen waren de in
brekers terug. “Die poging
mislukte, toen zijn ze bij de
bovenburen binnen geweest.
De politie zei: “Het gaat hier

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

om een bende. En: we hebben
niet genoeg capaciteit.”
In 2017– bij de hervorming
van het politieapparaat tot
Nationale Politie – is bureau
IJburg gesloten. Bureau
Balistraat bedient nu het hele
gebied. Dat is niet toereikend,
denkt Antoinette, bij wie in
haar huis op Rieteiland is
ingebroken. “Ik zie eigenlijk
ook nooit blauw op straat.” Er
was alleen wat kleingeld weg,
maar het héle huis – van on
der tot boven – is overhoop
gehaald. “Elk kastje, elk doos
je, elk dingetje is omgedraaid.
Wat ik echt aangrijpend vond:
ook de doos met kinderspul
len en persoonlijke spullen.
De melktandjes lagen door
de kamer. Ik voel me niet
onveilig hier, maar zou liever
een politiebureau in de wijk
willen zien, ze moeten nu wel
van heel ver komen.”

Geen gastvrij onthaal op IJburg, borden waarschuwen voor dieven. De laatste tijd is het vaak raak in de
wijk. “Ze trekken het hele slot stuk, dat is zo gepiept.”

Slotenmaker Martin weet hoe
de dieven te werk gaan. “Ze
trekken de hele zooi stuk,
dat is zo gepiept. Veel beslag
is verouderd. Met anti-kern

trekbeslag voorkom je een
hoop ellende.”
Dat weet Lia nu ook. Toen ze
op zaterdagmorgen haar Bak
kerij Lia aan de Pampuslaan

Al vijf generaties liefde
voor het slagersvak
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Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Diemen

PASEN VIER JE MET
SLAGERIJ BÜHRS
Onze tip voor Pasen:
Heerlijk vers Lamsvlees.

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

binnenliep, trof ze ‘één grote
ravage’ aan. Inderdaad die
kerntrekmethode: “Ze heb
ben het slot eruit getrokken
en huisgehouden. Alle dozen

LOUIE LOUIE
Ik was in Louie Louie, prach
tige bar tegenover het Tropen
museum.
De bediening was er zoveel
vriendelijker dan vroeger toen
het nog East of Eden heette.
De wc’s waren ook schoon.
Ik ging altijd naar East of Eden
met A. Andreas, de beste
kunstenaar die u niet kent. Hij
dronk dan calvados waarvan de
prijs nogal eens wisselde. Roken
en daarbij dan vloekend het
leven doornemen. Er gebeurde
nogal eens wat. Iemand die
een onwillige gokkast strafte,
taxichauffeurs aan de baco, een
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uit de kast lagen op de vloer,
de kassa was stukgegooid.
Lees verder op pagina 3, met reactie
en cijfers van Politie Amsterdam.

Marcel van Roosmalen
barman van wie je niet om Ajax
mocht lachen. Hoeren, burgers
en buitenlui. Veel dronken
mensen. Een keer een ruzie
met een zwerver die dacht dat
we met opzet de rook van onze
joints in zijn richting bliezen,
maar wij blowden niet binnen.
We keken wel uit zeg.
Ja, denkt u dan, weer zo’n
‘vroeger-was-alles-beterverhaal’, maar dat is niet zo. Bij
Louie Louie zijn ze vriendelijker,
beschaafder en is het eten en
drinken wel in orde, je kunt er
zelfs ontbijten. Er komen alleen
andere mensen.

deBrugNieuws
ZEVEN VERDACHTEN AANGEHOUDEN OP I JBURG
Vervolg van pagina 1

Ze zochten geld maar er was
niks. Dat is mijn gelukkie. Het
enige dat ze mee hebben ge
nomen zijn blikjes frisdrank,
red bull en snaaiwerk. Ik heb
aangifte gedaan bij de politie.”
Grote waarschuwingsbor
den aan het einde van afrit

S114, bij de entree van de
wijken, waarschuwen: ‘Zie je
iets verdachts, bel 112’. Het
maakt alert, maar geeft ook
een unheimisch gevoel. Op
sociale media lees je: “Bij mij
voor de deur op Zeeburger
eiland is m’n motor gestolen.”
Een reactie van een buur:
“Bij ons exact hetzelfde, en
ook fietsen uit de berging.”

Een andere ondernemer uit
IJburg is er ook niet gerust
op: “Ik maak me hier wel
zorgen over, ik vind de politie
weinig zichtbaar. Veiligheid is
een ding aan het worden.”

POLITIE AMSTERDAM: ‘WE ZIEN INDERDAAD EEN TOENAME’
“Er is sprake van een toename van het aantal inbraken, dat is een feit.” Aan het eind van 2017
zijn we daarom een offensief gestart. We surveilleren meer en doen meer recherchewerk. De
informatieborden zijn geplaatst om burgers alert te maken en inbrekers af te schrikken. Ons
offensief heeft geleid tot een afname van het aantal inbraken. We hebben in die tijd een aantal
aanhoudingen kunnen doen.”
De woordvoerder benadrukt: “Maar we zijn onverminderd alert. Vandaag – maandag 19 maart
– zijn er op IJburg zeven verdachten aangehouden die betrokken zijn bij inbraken. Dat is gelukt
dankzij een goede samenwerking met ondernemers uit de wijk en goed recherchewerk.”
Zie je iets verdachts of geks, maak er dan melding van, zegt hij. “We hebben liever dat er te
veel gebeld wordt dan niet. En doe aangifte, dat heeft wel degelijk zin. Wij doen ons best, maar
hebben ook de oren en ogen van burgers nodig.”
“Het politiebureau op IJburg is inderdaad gesloten, maar we hebben het zo ingericht dat we
binnen het hele gebied van bureau Balistraat surveilleren. Het aantal agenten is gelijk gebleven.
Ze rijden rond, hebben het probleem in de smiezen. Ze weten waar ze op moeten letten. De
politie is misschien niet altijd zichtbaar, maar is er wel.”

Grand Café Genieten moet wijken voor Plaza

Professioneel

KLEURADVIES
nodig ?

Voor Grand Café Genieten, de sociaal-culturele ontmoetingsplaats aan het Oranje-Vrijstaatplein,
dreigt het doek dit jaar te vallen. Het stadsdeel bouwt de locatie om tot een zogeheten Plaza,
een flexplek voor gemeenteambtenaren. In de plannen krijgt de locatie een dubbelfunctie:
overdag wordt er gewerkt door ambtenaren en in de avonden en weekends krijgt het gebouw een
maatschappelijke functie. Het nieuws kwam als een schok voor alle omwonenden, verenigingen en
instellingen die bijeenkwamen in Grand Café Genieten. Een aantal vaste activiteiten, zoals Resto van
Harte, informatiebijeenkomsten voor gemeentelijke afdelingen in Oost, de VvE van Winkelcentrum
Oostpoort, Salsa op Zondag en bridgecompetities, zullen – als de plannen doorgaan – een nieuwe
plek moeten zoeken.
De verbouwing staat gepland voor oktober en gaat duren tot februari 2019.

Zomer- & Winterstalling – Watersportwinkel – Reparatie & Onderhoud
W: www.jachtwerfpampus.nl - Facebook.com/jachtwerf.pampus

Moeite met selecteren, kiezen, combineren en afstemmen van kleuren voor uw
interieur of exterieur, zowel zakelijk als particulier ?

M2L
KLEURVORMGEVERS

Van flitsadvies tot
compleet stylingplan

Nieuw:
Inloopspreekuur

Feestelijke aanbiedingen - Demonstraties en informatie - Springkussen voor de kinderen

Ontdek de Quick-Step
laminaat-, parquet- en
vinylvloeren bij

Wie geregeld vanuit Oost

Ontdek de Quick-Step
laminaat-, parquet- en
Ruimevinylvloeren
keuze in
bij

rijdt, heeft de afgelopen

IJburglaan 1442 | 1087 KG Amsterdam | 020-6264989 | kleurvormgevers@m2l.nl
Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

•
•
•
•
•

Het begin van
een mooi verhaal
Het begin van
een mooi verhaal
Klassieke eik natuur
Impressive Ultra / Laminaat

Sickmann Amsterdam
Tel: 020-6653395
Klassieke eik natuur
Eerste
Oosterparkstraat
202
Email:info@sickmann.nl
Impressive Ultra / Laminaat
Een Quick-Step vloer is het begin van jouw interieurproject. De Dankzij de gekende Uniclic -kliksystemen
is je Quick-Step-vloer
designers
vanHL
Quick-Step
werken tot in de kleinste details om in eenSite:
handomdraai
geïnstalleerd. De bijhorende accessoires
1091
AMSTERDAM
www.sickmann.nl
unieke, trendy en natuurlijk ogende kwaliteitsvloeren te maken. zorgen voor de finishing touch en verzekeren een perfect resultaat.
(t.o. het OLVG ziekenhuis)
Site: www.sickmannwebshop.nl
Laat je inspireren op www.quick-step.com
®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Quick-Step vloer is het begin van jouw interieurproject. De Dankzij de gekende Uniclic®-kliksystemen is je Quick-Step-vloer
designers van Quick-Step werken tot in de kleinste details om in een handomdraai geïnstalleerd. De bijhorende accessoires
unieke, trendy en natuurlijk ogende kwaliteitsvloeren te maken. zorgen voor de finishing touch en verzekeren een perfect resultaat.
Laat je inspireren op www.quick-step.com

Quick-Step Laminate B2C ad_landscape.indd 1

naar Amsterdam-Zuidoost

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhouds-	
producten

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl
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Amsterdam krijgt langste landtunnel van Nederland

jaren kunnen zien hoe

SMALL GROUP
WORKOUTS

Rijkswaterstaat langs de A9
een megaproject gestalte
geeft: de aanleg van de
Gaasperdammertunnel.
Tussen knooppunt Holen-

BURN // BOX // STRENGTH // YOGA // CORE
PERSONAL, FUN BASED & RESULT DRIVEN
SCHRIJF JE IN VOOR 21 APRIL EN
SPORT DE EERSTE MAAND GRATIS!

drecht en Diemen komt een

DE PLEK VOOR
SMALL GROUP
WORKOUTS &
PERSONAL
TRAINING

3 kilometer lange tunnel.
Deze is over twee jaar klaar
voor gebruik, in 2020 dus.

De A9 heeft er rijbanen bijge
kregen, maar doordat de weg
door een tunnel voert, hebben
de omliggende woonwijken
straks mínder last van geluids
hinder en uitlaatgassen.
Bovendien wordt boven op
de tunnel een langgerekt
stadspark aangelegd, dat
wordt onderbroken door een
bovengronds knooppunt met
afslagen voor de Gooiseweg.
Het park wordt twee keer zo
groot als het Vondelpark.
De aanleg begint in 2020,
zodra de Gaasperdammertun
nel open is voor verkeer en de
oude A9 is gesloopt. In 2021 is
het stadspark klaar.
illustratie: Dienst Ruimtelijke
Ordening Amsterdam

IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529 > TRAINING@motion3.nl > WWW.motion3.nl
8/06/2016 14:22:59

8/06/2016 14:22:59
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BRUGWAC HT E RS H U I S J E S WORDE N E E NK A M E RH OT E LLE T JE S

‘Als eilandjes door de stad, en elk huisje is anders’

Ze liggen als snoepjes door
de hele stad, achtentwintig brugwachtershuisjes.
Iconische, typisch Amsterdamse gebouwtjes langs
de grachten en het IJmeer.
Sweets hotel tovert ze een
voor een om tot bijzondere
eenkamerhotelletjes. “Met
het allermooiste uitzicht
denkbaar.”
Door Linda van den Dobbelsteen

In het kantoor van Sweets ho
tel liggen her en der attributen.
Een lamp bijvoorbeeld, met
een geeltje erop: ‘Kattensloot’.
Een kapstok, een bakje en an
dere op de kop getikte dingen
die van pas kunnen komen in
een van de huisjes. In het raam
staan achtentwintig maquettes.

Suzanne Oxenaar met de maquette van huisje Westerdok, op het plein voor het Lloyd Hotel waaraan ook
het kantoor van Sweets hotel zit: “Ieder huisje is anders.”
Boven: Het huisje Amstelschutsluis is het oudste en stamt uit 1673.

LLOYD HOTEL KRIJGT NIEUWE EIGENAAR
Rocco Veenboer – oprichter van Awakenings – heeft het Lloyd Hotel onlangs overgenomen
van Suzanne Oxenaar en Otto Nan. Gebouw en exploitatie liggen nu in zijn handen. Rocco’s
oom was begin jaren tachtig directeur van de jeugdgevangenis die er tot 1989 gevestigd was.
Het gebouw is honderd jaar oud en kent een rijke geschiedenis. Het is ontworpen voor land
verhuizers, maar heeft ook dienstgedaan als opvangkamp voor Joodse vluchtelingen, kazerne,
gevangenis van de Duitsers en jeugdgevangenis. In 2014 maakten Oxenaar en Nan er een
hotel (het eerste 1- tot 5-sterrenhotel ter wereld) en Culturele Ambassade van.

Toen Amsterdam de bruggen
en sluizen van de hoofdstad
centraal ging bedienen, wer
den die karakteristieke huisjes
overbodig, maar Suzanne
Oxenaar en Otto Nan wisten
er raad mee. “Onze hotels, ook
Hotel The Exchange Hotel
aan het Damrak en het pas
verkochte Lloyd Hotel & Cul
turele Ambassade, zijn altijd
in combinatie met kunst en
cultuur. Het idee voor Sweets
was om, naast hergebruik
van industrieel erfgoed, – ik
heb het nu over de tijd van
vóór Airbnb – toeristen door
de hele stad te leiden.” Oxe
naar wijst naar de maquettes.
“Daarom zit er in verreweg de
meeste huisjes geen keuken.
De gasten moeten eropuit, de
buurt verkennen, connectie
zoeken.”
In de Scharrebiersluis ne
men we een kijkje. “Dit is het
eerste huisje dat we gingen
verbouwen.” Het ligt aan de
Nieuwe Herengracht, bij het
Oosterdok. Binnen kom je via
je mobiele telefoon, en dan
is het voor even jouw eigen
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plekje, met een luxe bed en
een zithoek. Waar het knus
en warm is. Oxenaar, lachend:
“Als je denkt dat alles in zo’n
klein huisjes tot in de puntjes
is uitgedacht, blijkt dat man
nen zich er niet goed kunnen
scheren.”
Waarop de wasbak werd ver
plaatst, het ging dus heus niet
allemaal vanzelf. Neem het
huisje Theophile de Bock. “Zo
klein. Hoe gaan we dit goed
krijgen, dachten we? Je wilt er
toch een douche in hebben.
Maar kijk nu: het voelt ruim,
met een eigen opgang en een
hangmat op het verandaatje.
Op een supergezellige locatie.”
Trots: “Dat het dan toch weer
lukt om alles te realiseren.”

In Nieuw
Amsterdams
Wonen is het niet
alledaags wonen.
BOUW
GESTART!
W:
Locatie NA
in
Revaleiland
Amsterdam
Houthaven

Hoe ze dat doen? “We hou
den een designpicknick. Met
de hele groep – architecten,
brugwachter, team Sweets ho
tel – gaan we naar een huisje.
We kijken: hoe was het, hoe
moet het worden? Dit zijn
geen kamers, maar huisjes. Je
moet álles aanpakken, van de
elektriciteit tot de indeling en
inrichting. Je wilt efficiënt de
kleine ruimte vormgeven, en
toch ook de geschiedenis niet
uit het oog verliezen. In het
huisje Gerben Wagenaarbrug
bij de IJtunnel – ‘daar logeer je
echt in een toren’ – zit bijvoor
beeld het bedieningspaneel
van de brugwachter nog in de
slaapkamer.”
“Ieder huisje is anders, bena
drukt Oxenaar, “en staat in een
andere wijk, met een andere
stijl. Soms bij een dijkje, soms
bij het IJ, soms midden in de
stad.” Van de achtentwintig
zijn er nu elf af. Onlangs werd
het voormalige sluishuis bij de
haven van IJburg opgeleverd.
“Het stamt nog maar uit 2009
en is het grootst.” Het oudste
is dat bij Theater Carré. Dit
huisje Amstelschutsluis stamt
uit 1673 en is alleen met een
bootje bereikbaar. “Dat is echt
een eilandje in de stad.”
www.sweetshotel.amsterdam.

XL PATIOWONINGEN

PENTHOUSES

Woonoppervlakte.: ca. 232 tot 270 m2

Woonoppervlakte: ca. 145 tot 199 m2

Prijzen: ca. € 949.556,- tot € 1.175.075,- v.o.n.

Prijzen: ca. € 909.991,- tot € 1.131.554,- v.o.n.

incl. twee jaar erfpachtcanon

incl. twee jaar erfpachtcanon

VORM.NL/NAW

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

Krijn wordt Caña

Caña opent vanaf 21 maart haar deuren

10 dagen
50% korting
in maart
Krijn IJburg wordt Caña
en viert dat met 50% korting op
alle gerechten in de maand maart.
Proef onze mezzes, tapas en
heerlijke houtskoolgrill gerechten.
Reserveren via 020-7712554
of reserveren@cana-ijburg.nl.
Krijn Taconiskade 404-406
(Haven IJburg)

- Enkele toppers van onze menukaart Koude Tapas / Mezzes

Warme Tapas / Mezzes

Alinazik - Gepofte aubergineyoghurt
met stukjes gebakken lamsvlees € 5.50

Gambas al Ajillo - Gamba’s met
Spaanse peper in Knoflookolie € 7.50

Ezme - Pittige Tapenade van
tomaat, Spaanse pepers, uien,
Peterselie en paprikapuree € 4.50

Gekruide Lamsspiesjes - Lamsspiesjes
(2 stuks) van de houtskoolgrill € 7.50

geserveerd met brood

Couscous - Couscoussalade met
bosui, paprika, citroen, peterselie,
paprikapuree en knoflook € 4.50

Soep / Salades
Vissoep - Rijkgevuld € 7.–
Griekse Salade - Tomaat, Rode ui,
Komkomm er, Groene Peper, Olijven
met Fetakaas € 6.50

Falafel Salade - Groene sla, Rode ui,
Couscous, Komkommer,
Falafelballetjes € 6.50

geserveerd met brood

Pulpo ‘Caña - Inktvis met vulling van
garnalen, walnoot, mancheco en
peterselie € 7.50

Houtskool Grill

Alle gerechten worden geserveerd
met huisgemaakte bulgur
Lamskoteletjes € 19.50
Spies van Bavette - Black Angus € 17.50
Zeebaars € 18.–

JOËL BROEKAERT

‘Ik heb bij tien
van de vijftig beste
restaurants van de
wereld gegeten’
Culinair journalist Joël Broekaert (35) schrijft restaurantrecensies voor NRC. Ook presenteerde hij afgelopen
seizoen de tv-serie De vijf smaken van Joël en won hij
zeven afleveringen van De slimste Mens. Hij woont op de
Tugelaweg.
Door Kirsten Dorrestijn

We hebben afgesproken in het
pas geopende restaurant 48 50
in de Camperstraat, waarvan
Joël de Zweedse eigenaar goed
kent. Joël bestelt een waterke
fir. Hij komt net van een kick
bokstraining en is naar eigen
zeggen ‘helemaal gesloopt’.
Wat vind je van Oost?
“Het is echt mijn buurtje. Er
is een mooie mix van uit
gaanshoreca en winkels. Res
taurants komen er ook steeds
meer bij. Hier heb je nog dat
buurtgevoel met een goede
slager, wijnhandel en kaaswin
kel. Ik kan kriskras door de
buurt fietsen en hier en daar
hallo zeggen. Bij Thull’s op de
Pretoriusstraat waar ik soms
waterkefir haal, zwaai ik altijd
als ik langsfiets. Zo’n dorpsge
voel vind ik toch wel bijzonder
binnen een best wel grote stad
waar wordt geklaagd over de
toeristen.”
Waar haal jij kaas, wijn en
vlees?
“Voor kaas ga ik naar Kef in de
Czaar Peterstraat. Ook mijn
favoriete wijnhandel zit in die
straat: Sprezzatura. Voor vlees
ga ik naar Slagerij De Wit in de
Wakkerstraat. Die doet nog al
les zelf. Hij krijgt op maandag
een koe binnen en op dinsdag
twee varkens en maakt daar al
les van. Zijn ossenworst is be
roemd. Voor hem reed ik al om
voordat ik in Oost woonde.”
Wat vind je van de restaurants in Oost?
“Het niveau is in de loop der
jaren erg gestegen. Rijsel staat
sowieso op nummer één, ver
der kom ik graag bij Scheeps
kameel en Merkelbach. Ook
eet ik met veel plezier bij
Wilde Zwijnen. Dat dit restau
rant, 48 50, er is gekomen vind

ik ook fijn. Het zijn bijzondere
jongens, ze bedenken toffe
dingen. Laatst at ik hier gebak
ken inktvis die vervolgens was
geflambeerd in pure alcohol.
Door de chemische processen
ontstond er zoveel smaak!”
Welke rol speelt eten in jouw
leven?
“Een hele grote. Het is m’n
werk, maar ook m’n favoriete
tijdsbesteding. Alles draait
erom. Voor mijn werk moet ik
ontzettend veel uit eten – ik ga
zo’n vier à vijf keer per week.
Ik moet op de hoogte blijven
wat er speelt. Volgende week
ga ik op studiereis naar Kopen
hagen. Dan doen we vijf res
taurants in drie en een halve
dag. We gaan ook naar Noma,
het meest invloedrijke restau
rant van de laatste tien jaar. Dat
zijn investeringen in kennis en
ervaring. Omdat ik bij dat soort
tenten eet – ondertussen heb
ik tien van de vijftig beste van
de wereld gehad – vragen ze
me bijvoorbeeld bij Pauw en
De Wereld Draait Door.”

Joël met sommelier Daniel Schein van restaurant 48 50. “Voedsel is de enige eerste levensbehoefte die ook
kunst is. Net als bij een voorstelling kun je ervan in vervoering raken.”

Blijft het leuk om uit eten te
gaan?
“Het gebeurt heel af en toe dat
ik denk: o jee, we zijn pas bij
gang drie. Maar over het alge
meen blijf ik uit eten gaan één
van de leukste dingen vinden.
Zolang ik vrienden op vrijdag
avond spontaan voorstel om
buiten de deur te eten, zit ik
goed.”

kun je ervan in vervoering
raken. Bij zo’n Noma zijn de
eerste gerechten afwisselend
qua smaak, dat balanceert zich
langzaam uit, en vervolgens
wordt het steeds complexer.
Anders dan bij een ballet of
theatervoorstelling voltrekt het
spektakel zich in jouw mond,
het is een intieme ervaring.”

Wat vind je er precies zo leuk
aan?
“Je wordt bediend, je wordt
gepamperd, maar op een
gelijkwaardige manier: zij heb
ben immers ergens verstand
van. Voedsel is de enige eerste
levensbehoefte die ook kunst
is. Net als bij een voorstelling

Kookten jouw ouders bijzonder?
“Nee, niet speciaal. Maar ik
vind voedsel van jongs af
aan interessant. Vroeger at
ik met mijn ouders vaak bij
pizzeria Stromboli op de Van
Woustraat. Dan klom ik op het
barretje om naar de man te

kijken die de pizza’s in de oven
deed. Toen zat die fascinatie
er blijkbaar al in. Als puber
keek ik ’s middags uit school
– meestal behoorlijk stoned –
naar Ready Steady Cook. Maar
pas toen ik bij NRC werkte,
kwam ik op het idee om erover
te gaan schrijven.”
Word je herkend op straat?
“Soms, sinds het tv-program
ma. Gisteren zat ik te eten in
een restaurant waar ik een
recensie over geschreven had,
toen kwamen er mensen naar
me toe. Of soms zeggen men
sen in de supermarkt: ‘Hé, ben
jij niet…’ Dat is alleen maar
leuk.”
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Waar ben je op dit moment
mee bezig?
“Ik ben een kookboek aan het
maken met Jonnie en Thérèse
Boer van De Librije. En verder
zijn we druk aan het nadenken
over een nieuw tv-program
ma.”

S C H R I J V E R J A N VA N M E R S B E R G E N I S E E N D I E N ST B A R E E L F TA L L E I D E R

‘Bij Wartburgia rust ik uit van
werk en thuis’
Hij schreef vele romans en
won daar verschillende
prijzen mee. Op woensdagavond en zaterdag doet
Jan van Mersbergen (1971)
echter niets met schrijven,
dan gaat voetbal voor.
Want sinds de zomer is hij
leider van Wartburgia’s
tweede zaterdagelftal.
Over een sociaal mens in
een dienstbare rol.
Door Gijs Lauret

22.04.2018
Open 12 - 21 uur
Officiële opening 15 uur

Omschrijf jezelf eens als
voetballer.
“Ik speel hier sinds 1991, maar
was nooit zo’n geweldige
voetballer. Meer een stugge
verdediger, hard werken. Ik
moest het hebben van conditie
en duels, maar het fysieke is er
een beetje af. Ik kon goed mee
komen, maar vorig jaar keken
ze op de training een beetje
moeilijk als ik in hun team zat.”
Tegenwoordig ben je elftalleider. Hoe dat zo?
“Qua voetbal ging ik het niet
meer redden, maar ik blijf
graag bij het team. Deze club

is heel dorps. Het voordeel
is dat je met niemand een
afspraak hoeft te maken, want
woensdagavond en zaterdag
is iedereen er gewoon. Graag
geef ik die jonge jongens dat
speciale clubgevoel mee. Er
loopt er eentje die op zijn vier
entwintigste al acht clubs heeft
gehad... Ik heb een dienstbare
taak. Schrijven is anders; dat
doe je echt voor jezelf. Ik rust
bij Wartburgia uit van werk
en thuis (Van Mersbergen
heeft drie kinderen, red.).
Mijn vriendin begrijpt dat. Die
vraagt me op zaterdag niet om
te gaan winkelen ofzo.”
Wat doet een elftalleider?
“Het is een vrij onzichtbare
rol. Woensdag en zaterdag ben
ik er, altijd voordat de jongens
er zijn. Op woensdag is het
belangrijkste dat de shirts
gewassen zijn. Een ander
clublid doet dat. Ik kijk of alle
shirts er zijn en leg ze klaar
voor zaterdag, of neem ze naar
huis als we een uitwedstrijd
spelen. Verder wordt er vooral
gekletst. Opvallend weinig
over werk trouwens, ze vragen
me zelden hoe het met mijn
boek gaat. Echt heerlijk dat ik
hier geen schrijver ben! Dat
maakt de mensen niet zoveel

Schrijver Jan van Mersbergen: “Scheidsrechters zijn vaak typische mensen die een gebruiks
aanwijzing hebben.”

uit. Als er wat is, bijvoorbeeld
ruzie op de training of teleur
gestelde spelers die niet bij de
wedstrijdselectie zitten, hoor
ik dat graag. Bij mij kunnen ze
dat kwijt. Het is geen therapie
hoor, maar ze moeten wel er
gens terechtkunnen. Daarom
moet ik er altijd zijn.

Op zaterdag vul ik het wed
strijdformulier in en vang ik
de scheidsrechter op, best een
grappige taak. Het is belangrijk
hem welkom te heten met een
bakkie koffie, want vaak zijn
het typische mensen die een
gebruiksaanwijzing hebben.
Ze zitten heel erg op regeltjes,
terwijl een relativerende sfeer
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In mijn dagelijkse praktijk hebben we te maken met
tegengestelde belangen en juridische discussie, soms
strijd, over wie het (meeste) gelijk aan zijn zijde heeft.
Dat wordt ingegeven doordat het slachtoffer strijdt
voor zijn recht op schadevergoeding, en de betalende
verzekeraar er financieel belang bij heeft die
vergoeding zo laag mogelijk te houden. Wanneer je
die strijd met open vizier voert, oprecht en met kracht
van argumenten en het lukt tot een bevredigend
resultaat voor je cliënt te komen, geeft dat veel
voldoening.
Dat is nog meer het geval wanneer je om dat resultaat
te bereiken, naar de rechter moet stappen en dan
soms moet doorprocederen tot in hoogste instantie:
de Hoge Raad. In de afgelopen jaren hebben we dat
meerdere malen gedaan, en kregen ook meer dan
eens het gelijk aan onze zijde. Dat zijn de kersen op
de juridische taart! Maar helaas lukt dat niet altijd.
Kort nadat we eind 2017 een voor onze cliënt gunstig
oordeel van de Hoge Raad hadden ontvangen in
een dossier, ontvingen we in een ander dossier
helaas een voor onze cliënte negatieve uitspraak. In
die zaak procedeerden we voor cliënte tegen een
advocaat van wie wij van mening waren dat hij haar

belangen verwijtbaar onzorgvuldig had behartigd,
toen zij als minderjarige ernstig letsel had opgelopen
na een verkeersongeval. Cliënte liep daardoor haar
recht op adequate vergoeding van haar letselschade
mis. De rechtbank en het hof volgden ons niet in
onze zienswijze en wezen de claim af. Toch hadden
we goede hoop en argumenten dat de Hoge Raad
anders zou oordelen. Bovendien procedeerden we
voor cliënte op basis van ‘no cure no pay’, zodat zij
financieel geen risico liep. In overleg met cliënte
besloten we de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen.
Die oordeelde helaas dus negatief voor cliënte. Na
zeven jaren procederen was dit hoe dan ook een
zware tegenvaller, waarbij je als belangenbehartiger
jezelf ook de kritische vraag stelt: heb ik het dan zo
verkeerd gezien?
Volgens het oordeel van de rechter wel, voor mijn
gevoel niet; het oordeel voelt oprecht onrechtvaardig.
Maar zo is het recht: niet steeds rechtvaardig, blijkt.
Van Dort Letselschade.
www.vandortletselschade.nl
Advertorial
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heel belangrijk is. Dat voe
len ze vaak niet aan. Ik denk
eigenlijk dat we bij deze club
zonder scheidsrechter veel
goede wedstrijden zouden
kunnen spelen zonder dat het
uit de hand loopt.”

Raoul van Dort

deBrugPolitiek

BEGIN HET VOORJAAR BIJ DE WINKELS VAN MAXIS

tweede paasdag zijn wij geopend

gratis springkussenfestival voor kinderen
‘meet and greet’ met de paashaas
Ah XL en Lidl Maxis eerste en tweede paasdag geopend

DE KWE ST IE
‘Schonere lucht is een morele
plicht van de gemeente’
Onlangs trokken longartsen aan de bel bij de landelijke
partijen in de Tweede Kamer. Zij maken zich grote zorgen over de kwaliteit van de lucht. Die is slecht, vooral als
gevolg van uitlaatgassen van voertuigen. De longartsen
baseren zich onder andere op concrete meetresultaten van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Door Patricia Kersbergen

De mate van luchtvervuiling
wordt sinds de jaren zeventig
gemeten door het Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL), dat
hiervoor gegevens verzamelt
op 320.000 locaties in heel
Nederland.

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

Het is weer lente!

Vanaf 30 maart is ons restaurant elke avond open
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Fijnstof en roet
Het gaat daarbij de laatste jaren
vooral om de concentraties
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof.
De grootste boosdoener
voor de volksgezondheid is
fijnstof met deeltjes kleiner
dan 2,5 microgram per
kubieke meter. Wanneer
ultrafijnstof samenklontert,
ontstaat roet. De norm die de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) daarvoor stelt, is 10
microgram per kubieke meter.
Noord-Holland zit daar met
18,3 microgram per kubieke
meter boven. Vooral in
Amsterdam is de concentratie
rond de drukke wegen te hoog.

Volgens longarts Hans in
’t Veen, verbonden aan het
Franciscus Gasthuis & Vlietland
in Rotterdam, levert de slechte
luchtkwaliteit vooral schade
op aan longen en hart. “Er
komt een type longkanker
voor, vooral bij niet-rokende
vrouwen, die we twintig
tot dertig jaar geleden nog
niet zagen.” Andere ziekten
die verband houden met
luchtvervuiling zijn bronchitis
en COPD, een chronische
ontsteking van de longen. De
grootste boosdoeners zijn
uitlaatgassen van voertuigen.
Maatregelen
De gemeente Amsterdam
werkt met het Rijk, provincies
en andere steden in het
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit mee aan het
oplossen van dit probleem.
Daarbij wordt vooral
gestimuleerd dat zakelijke
rijders schone vervoermiddelen

CDA Amsterdam vindt: “Personenauto’s worden vanzelf vervangen door nieuwe, schonere exemplaren,
dat proces hoeft niet versneld.”

gebruiken, bijvoorbeeld
elektrische voertuigen. Deze
groep kan de meeste winst in
luchtkwaliteit opleveren.
De gemeenteraad heeft in
2016 ingestemd met een
milieuzone voor vrachtwagens
en bestelauto’s. Vrachtauto’s
met zware dieselmotoren
en bestelauto’s met een

dieselmotor uit 1999 en ouder
mogen sinds januari 2017 niet
langer binnen de ringweg A10
rijden. Sinds januari van dit jaar
geldt er ook een milieuzone
voor autobussen en touringcars,
en daarnaast voor brom- en
snorfietsen ouder dan 2010.

nieuwe voorzieningen voor
kwetsbare groepen (denk aan
scholen, kinderdagverblijven en
verzorgings- en verpleeghuizen)
niet langer binnen 50 meter van
drukke wegen worden gebouwd
waar te hoge concentraties
luchtvervuiling worden
gemeten.

Om de schade aan de volks
gezondheid te beperken mogen

K A N A MSTER DAM BI JDRAGE N AAN E E N S C HONE R M ILIE U?
DIEDERIK BOOMSMA (CDA)

JOHNAS VAN LAMMEREN (PARTIJ VOOR DE DIEREN)

“Wij vinden dat dat kan én moet. Bij luchtvervuiling gaat het onder andere om roet
en fijnstof; stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. We moeten de blootstelling
daaraan daarom terugdringen. De maatregelen moeten effectief zijn, en de kosten
moeten opwegen tegen de winst.
Wij vinden een milieuzone voor vrachtverkeer een goed idee: daarmee worden
vervuilende auto’s uit grote delen van de stad geweerd. Daarmee stimuleer je dat
wordt geïnvesteerd in schonere motoren. Maar we zijn niet voor een milieuzone
voor personenauto’s, waar bijvoorbeeld GroenLinks een voorstander van is. Dat is
voor veel mensen een groot probleem. Die auto’s worden vanzelf vervangen door
nieuwe, schonere auto’s. Dat proces hoeft wat ons betreft niet te worden versneld.
Verder willen we dat het openbaar vervoer zo snel mogelijk milieuvriendelijker wordt.
Een groene golf – waarin verkeerslichten in lange straten op elkaar zijn afgestemd –
bevordert een goede doorstroming. Ook buurtparkeren helpt: in bepaalde gebieden
kunnen alleen de bewoners parkeren. Bewoners hebben zo meer plek om te
parkeren. Je voorkomt daarmee vervuiling door zoekverkeer.
We hebben nog veel meer plannen voor een leefbare, milieuvriendelijke stad.
Bijvoorbeeld een goede isolering van bestaande woningen en zoveel mogelijk
energieneutrale nieuwbouwwoningen. Het CDA is een heel groene partij. We willen
de stad beter achterlaten voor toekomstige generaties.”

“Amsterdam kan heel veel bijdragen aan een schonere luchtkwaliteit en is dat ook
moreel verplicht. Amsterdam is de hoofdstad, andere gemeenten kijken naar ons.
Amsterdam is ook nog eens 20 procent aandeelhouder van Schiphol. Bedenk dat
de uitstoot van één startende Boeing 747 gelijkstaat aan de uitstoot van 1 miljoen
vrachtauto’s. Amsterdam herbergt verder de grootste kolenoverslag van Europa, we zijn
ook nog eens de grootste benzinehaven. En we hebben het Amsterdams Energie Bedrijf,
waar verbrand wordt om maar energie op te wekken. Dat is niet echt bevorderlijk voor
de luchtkwaliteit.
We kunnen allerlei maatregelen nemen. We moeten veel meer inzetten op
energietransitie: op gebruik van duurzamere vormen van energie. Het is een voorstel
van de PvdD geweest om een andere infrastructuur aan te leggen, met elektrische
laadpalen aan wal, zodat ook schepen elektrisch kunnen varen. Verder kunnen we meer
doen aan recycling, zodat er veel minder plastic in zee terechtkomt. We kunnen de
belasting vergroenen en we hebben hiervoor twee voorstellen gedaan. Mensen betalen
minder parkeergeld als ze in schonere auto’s rijden en ze betalen minder OZB als ze hun
woning isoleren. Daar hebben ook huurders baat bij. De ja-ja-sticker (alleen dán nog
folders in de bus) is ook een idee van de PvdD. De PvdD is niet zozeer politiek bezig,
maar denkt vooral na over praktische ingrepen voor een schoner milieu.”
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‘In Nederland kan ik zonder angst zeggen wat ik voel’

STAD IN BEWEG I N G

Elke dag reist de 17-jarige

men om een nieuw leven op
te bouwen, zelfs jonge tieners
vluchtten hiernaartoe zonder
hun ouders.
Vandaag reis ik zoals gewoon
lijk met de trein en herinner
ik mij momenten uit mijn
tienerjaren in Istanbul en mijn
kindertijd in Syrië.”

Rushan Mahmoud Ali,
een Syrisch-Koerdische
vluchteling, met de trein
van Abcoude naar station
Muiderpoort. Daar is haar
school, het Montessori College Oost, waar ze de Nederlandse taal leert. Sinds
negen maanden woont ze
in Nederland. Rushan, die
later journalist wil worden, interviewt zichzelf
over haar leven in Syrië en
Nederland.
Door Rushan Mahmoud Ali

“Toen ik voor het eerst in
Nederland was, had ik wel al
enige kennis over het Neder
landse volk. Ik dacht bijvoor
beeld dat Nederlanders van
lezen en studeren houden.
Zo staan ze bekend in het
Midden-Oosten, ook in Syrië.
Ik ontdekte een groot verschil
tussen Nederlanders en Syri
ërs in het denken. De meeste
Syriërs worden bijvoorbeeld

als moslim geboren. Hun leven
is meestal gebaseerd op hun
geloof, met alle tradities die
daarmee samenhangen. Hier
mag je zelf weten welk geloof
je kiest, of geen geloof hebben.
De vluchtelingen uit Syrië in
Amsterdam hebben hier een
nieuw leven, maar met vele
herinneringen aan de oorlog,
en met grote zorgen. Diegenen
die gevlucht zijn vanwege de
oorlog lieten alles achter. Een
vader die zijn kinderen achter
heeft gelaten, een zoon die in
zijn eentje hierheen is geko

Polderbaan dicht
voor onderhoud
van 25 maart tot en
met 15 april 2018

Wie ben ik?
“Ik kom uit Afrin, een stad in
de provincie Aleppo. Ik kom
uit een Koerdisch gezin, en
zoals de meeste Koerden zijn
we wereldlijk. We volgen het
credo goede redenen, goed
denken en goede daden.
Ik was 14 jaar toen we met ons
gezin naar Turkije gingen. Ik
verwachtte toen helemaal niet
dat de oorlog mijn land zo zou
overheersen. Ik kende oorlog
alleen uit geschiedenisboe
ken. In Turkije begon ik met
gedichten schrijven omdat
alleen schrijven me troostte.
Want ook al was ik nog maar
14, ik voelde dat mijn ouders
zich zorgen maakten over de
toestand in Syrië. We zijn in
Istanbul gaan wonen en verder
getrokken naar West-Europa
omdat de omstandigheden
in Turkije voor ons beperkt
waren.”

Hoe ben ik naar Nederland
gekomen?
“In augustus 2015 besloot mijn
vader uit Istanbul te vertrek
ken, met de vluchtelingen
stroom mee, richting WestEuropa. Zo is hij in Nederland
terechtgekomen. Na anderhalf
jaar mochten wij – zijn vrouw
en vier kinderen – ook naar
Nederland komen, met het
vliegtuig. Het was de eerste
keer dat ik Nederland zag. Ik
zag een land dat er superge
ordend uitzag. Het leek heel
anders dan alles wat ik in het
Midden-Oosten kende.”
Wat valt mij op in Nederland?
“Ik ben blij dat ik in Nederland
ben. Het is een land dat respect
heeft voor het denken en de
denker. Ik voel dat ik door het
Nederlandse volk als vluchte
ling word gerespecteerd en dat
waardeer ik heel erg. Hier in
Nederland kan ik zeggen wat
ik voel, zonder angst. Ik kan
mensen om me heen de hele
waarheid vertellen zonder me
in te houden. Ik wil ook graag
journalistiek studeren, omdat
journalisten de waarheid pro
beren te presenteren. Als klein
meisje wilde ik altijd al voor

journalist spelen en mensen
interviewen.”
Verschillen in cultuur tussen
de Koerden en de Syriërs.
“Ik voel mij in eerste instantie
een Koerd, maar ik woonde
in Syrië. De Koerden hebben
hun eigen tradities en taal. In
maart vieren we de komst van
de lente en op 23 maart wordt
het grote feest Noroez gevierd,
genoemd naar de betekenis
van liefde, oprechtheid en
triomf. De oorspronkelijke
godsdienst van de Koerden is
het zoroastrisme. Sommige
Koerden keren weer terug tot
die godsdienst. De Koerden
en Syriërs hebben dus wel een
groot verschil in cultuur en
tradities, maar voor mij zijn
beide volken gelijkwaardig.”
Dit artikel is het resultaat van een
stageproject dat werd begeleid door
freelancejournalist Michel van
Dijk.

In deze periode maakt het vliegverkeer
van en naar Schiphol meer gebruik van de
Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en
de Zwanenburgbaan. Hierdoor kan je
meer hinder ervaren.
Voor meer informatie kijk je op
schiphol.nl/baanonderhoud of bezoekbas.nl

Beter vervoer met minder vervuiling
Amsterdam is een levendige en drukke stad. De hele dag door is het een komen en gaan van buurtbewoners, dagjesmensen, toeristen, forensen
en zakenlui. De gemeente staat voor de pittige uitdaging om de jaarlijks groeiende stroom aan bewegingen in goede banen te leiden. Hoe blijft
de hoofdstad een bereikbare stad zonder in te boeten aan veiligheid en leefbaarheid? Hoe duurzaam vervoeren we ons over twintig jaar?
Door Wietse Schmidt

De vervoersvormen in de hoofdstad zijn bijna net zo gemêleerd als de bevolking.
Amsterdammers bewegen zich wandelend, op de scooter, met de auto, per fiets of
met het openbaar vervoer. Maar er is veel meer mogelijk. Op de dam staan de koetsen
geduldig te wachten op klanten en de rondscheurende fietstaxi's zijn al niet meer weg
te denken uit het straatbeeld. Op de grachten worden rondvaartboten vergezeld door
motorbootjes, watertaxi's en waterfietsen.
Ieder heeft zijn eigen redenen om te kiezen voor een bepaald vervoermiddel.
De toegenomen mobiliteit in de groeiende stad kan echter ook problemen met
zich meebrengen; de stad slibt dicht en de luchtkwaliteit gaat met grote sprongen
achteruit. De gemeente heeft daarom besloten milieuzones in te stellen. Hiermee
worden vervuilende vervoermiddelen, zoals oudere dieselauto's en brommers, uit de
binnenstad geweerd. De maatregel moet zorgen voor een schonere en gezondere stad.
Maar alleen verbieden is niet genoeg, er moeten ook alternatieven worden geboden.
Amsterdam is al enkele jaren intensief bezig het openbaarvervoernetwerk te
verbeteren. De Noord/Zuidlijn, die deze zomer in gebruik wordt genomen, is de
bekendste vernieuwing. Maar ook in Oost wordt er hard gewerkt aan een beter
openbaar vervoer. Bijna alle metrostations van de Oostlijn worden opgeknapt.
Ingrepen in de infrastructuur moeten zorgen voor een betere doorstroming van bus en
tram. De nadruk ligt op de busroutes en verbeteringen bij de NS-stations Amsterdam
Amstel, Muiderpoort en Science Park.
Een vervoermiddel dat bijdraagt aan een schone stad zonder opstoppingen is
natuurlijk de fiets. Amsterdam is fietsstad bij uitstek. De elektrische fiets wordt steeds
beter, lichter en goedkoper en dit maakt het voertuig voor steeds meer mensen
interessant. Een brug of straf windje vormt geen vervelend en belemmerend obstakel
meer. Amsterdam werkt hard aan goede fietspadverbindingen en verbeteringen voor
fietsparkeren. In Oost zijn er concrete plannen voor een fietsbrug van Java-eiland naar
Noord en voor een fietsbrug van Zeeburgereiland naar het Oostelijk Havengebied.
Om in de toekomst niet achter de feiten aan te hoeven lopen is het Innovatie Team
opgericht. Amsterdam speelt hiermee in op kansen voor innovatie. Het team zoekt

De stad slibt dicht, beter ov en fietsen kunnen goede vervoersalternatieven voor
Amsterdammers zijn.

met het actieprogramma Smart Mobility samenwerking met andere overheden,
kennisinstellingen en mobiliteits- en technologiebedrijven, zoals Google en TomTom.
De komende vijf jaar ligt de focus op de komst van de nieuwe metrolijn, meer
elektrische fietsen, scooters, deelauto's en zelfrijdende auto’s. De gemeente hoopt met
het programma meer zicht te krijgen op de impact van deze ontwikkelingen op de
mobiliteit in de stad.
Hoe de toekomst er precies uit gaat zien weten we niet. Of we ons straks met z’n
allen duurzaam verplaatsen is de vraag. Maar dat er dingen gaan veranderen is zeker.
Amsterdam blijft in beweging.

C YC LE YO U, KWALI T E ITS FIE TS E N O P MA AT

Voor liefhebbers van fietsen, reizen en racen
Bij CycleYou aan de Schellingwouderdijk, naast
Landmarkt, kun je terecht
voor fietsen van hoge
kwaliteit. Geen gewone
stadsfietsen, wel woonwerkfietsen, racefietsen en
fietsen voor reizen, van de
merken Santos en MEES.
JanWillem Marchal maakt
ze met liefde voor je op
maat.
“We bespreken eerst: wat ga
je ermee doen, wat past bij je
budget en bij je fysiek? We
maken een fiets helemaal
gebaseerd op jouw wensen en
doel. Ga je op vakantie fietsen
door Canada of bergaf langs de
Rijn? Dat maakt veel uit voor
het type en de samenstelling
van de fiets die je nodig hebt.”
JanWillem zweert bij zijn twee
merken: het door hemzelf ont

wikkelde MEES speciaal voor
racen, en Santos vooral voor
reizen en woon-werkverkeer.
Sinds vorig jaar is CycleYou
Santos WorldStore.”
“Daar ben ik trots op omdat
dat bijzondere fietsen zijn, met
een goede filosofie erachter.
Mensen kopen steeds meer
op internet, ook fietsen. De
fietsen van Santos zijn niet
online verkrijgbaar, juist niet.”
Het zijn fietsen voor de echt
geïnteresseerde fietser, hand
gemaakt voor jou. “Een Santosfiets is er een voor je leven. De
fiets is samengesteld van het
beste dat er op deze wereld
beschikbaar is.”
Klant ben je bij CycleYou voor
altijd. “Nazorg is heel belang
rijk. Ik heb de instelling: al
kom je na tien jaar voor service
of onderhoud, je bent en blijft
mijn klant, ik help je.”
Uiteraard heeft CycleYou ook
e-bikes. “Neem de Santos Po
werSerie, voor zowel de vakan

tie- als de woon-werkfietser.
Eindelijk is er een e-bike die
inzetbaar is voor het bepakt
reizen. Of mijn eigen MEES,
die ook zonder dat je de motor
aanzet geweldig fietst.”
Marchal bouwt al vierentwin
tig jaar fietsen, sinds zeven jaar
zit zijn zaak aan de Schel
lingwouderdijk. Hij is zelf een
fervent fietser. “Reizen met de
fiets, dat is mijn ding. Een tasje
achterop en wegwezen. In
Amsterdam zijn er relatief heel
weinig speciaalzaken. Wij zijn
er één, voor liefhebbers van
fietsen, racen, reizen.”
CycleYou, Schellingwouderdijk
339, 020-6277726, info@cycleyou.
nl. De winkel is open van dinsdag
tot en met donderdag van 12.30 tot
18.00 uur, en vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur, graag op
afspraak. www.cycleyou.nl.

JanWillem Marchal in zijn zaak aan de Schellingwouderdijk. “Ook
handgespaakte wielsets maken wij nog.” Foto: Thijs Wolzak
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Bezoek de Scientology Kerk

OPEN HUIS

BEVEILIG UW HUIS

ZGAODeel 45

met ANTI-KERNTREKBESLAG en POLITIEKEURMERK 3* CILINDERS
Altijd een prijsopgave vooraf.

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

Logeren in
het Flevohuis

Martin’s sloten en cilinders
Bel Martin: 06-23686681

(voormalig eigenaar Schoenmakerij IJburg)

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

Waterlandplein 261

R E STAU R A N T D E P I TS K E U K E N G E O P E N D I N F L E VO P O O R T

‘Ouderen en jongeren verrijken elkaars leven’
In de Flevopoort is pop-

deren hebben vaak een mooie
en motiverende invloed op
elkaar. Ik heb al veel positieve
reacties over de bediening
gehoord.”

uprestaurant De Pits
geopend. Er werken vooral
jongeren die net dat beetje
meer coaching en aandacht

www.zgao.nl

Levels knikt: “De combinatie
van ouderen en jongeren is
verrijkend. Ze leren elkaars
leefwereld kennen. De jonge
ren krijgen gelegenheid om
te zien welke wereld er ook
is, een wereld die ze vaak niet
kennen van thuis. Uit ervaring
weet ik dat oud en jong samen
veel positiefs oplevert.”

nodig hebben. Bezoekers
merken dat niet. “We
willen een plek creëren

Voor een studie zijn wij op zoek naar:

waar ouderen en jongeren

Mannen / Vrouwen
• 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

Door Linda van den Dobbelsteen

18-65 jaar
Het AMC zoekt gezonde vrijwilligers uit de regio Amsterdam voor
een onderzoek naar het effect van een plantaardig voedingssupplement
op verkoudheidsklachten.
Alleen gezonde personen die in de weken voordat de studie start geen ver-

v

koudheid hebben doorgemaakt komen in aanmerking voor dit onderzoek.

Wibautstraat 112, 1091 GP • 020–3202230
scientology-amsterdam.org

Vergoeding € 500,-

© 2018 Scientology Kerk Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Scientology en het Scientology kruis (gepunt) zijn
dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center en worden met permissie gebruikt. Dutch

Meer informatie
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elkaar ontmoeten.”

www.proefpersonen.nl/hero

2/18/18 4:24 PM

Dimitri

EN MEER:
T-Gray
Ephrem - DJF - Oskamp
Bouberg Wilson & Sandro

(KMS, Planet E, Hi-Tech Soul // Amsterdam)

Levels is bestuurslid van De
Pits en directeur bij Spirit, een
jeugdhulporganisatie. Toen ze
merkten dat het voor hun jon
geren van rond de 18 lastig is
om zelfstandig een stageplek,
werk of opleiding te vinden,
werd in Zuid het eerste De
Pits-restaurant opgericht.

Op zaterdag 24 maart is het

19 UUR
TILL LATE

Landelijke Opschoondag
en ook Amsterdam-Oost
ruimt op: er zijn in vrijwel
alle wijken acties van
Supporter van Schoon.
Heb je een paar uurtjes
over voor een schone, opgeruimde buurt?

GRATIS
ENTREE
GIN & TONIC
BAR
DAGHAP HALVE KIP VAN ‘T SPIT MET FRIET € 10,- TUSSEN 17 - 21 UUR

BIJ STORM | IJDIJK 10 | AMSTERDAM |

Manager Chris Janssen en medewerkers Sanjay Hoebba en Frans Jansen in De Pits Keuken aan het
Kramatplantsoen. “Jongeren en ouderen hebben vaak een mooie en motiverende invloed op elkaar.”

“Jongeren in de jeugdhulp
worden tot 18 jaar goed bege
leid, en voor volwassenen zijn
er voldoende re-integratiepro
gramma’s vanuit de gemeente.
Maar deze groep belandde
een beetje tussen wal en schip.
Aan het IJsbaanpad is zo een
hip lunchlokaal ontstaan waar
tachtig tot honderd jongeren
per jaar stagelopen, leren, en
werkervaring opdoen.”

De bedoeling is dat de gas
ten niet merken dat het een
leerwerkplek is. De Pits is een
zelfstandige organisatie die de
eigen broek kan ophouden,
dus geen subsidie ontvangt. Zo
is een zelfstandig, onafhanke
lijk concept ontstaan, met een
bedrijfsleider met een horecaachtergrond die goed met
jongeren kan werken.

De Pits in de Flevopoort is
er gekomen op initiatief van
ZGAO, Ymere, stadsdeel Oost
en Civic. Nicole Kerssema
kers van ZGAO: “Voor onze
bewoners, revalidatiecliënten
en hun familieleden, maar
ook voor medewerkers, is het
fijn dat er een restaurant zo
dichtbij is. Het is een gezellige
ruimte die uitnodigt tot leuke
gesprekken. Jongeren en ou

Oost ruimt op!

PRE-OPENING
VRIJDAG
6 APRIL

Op donderdag rond lunch
tijd is het gezellig druk in De
Pits Keuken aan het Kramat
plantsoen. Ouderen zitten,
soms met familieleden, rond
tafels aan de koffie of een fijne
lunch. Taart en koek wor
den hier vers gebakken. Ook
buurtbewoners zijn welkom.
Edwin Levels: “We willen een
plek creëren waar ouderen
en buurtbewoners elkaar en
jongeren ontmoeten.”

Hieronder lichten we er een
paar activiteiten uit, een over
zicht van alle opruimacties
vind je op www.supportervanschoon.nl.
De wind blaast over het water
veel zwerfvuil het Schelling
wouderpark in. Omwonenden
steken samen de handen uit
de mouwen om hun groene
pareltje weer te laten stralen
(11.00–13.00, verzamelen 10.45
uur t.o. Schellingwouderdijk 147).

In Muiden wordt de Bur
gemeester de Raadtsingel
opgeruimd (10.30–13.00 uur,
verzamelen in het park).
In de Indische Buurt maken
bewoners de Ambonplein
buurt weer netjes (11.00–15.00
uur, verzamelen Batjanstraat 68).
In Betondorp wordt het plastic
en ander zwerfvuil langs
de oever van het water aan
de Zaaiersweg opgeruimd
(13.00–14.00 uur, verzamelen
Landbouwstraat 39).
Met een groep omwonen
den wordt Park de Meer
opgeruimd (10.00–12.00 uur,
Anfieldroad, verzamelen in het
Parkhuis).

Ook in Schellingwoude wordt op 24 maart zwerfvuil opgeruimd.
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Hij benadrukt: “Vanuit jeugd
hulp hebben de jongeren
vooral ervaring met wat er niet
goed gegaan is. Bij De Pits wor
den ze gewaardeerd om hun
inbreng, en worden ze gezien
om wie ze zijn. Die succeserva
ring is zo waardevol voor onze
jongeren.”
De Pits Keuken is voorlopig
geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 11.00–18.00 uur.
www.zgao.nl
Advertorial

BEZOEK ONZE SHOWROOM
MET 50 SLAAPBANKEN EN 20
,
BEDKASTEN PROGRAMMA S

PAASACTIE
10% EXTRA KORTING
OP ONZE SALE-MODELLEN
( 15% BIJ EIGEN VERVOER)

2e

PAASDAG OPEN

Openingstijden Paasweekend:
Goede Vrijdag: 9.00 - 17.30
Paaszaterdag:
9.00 - 17.00
1e Paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
12.00 - 17.00

deBrugNieuws
TI JDELI JK ON DERKOMEN VOOR GEM ÊL EER D E GR OEP

Studenten en statushouders wonen straks
samen op vier plekken in Oost
Aan de rand van Science
Park Amsterdam, tussen
de zilverwitte toren van
datacentrum Equinix en de
ringweg, worden dit jaar
240 tijdelijke woningen
gerealiseerd. De helft hiervan is bestemd voor jonge
statushouders, de andere
helft voor studenten en
starters op de woningmarkt. Het idee van zo’n
gemêleerde bewonersgroep is dat studenten en
starters de nieuwkomers
wegwijs maken, en dat ze
samen de verantwoording
dragen voor het pand. Het
tijdelijke woongebied zal
maximaal tien jaar blijven

EASY LIVING

MIDDENWEG 109-113A AMSTERDAM

020 6631161

WWW.SLAAPBANKEN.NL

staan.
Door José Stoop

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

H O U T E N V LO E R E N
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HOGE KORTINGEN
Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

Science Park is één van de drie
tijdelijke huisvestingsprojec
ten in Amsterdam-Oost die het
komende jaar zullen worden
gerealiseerd. Ook aan de Da
guerrestraat op IJburg en de
Kruislaan in Watergraafsmeer
worden dit jaar tijdelijke wo
ningen neergezet, met respec
tievelijk plek voor 180 en 250
bewoners. Ook hier zal weer
een mix van studenten, star
ters en statushouders komen
te wonen. De Daguerrestraat
wordt naar verwachting eind

mei opgeleverd, de Kruislaan
eind 2018.
Een soortgelijk project aan de
Van Lohuizenlaan op Cruqui
useiland is begin 2018 al of
ficieel geopend en biedt plaats
aan ruim 80 studenten en sta
tushouders. De bruinzwarte,
modulaire units die hier zijn
neergezet zijn geven een idee
hoe de andere projecten er
ongeveer uit zullen gaan zien.
In totaal kent Amsterdam zes
grote, tijdelijke huisvestings
projecten. Naast de vier pro
jecten in Oost staat ‘Startblok
Elzenhagen’ – als deel van het
nieuwbouwproject Elzenha
gen Zuid – in Noord gepland,
met 540 tijdelijke units; het
grootste project van de zes.
Ook is er ‘Karmijn’ aan de Lou
wesweg in Nieuw-West, dat al
sinds december 2017 bewoond
is en uit 110 woningen bestaat.
Project Riekerhaven in NieuwWest was het eerste tijdelijke
huisvestingproject met deze
mix van bewoners, het opende
in augustus 2016 en fungeerde
als voorbeeld voor de zes ver
volgprojecten.
Naast nieuwbouwprojecten
kent de stad ook een groot
aantal ‘transformatieprojec
ten’ waarbij bestaande bouw
wordt omgebouwd tot tijde
lijke woonruimte. Zo wordt
het voormalige kantoor van
de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit aan de Hoogte
Kadijk verbouwd om de
komende tien jaar plaats te

Aan de Van Lohuizenlaan op Cruquiuseiland zijn onlangs de tachtig tijdelijke units voor studenten en
statushouders opengegaan.

bieden aan statushouders en
studenten.
In 2016 zijn er zo’n 2000
nieuwe statushouders naar
Amsterdam gekomen, en
in 2017 ongeveer 1600. Het
grootste deel van de statushou
ders betreft gevluchte Syriërs.
Toewijzing van de woningen
voor deze groep loopt via het
Centraal Orgaan opvang asiel
zoekers COA. De starters- en
studentenwoningen worden
toebedeeld door de verschil
lende woningcorporaties die
participeren.

Kinder
concerten
2+

ZO 1 APR / 13.30 + 15.30

Kijk Muziek!

Aadje Piraatje viert feest
Ton Meijer + NedPho

Spannende voorstelling vol muziek
8+

UITVERKOCHT

ZO 1 APR / 13.30 + 15.30

Kijk Muziek!

Zapp Mattheus

Amsterdams Bach Consort
Compacte Mattheus Passie voor de jeugd
7+

ZO 8 APR / 13.00 / Ligeti Festival

Maak Muziek!

SoundLAB in Space

Workshop voor kinderen met volwassenen
Aan de slag met Ligeti’s muziek uit 2001: A Space Oddysey

Lentefeest Blijburg

8+

Op 14 april viert Blijburg de lente, en precies op de dag dat de lente valt brengen wij dit nieuws
over spelen in het Blijburgse zand. Die avond wordt de liefde gevierd, met een programma vol live
muziek, performances en te gekke dj’s. Van 22.00-06.00 uur, blijburg.nl.

ZO 8 APR / 15.00 / Ligeti Festival

Grasland

Kijk Muziek!

Nieuw Amsterdams Kinderkoor e.a.
Poëtisch sprookje als ode aan Ligeti’s speelse geest
8+

ZO 15 APR / 15.00

Open je Oren!

Michel van der Aa

Wat is het geheim van componeren?
Jeugdconcert. Presentatie: Dieuwertje Blok.

Krijn IJburg wordt Caña, maart is kortingmaand
Taner Can won met restaurant Krijn afgelopen zomer de eerste prijs bij de Grote flammkuchentest
van Het Parool. Toch bleef terugdenken aan zijn oorspronkelijke gerechten, waarvoor hij van
Johannes van Dam ooit een 9,5 kreeg. Tijdens een culinaire reis langs de mediterrane landen
besloot hij onlangs het roer om te gooien. Krijn wordt nu Caña, een klassiek mediterraan restaurant
waar naast koude en warme tapas en mezzes, ook vis- en vleesgerechten van de houtskoolgrill
gegeten kunnen worden. Vanaf woensdag 21 maart opent Caña de deuren. Tot en met eind
31 maart is het Proefmaand, gasten krijgen 50% korting op alle gerechten. De prijswinnende
flammkuchen blijven intussen gewoon op de lunchkaart staan. Caña is op maandag en woensdag
tot en met zondag geopend voor lunch en diner.
Krijn Taconiskade 404-406, reserveren: 020-7712554, reserveren@cana-ijburg.nl.
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7+

ZO 15 APR + ZO 27 MEI / 13.00

Workshop SoundLAB

Maak Muziek!

Doe mee, iedereen kan het

Aan de slag met (te) gekke instrumenten.
Voor kinderen (7+) met volwassenen.
8+

ZO 27 MEI / 15.00

Ntjam Rosie

Wat is het geheim van zingen?
Jeugdconcert. Presentatie: Dieuwertje Blok.

Open je Oren!

deBrugNieuws

deBrugNieuws
LIEVE STAD

O OST IN BEDRI J F: M J AMST E R DA M S U C C E SVO L A A N D E PAMP US LAAN

‘We hebben specialisten in huis voor waxen, massages, nagels en meer’
Na de Beauty Award gewonnen te hebben neemt
Marie-José Putman van
beautysalon MJ Amsterdam nu zelf plaats in de
jury van deze prestigieuze
prijs. “Een hele eer.” Haar
salon aan de Pampuslaan
bestaat nu ruim tien jaar.
Ze heeft nieuwe merken,
specialistische behandelingen en plannen voor een
tweede zaak.
“De Pampuslaan is een su
perleuke straat geworden.” Ze
kijkt naar buiten, waar intus
sen ook Stijldepartment, Stitch
en Bakker Lia hun deuren
geopend hebben. Girlpower,
noemt Marie-José dat met een
knipoog. De Pampuslaan, de
hoofdweg tussen Centrumei

land en IJburg 1 waar ook de
tram doorheen rijdt, beloofde
destijds mooi te worden. Door
de crisis liep alles vertraging
op, maar nu is het bijna zover.
“Verhuurder De Key is heel
betrokken om er samen met
de ondernemers” – ze noemt
ook supermarkten Deen en De
Versmarkt – “een veelzijdige
straat van te maken.”
Intussen worden de nieuwe
behandelstoelen geleverd
en moet Marie-José even
bijspringen. “IJburg is gro
ter geworden”, zegt ze als ze
terugkomt. “Afgelopen maand
hebben we vier nieuwe me
dewerkers aangenomen. Met
meer dan driehonderd be
handelingen per week zijn we
toonaangevend in Amsterdam.
En omdat we zo groot zijn,
kunnen we trends volgen.”
Zoals bindweefselmassages,
die worden ingepast in de
facials. In de salon kun je te

recht voor alles op het gebied
van beauty: massages, nagels,
pedicure, botox, wenkbrau
wen enzovoorts. “We hebben
steeds meer specialisten in
huis, zoals die voor wenkbrau
wen in de ‘browbar’, en voor
waxen en massages.” Het is een
van de redenen waarom ze in
2015 de Beauty Award won.
“Dat ik nu jurylid mag zijn van
die prestigieuze prijs is extra
bijzonder.”
IJburgers vormen een kri
tisch publiek, weet ze. En dat
is goed, want het houdt haar
scherp. “I care. Het maakt me
tot wie ik ben. Mensen uit de
stad, die hier ook veel komen,
zijn onder de indruk van onze
service en prijzen.”
Ze kijkt alweer uit naar nieuwe
kansen. “Die award heeft veel
publiciteit opgeleverd, de
salon was te zien in Meisje van
Plezier en er wordt gefilmd

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

BESTUURSLID EN ZWE M J U F B I J D E WATERV R I EN D EN

Door Catherine Smit

‘Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen’

Dinsdagavond, halfacht. In
het Sportfondsenbad Oost
komen de kinderen even uit
het water om met juf Betty
(68) op de foto te gaan. Ze zijn
nog geen tien, maar zwem
men kunnen ze als de beste: de
groep gaat binnenkort op voor
het diploma Zwemvaardig
heid 2. Ze hebben al heel wat
diploma’s op zak, maar vinden
het zwemmen zo leuk dat ze
steeds weer naar een volgend
doel willen toewerken.

Ze draagt roze crocs, een korte broek en een wit shirt met het logo van de Watervrienden,
de zwemvereniging waar haar ouders – ver voor de oorlog – ook al lid van waren. Betty
Heimans zit in het bestuur van de vereniging en geeft met veel plezier zwemles aan kinderen in het Zuiderbad. Het moeten er door de jaren heen honderden zijn geweest.

“Het gaat hier niet van: stam
pen, diploma, hup weg… we
heten niet voor niets de Watervrienden”, vertelt Betty. “Het
ABC-traject duurt relatief lang.
Dat is de basis. Naarmate ze
sterker worden, leren ze ook
duiken en reddend zwem
men.”

Marie-José van MJ Amsterdam: “Wij hebben steeds meer specialisten in huis.”

voor een serie van Talpa.” De
komende tijd gaat Marie-José
zich richten op beautyvlogs.
“En op een tweede vestiging in
de stad.”

MJ Amsterdam is zeven dagen per
week open, waarvan op maandag
tot en met donderdag tot 22.00 uur.
Je kunt zelf online een afspraak
inplannen. Pampuslaan 27–29,
020-4165098,
www.mjamsterdam.nl

De kinderen mogen pas ‘op’
voor een diploma als ze er
helemaal klaar voor zijn. “Ze
halen het daardoor eigenlijk
altijd, en we maken van het
afzwemmen dan ook echt een
feestje.”

advertorial

Van Erven Dorens Geeft Sterren

“Ze staan te springen als je zegt: we gaan van het startblok duiken”, vertelt Betty Heimans. “Maar voor
watertrappelen of bordjes opduiken gaan ze net zo enthousiast het water in.”

gegeven door vrijwilligers, die
daarvoor worden opgeleid en
geregeld nog op cursus gaan.
De gemeente springt bij als
de kosten voor een gezin toch
een obstakel vormen. “Maar
we sturen geen kinderen weg”,
zegt Betty, die laat doorsche
meren dat de vereniging een
enkele keer wat bijlegt.
Nederland is met zijn grachten
en plassen echt een waterland.
Niet alle ouders zijn zich daar
van voldoende bewust, zegt
Betty, met alle risico’s van dien.
“Ik vind dat ieder kind moet
kunnen zwemmen.”
Er is een wachtlijst en de
zwemvereniging zou blij zijn
met extra vrijwilligers. Want
per tien kinderen is er een juf
of meester nodig, en daar
naast moet er iemand toezicht
houden over het hele bad. Aan
de familie Heimans zal het in
ieder geval niet liggen, want
ook de twee volwassen doch
ters van Betty geven zwemles
bij de Watervrienden.naar een
geschikte plek om te broeden!”

Om het zwemmen betaalbaar
te houden worden de lessen

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.

J A N S C H A E F E R B RU G

Kledingruil bij Zero Waste Lab

‘Een inspiratiebron voor toekomstige bruggen over het IJ’
Van mooimakerij kan je
architect Ton Venhoeven niet
beschuldigen. Veel architec
ten zijn bezeten van orde en
logica. Constructies worden
gerangschikt langs de liniaal,
gevels worden met gevoel
voor ritmiek gecomponeerd
aan de hand van de gulden
snede.
Venhoeven kent de gulden
snede niet. Wil hem niet eens
kennen. Voor ritmiek is hij al
lergisch. Als een ritme dreigt
te ontstaan zal hij het snel
onderbreken. Ik verdenk hem
van een fascinatie voor Star
Wars. Dat zou de futuristische
vormgeving van veel van zijn
gebouwen verklaren. Net zo
als bij een ruimtestation staan
gevels niet recht maar schuin.
Hij is het tegenovergestelde
van de blokkenstapelaar. Hij
werkt vanuit een scenario:
een gebouw is de verbeelding
van een verhaal.
Sommige gebouwen zijn op
het randje van lelijk. Zoals de
vijf onheilspellende woonge
bouwen, ingeblikt in zilver
kleurige golfplaat, aan de
rand van de half-ondergrond

en een ruimtestation samen
komen met een robuust pak
huis dat het havenverleden
van het gebied symboliseert.
Het gat in het pakhuis is ruw,
met een sloophamer gemaakt
en zo gelaten. Fantastisch!

se tramhalte Rietlandpark. De
gebouwen zijn vormgegeven
als hoofden, met een schuin
teruglopende gevel als voor
hoofd en gaten op de plaats
van de ogen. Zoals de beelden
op Paaseiland staan ze met

hun gezicht dezelfde kant op
gericht.
De Jan Schaeferbrug be
schouw ik als zijn beste
werk. Hij had ook wel geluk:
iemand was op het briljante

idee gekomen om de brug
dwars door Pakhuis de Zwij
ger heen te steken. Hierdoor
ontstaat een Star Wars / Ar
mageddon-achtig beeld waar
bij een futuristische brug met
de kenmerken van een reptiel
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Om met de brug op het gat in
het pakhuis aan te komen is
de brug laag gehouden. De
constructie is verborgen in de
vorm: vakwerkliggers liggen
als spieren onder de huid van
het reptiel. Er is heel goed
nagedacht over het functio
neren van de brug: voetpaden
en fietspaden komen aan op
de kades vlak onder de brug.
De oprit voor autoverkeer is
compact neergelegd zodat
de infrastructuur niet te veel
ruimte inneemt. Gebouwen
staan vlak langs de brug en
de weg, waardoor de intieme
sfeer van Java-eiland intact
blijft. Dit is een heel goede
brug, hopelijk een inspiratie
bron voor toekomstige brug
gen over het IJ.

De stad gaat langzaam maar zeker over op een circulaire
economie: wat nu nog afval is, kan in veel gevallen een
grondstof zijn voor iets nieuws. Het zou goed zijn als we wat
minder shoppen bij de grote ketens en wat duurzamer leven
door kleren een tweede leven te geven. Daarom organiseert
het Zero Waste Lab, vlak naast de Dappermarkt, op zaterdag
7 april de kledingruilbeurs SWOPS. Hier kun je jouw ‘oude’ of
ongebruikte kleding inleveren en er een ander kledingstuk
voor terugkrijgen.
In het Zero Waste Lab leveren buurtbewoners hun afval
gescheiden in, en krijgen daarvoor een kopje koffie terug of
leuke artikelen in de winkels die meedoen aan dit nodige en
leuke concept.
Zie zerowastelab.amsterdam.

AFC IJburg krijgt eerste elftal
Voor het eerst in de geschiedenis zal AFC IJburg vanaf
komend seizoen een eerste elftal hebben. De club start met
een selectie die bestaat uit de eerste lichting jeugdspelers,
aangevuld met spelers van buitenaf. Sinds de oprichting in
2008 telt de club al ruim duizend jeugdleden. “Inmiddels zijn
wij zover dat een deel van onze jeugd in aanmerking komt
voor het seniorenelftal. Wij wilden graag vanuit onze jeugd
doorgroeien en nu hebben we een kern”, zegt bestuurslid
Michiel van Baarsen. “We vinden het belangrijk dat spelers de
binding met de club en de clubcultuur hebben. Dat krijg je het
beste mee als je uit de jeugd komt.” Het is geen doel op zich
om zo hoog mogelijk te gaan voetballen, zegt hij, maar juist
om seniorenvoetbal aan te bieden. “Wij zijn geen De Dijk, dat
er alles aan doet om zo hoog mogelijk te spelen. Wij beginnen
op het laagste niveau en willen er het eerste jaar voor zorgen
dat het goed en leuk draait. Als er prestaties bijkomen, is dat
natuurlijk wel erg leuk.”
Interesse? Zie wwwafcijburg.nl.

Circus Reve in Betondorp
In Betondorp wordt in april de literaire komedie Circus Reve gespeeld, naar een scenario
van Reve-kenner Arie Storm. Hiermee wordt Gerard Reve twaalf jaar na zijn dood weer even
teruggehaald naar Betondorp, de volksbuurt waar hij zijn jeugd doorbracht.
Lilou Dekker speelt de voorstelling met drie voormalige klasgenoten van de Amsterdamse
Toneelschool en Kleinkunstacademie.
In het stuk verdwalen twee vrienden in Betondorp, waar ze de geest van Gerard Reve
tegenkomen. De jongens kennen de schrijver niet, maar worden aangestoken door zijn taal en
levensgevoel. Voor Reve veranderen de jongens van nu in personges uit zijn werk en leven.
Voor Reve-liefhebbers is de voorstelling een feest der herkenning en voor jonge generaties een
kennismaking met een van de grootste schrijvers van de vorige eeuw.
Speeldata: 13 tot en met 22 april, diverse aanvangstijden. Kaarten en nadere info via
www.oostblok.nl // www.circusreve.nl.
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deBrugNieuws

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

DJ DIMITRI BIJ VRIJMIBO BIJ STORM OP 6 APRIL

RUST

Niemand minder dan Dimitri – die techno groot maakte en de Roxy vulde – en ook onder
anderen dj T-Gray staan achter de draaitafel tijdens de fameuze Vrijmibo in Bij Storm. Op de
nieuwe locatie op de Oostpunt van Zeeburgereiland – IJdijk 10 – met een gin&tonicbar, vuurtjes
en gratis entree.
“Dimitri is koning”, zei vorige maand iemand over deze legende van de jaren negentig, pionier in
de housemuziek die over de hele wereld draaide. Kom deze avond op tijd, want je weet: wie vroeg
komt, maakt álles mee. De Vrijmibo is meteen de pre-opening van deze eindeloos zonnige plek,
alles wordt uit de kast gehaald voor een topavond.

Startup Village:
koffie
kantoorruimte
flexplekken
meeting & events

Gratis proefles
zenmeditatie
Zen.nl Amsterdam
Paradijsplein, Oostpoort
zen.nl/amsterdam

5%

geldig tot 31 maart 2018

startupvillage.nl

W heer?e!
els

Mezzes • Tapas • Grill
Krijn Taconiskade 404-406
020 •7712554 (Haven IJburg)
reserveren@cana-ijburg.nl

DARTLI PRINT & REPRO BESTAAT 50 JAAR
Printen en kopiëren is al vijftig jaar de specialiteit van Dartli
Print & Repro. Werd er in de beginjaren alleen op papier
geprint, tegenwoordig kan dat op bijna alle ondergronden.
Van heel klein tot heel groot. Dartli Print & Repro is een
complete en deskundige reprografische dienstverlener.
Op een maandagmorgen in 1968, in een kelder aan de
Rijnstraat in Amsterdam, opende een lichtdrukkerij de deuren:
Dartli BV. Het bedrijf kwam tot bloei en heeft inmiddels
vestigingen in Amsterdam-IJburg, Almere en Amersfoort.
Ondanks de grote veranderingen in de reprografische branche
blijft Dartli innovatief en het team is trots dat het bedrijf nog
steeds sterk staat.
De eerste week van april is een feestweek bij Dartli, iedereen
is welkom om een kijkje te nemen in de winkel, Pedro de
Medinalaan 1-C. www.dartli.nl.

WIND 'N WHEELS EN BIJ STORM NAAR DE OOSTPUNT
FUNSPORTPARK HEET NU KAAP OOST

Het Funsportpark moest plaatsmaken voor woningbouw in de Sluisbuurt, en de Oostpunt van
Zeeburgereiland werd aangewezen als nieuwe locatie. Bij Wind ’n Wheels kun je landzeilen, ook
wel blokarten genoemd. Het is spectaculair, duurzaam en makkelijk te leren, met zeilwagens voor
kinderen vanaf 7 jaar. Electrocross is een opkomende funsport, voor echte motorcrossers en voor
kinderen vanaf 6 jaar. Bij Storm brengt het strandgevoel binnen de ring van Amsterdam. Je kunt er
lunchen, dineren en de locatie is ideaal voor (kinder)feestjes en meetings.
Op zondag 22 april is de feestelijke opening van evenementenlocatie Kaap Oost. Dan kun je
kennismaken met de sportieve activiteiten en eten en drinken, allemaal tegen gereduceerd tarief.
Bij Storm biedt livemuziek, en voor kinderen allerlei activiteiten. Facebook: ‘Kaap Oost’, IJdijk 10.

Elk mens is uniek,

Sonja de Bies

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

06 82 96 9307

____ www.dingesamsterdam.nl ____

Ik help je graag bij
het vormgeven.

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

•
•
•

voor 1 thuiswerker:
boterham bietjes – eitje – mayo
2 lekkere, dikke boterhammen

•

1 kleine gekookte rode biet, gepeld

•

1 hardgekookt eitje, gepeld

•

2 eetlepels mayonaise

•

•
•

jonge sla

boterham blauwekaascrème –
paddenstoelen
2 lekkere, dikke boterhammen

•

1 eetlepel olijfolie

•

50 gram paddenstoelen, schoongemaakt en in plakjes gesneden

•

50 gram blauwe kaas

•

1 flinke eetlepel crème fraîche

•

jonge sla

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

-

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

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

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

www.powerzone.amsterdam

IJburglaan 1281
Phone 085 486 7111
smartphone re pai r.nl

Middenweg 109-113a

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

Colofon

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

19-10-17 14:00

DeKraanVogeL.org

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.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

Boterham paddenstoelen: toast de boterhammen kort in de oven of broodrooster. Ver
warm de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de paddenstoelen gaar. Laat even
afkoelen. Meng met een garde de blauwe kaas met de crème fraîche. Besmeer beide bo
terhammen aan één zijde met de blauwekaascrème. Beleg één boterham met de gebakken
paddenstoelen en een pluk sla en dek af met de andere boterham.
Door Janneke Vermeulen
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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

Indische Buurt Ambon

Oostelijk Havengebied:

rens, Kirsten Dorrestijn, Patricia



Kersbergen, Gijs Lauret, Rushan

Borneo-eiland, Cruquiuseiland,

Mahmoud Ali, Coen Ofman,

Java-eiland, KNSM-eiland, Ooste

Carla M. Peddemors, Marcel van

lijke Handelskade, Sporenburg
Oud-Oost: Dapperbuurt,

Roosmalen, Wietse Schmidt,



Catherine Smit, José Stoop,

Oosterparkbuurt, Oostpoort,

Janneke Vermeulen.

Transvaalbuurt, Weesperzijde

Advertenties

Amstelkwartier, Betondorp, Don

Kijk op www.debrugkrant.nl/

Bosco, Julianapark, Middenmeer,

adverteren of informeer bij

Omval en Van der Kunbuurt, Park

martijn@debrugkrant.nl

de Meer, Sciencepark, Tuindorp

06-29040240.

Frankendael, Weespertrekvaart





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

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Watergraafsmeer: Amsteldorp,

IJburg: Haveneilanden, Riet

eilanden, Steigereiland, Centrum
eiland


Zeeburgereiland

Vormgeving



Centrum: ‘t Funen

Studio Potsdam (Guus Pot)



Durgerdam

dtp@debrugkrant.nl



Schellingwoude



Diemen-Noord

Fotografie

WITTENBURGERGRACHT 103-113

www.dobbelsteenfotografie.nl

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Oostpoort, AH

bereiding
Boterham biet en ei: snijd het bietje en het eitje in dunne plakken. Besmeer beide boter
hammen aan één zijde met mayo. Beleg één boterham met biet, ei en een plukje sla en
dek af met de andere boterham.

de Brug



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

www.kouwets.nl

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

www.slaapbanken.nl

Eén van mijn lievelingsthuismaaklunches komt uit de stal van een toko in het zuiden des lands. Daar weten ze
namelijk óók heel goed hoe het moet. Met een gekookt eitje, bietjes en mayo – mayo geeft glans aan thuiswerken,
en combineert ook nog eens hemels met de aardse en zoete smaak van biet. De andere combi ontdekte ik bij toeval,
maar dat paddenstoelen en blauwe kaas een goed duo zijn, is niet verwonderlijk – want beide schimmels. Enfin,
doe er je voordeel mee. En vergeet vooral niet daarna een hazenslaapje te doen. Eén van de grote voordelen van
thuiswerken.

BOTERHAMMEN

sportsworldamsterdam.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

Ruime keuze in:

slaapbanken en bedkasten

De maandaglunch is makkelijk in mijn geval. Dan warm ik namelijk een restje zondagsdiner op en in het weekend
neem ik geen halve maatregelen. Dus op maandag eet ik een kliekje moussaka of anderhalf viskoekje en met een
beetje mazzel ligt er nog een restje tiramisu in de koelkast. Bijkomend voordeel van zo’n restjeslunch is dat de
volgende dag eigenlijk alles lekkerder is, als de smaken een nachtje op elkaar hebben ingewerkt.
Soms lunch ik buiten de deur. In mijn eigen Transvaalbuurt kan dat ongeveer op elke straathoek, maar puntje
bij paaltje eet ik toch altijd garnalenkroketten bij dezelfde tent. Op andere dagen, als de garnalenkroketten mijn
neus uitkomen of als mijn vriend zegt dat we moeten bezuinigen, maak ik thuis lunch. Voor inspiratie spiek ik op
menukaarten van naburige lunchtenten. Dat dan weer wel.

RECEPT

WORLD

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

WWW.OTUA.NL

10543 Advertentie-50*30.indd 1

Janneke

Elke thuiswerkende zzp’er (of geraniumzitter, of student, of thuisblijfvader) kent het dagelijks terugkerende vraagstuk
wat te eten voor de lunch. Tuurlijk, iedere dag een boterham met kaas / jam / hummus / likkepot kan, maar dat gaat
op den duur vervelen en thuiswerken (of studeren, of kinderen opvoeden) is al saai genoeg.

SPORTS

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

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

Bowlen vanaf 27,50 per uur

LIEVELINGSTHUISMAAKLUNCH

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

napamsterdam.nl

net als elke uitvaart.

Wind ’n Wheels, Electrocross en Bij Storm zijn verhuisd naar de Oostpunt op Zeeburgereiland. Het
funsportpark gaat verder onder de naam Kaap Oost. Op zondag 22 april is de feestelijke opening.
Dan kan het publiek kennismaken met landzeilen, electrocrossen en eten en drinken van Bij
Storm.

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

Amsterdam
Science Park 608

CAÑA

Vrijmibo Bij Storm, 19.00–02.00 uur, Facebook: ‘vrijmibo Bij Storm pre-opening’, bijstorm.nl.

• Medewerker gezocht

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl
w w w. f y s i o m i d d e n w e g . n l

Uitgever

Wibautstraat, Diemerplein, ge

Uitgever A’dam en Media

meentehuis Diemen, IJburg Col

Martijn van den Dobbelsteen

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,

06-29040240

Intratuin, Landmarkt Schelling
woude, N.A.P., Maxis Muiden,

Drukwerk

stadsdeelhuis Oost, winkelcen

Rodi Rotatie

trum Brazilië, café-restaurant Pol
der, Sickmann Woninginrichting,

ALLE
DAGEN
OPEN!

Verspreiding

Schoenmakerij Waterlandplein.

Door Verspreidingen
www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
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deBrugAgenda

deBrugPuzzel

MAART - APRIL 2018

D E B RU G C I J F E R

Gijs
Lauret

957.000

In 2017 zijn in Nederland 957.000 fietsen verkocht, dat is 3,2 procent meer dan het jaar ervoor.
Het is voor het eerst in tien jaar dat fietsverkoop steeg, en dat is mede te danken aan de e-bike.
Bron: de Volkskrant

KOEPIE DRINKEN

-factory
1

ULTIMATE EAGLES

1

IAN SIEGAL

APRIL
MEI

12

MEI

TRIBUTE

THE DOORS ALIVE

23 EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE

MEI

24 BIG DADDY KANE

MEI

25 RAY CHARLES

MEI

SEP

22 maart
Flex Night Live: Maarten
Zeegers: Syrië. De journalist
woonde er een tijd en schreef
o.a. Ik was een van hen. Flex
bieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

24 maart
Open Toren Dag. Onder meer
A’dam Lookout, Oudekerkstoren
en ABN Amro-hoofdkantoor
openen de deuren. 10.00-16.00
uur, opentorendag.nl.

27 maart
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.

28 maart
Variscoop, recente videokunst
van Nederlandse makelij. Jungle
Amsterdam, 20.00-22.00 uur,
polderlicht.com.

4 april
Talkshow Dwars door Oost, met
bekende en minder bekende
gasten uit Oost, een minidebat,
muziek, sport, literatuur. Jungle
Amsterdam, 20.00-23.00 uur,
www.jungle.amsterdam.

7 en 8 april
Expositie Zeeburgereiland, kun
stenaars, musici en ambachts
lieden presenteren hun werk.
Programma, info en route over
het eiland bij Gebouw Nautilus,
11.00-18.00 uur.

22 april
Feestelijke opening funsportpark Kaap Oost. Landzeilen,

crossen en eten en drinken bij
Wind ’n Wheels, Electrocross en
Bij Storm, met live muziek en
dingen voor kinderen. Facebook:
‘Kaap Oost’, IJdijk 10 Zeeburgereiland.

CLUB
24 maart
Bandnight, onvervalste rock-’nroll: Emmy Lou and The Rhythm
Boys, Supersonics. Cruise Inn,
Zuiderzeeweg 29, 21.00 uur,
cruise-inn.nl.

6 april
DJ Dimitri, Vrijmibo Bij Storm.
Deze legende van de jaren
’90 en andere dj’s op de Oost
punt, met een gin en tonicbar,
vuurtjes en gratis entree. Kom
op tijd, want je weet: wie vroeg
komt maakt álles mee. IJdijk 10,
19.00-02.00 uur, facebook: ‘vrijmibo bij storm pre-opening’.

13 april
Vrijmibo met livemuziek. Eetcafé
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruqui
usweg 9, dingesamsterdam.nl.

14 april
Lentefeest Blijburg. Vier de
lente. Dress up, leef je uit. Hier
wordt de liefde gevierd met een
programma vol live muziek,
performances en dj’s. Blijburg,
22.00-6.00 uur, blijburg.nl.

FILM EN THEATER
23 maart
Loving Vincent (film, al.). Vrij
burcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

30 maart
The Post (drama), met Meryl
Streep en Tom Hanks. Studio/K,
Timorplein 62, studio-k.nu.

5 april
Q-Cinema: Nirvana live at the
Paramount. De band en de start
van het generatie X-tijdperk
waanzinnig vastgelegd op
16mm film. Q-Factory, 20.00
uur, q-factory.nl.

t/m 8 april
In Between Time, locatietheater
in de Bijlmerbajes. Met een
tocht langs luchtplaatsen en
cellen, door vijf theatermakers
uit Tunesië, Syrië, Iran, Soedan,
Somalië en vijf uit Nederland.
Info: inbetweentime.nl.

13-22 april
Circus Reve, literaire kome
die over een van de grootste
schrijvers die Nederland heeft
gekend. Betondorp, kaarten en
info: oostblok.nl / circusreve.nl.

JEUGD
25 maart
Maranza (familie, meespeel
voorstelling) en buurtborrel.
Vrijburcht, theatervrijburcht.nl.

25 maart
Paasmandjes maken. Een gezel
lige middag voor kinderen en
hun ouders. Bij Storm, IJdijk 10,
14.00-16.00 uur, bijstorm.nl (elke
zo. knutselmiddag).

25 maart
Healthy Pasen in Oostpoort.
Speurtocht, de paashaas heeft
her en der ingrediënten voor
eiermuffins verstopt. Oranje-

Vrijstaatplein, 13.00-16.00 uur,
beleefoostpoort.nl.

1 april
Zapp Mattheus (8+), Amster
dams Bach Consort. Muziekge
bouw aan ‘t IJ, 13.30 en 15.30
uur, muziekgebouw.nl.

2 april
Eieren zoeken en spelletjesmiddag, met een paasparcours met
de pony's en alle nieuwe dieren.
Boerderij op IJburg, 14.00-16.00
uur, boerderijopijburg.nl.

2 april
Eierdopjes schilderen. Knutselen
en borrelen Bij Storm, IJdijk 10,
14.00-16.00 uur, bijstorm.nl.

8 april
Politiepaardentraining en instuif.
Je leert hoe je een pony kan
uitleggen dat iets niet eng is. .
Boerderij op IJburg, 14.00-17.00
uur, boerderijopijburg.nl.

15 april
Open je Oren! (8+), Michel van
der Aa. Wat is het geheim van
componeren? Muziekgebouw
aan ‘t IJ, 15.00 uur, muziekgebouw.nl.

MARKT
24 maart
Vintagemarkt Javaplein. Meu
bels, kleding, lampen, platen,
servies en keramiek. Javaplein,
12.00-17.00 uur.

7 april
Kledingruilevenement SWOPS.
Om minder te shoppen bij grote
ketens, en meer duurzaam te
leven door die ene ‘oude’ trui,
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PRIJSPUZZEL

Zijn stronteigenwijze scootmobiel weigert dienst, zoveel
is duidelijk. Hij wil samen duwen, maar kan amper staan;
een hondsberoerd plan dus. Met mijn tachtig kilootjes is
het logge rampending enigszins vooruit te branden. ‘Dar is
mij plats,’ zegt hij en wijst in onduidelijke richting, met zijn
wandelstok moeizaam een stoeprand trotserend. ‘Sjaars!’
roept hij meermaals. Hij wijst naar een onopvallend kastje
naast een voordeur. “Charge” blijkt hij te bedoelen. Ik jas
ergens een kabeltje in. Het vervoermiddel laadt op.

THE JAZZ ORCHESTRA OF THE CONCERTGEBOUW

29 LEO SAYER

ALLEGAAR

Op een duistere avond reis ik per benenwagen naar mijn
vaste pinmuur op het Beukenplein. ‘Menier! Menier!’
schreeuwt plotseling een breekbare stem. Midden op
straat wankelt een pikdonkere gestalte rondom een
scootmobiel. Een man spreekt van onder zijn capuchon.
Ik versta hem slecht; Nederlands is merkbaar niet zijn
moedertaal en articuleren lukt niet erg. Hij is links halfzijdig
verlamd, ongetwijfeld het gevolg van een beroerte in de
rechterhersenhelft.

broek of schoenen een tweede
leven te geven. Zero Waste Lab,
Dapperplein 84.

MUZIEK
22 maart
HeartFire, Weaving Sound into
Silence Tour. Luis Paniagua be
speelt zijn Ancient Greek Lyra.
Kapel Blijburg, 20.00 uur, tickets
via heartfire.nl.

23 maart
Pink Floyd Project. Durga Mc
Broom komt met het twaalfkop
pige Pink Floyd Project, inclusief
Bert Heerink (ex Vandenberg, ex
Kayak) terug naar Oost. Q-Fac
tory, 19.30 uur, q-factory.nl.

30 maart
Concerto Copenhagen, de passie
van Händel. Muziekgebouw aan
’t IJ, muziekgebouw.nl.

5-8 april
Ligeti Festival, verschillende
concerten, lezingen en work
shops. Muziekgebouw aan ’t IJ,
muziekgebouw.nl.

7 april
Tropisch Lentefestival, Betondorp
Live. Muzikant René van Leer
sum, Samba Sim en swingende
optredens van Happy Times en
Jazzwana. Brinkhuis, Landbouw
straat 63, 19.30 uur.

De man sterft haast van dankbaarheid: ‘U dankjewel,
dankjewel. U bent zo aardig, zo AAAAARDIG!’ Ik zeg dat ik
hem graag help. Hij glundert, terwijl in zijn mondhoek een
wit speekseleilandje ontstaat. Hij staat erop: ik moet nu
meteen “koepie” komen drinken. Onderweg naar de eerste
verdieping tuimelt hij bijna van de trap.
De woning is nagenoeg leeg, op een verstelbaar verpleegbed
na. Alleen in de keuken functioneert het lichtknopje. We
koken water in een oude fluitketel. Hij vertelt ooit te zijn
gevlucht uit een land waar ik ook niet wil wonen. Zijn vrouw
heeft hem verlaten na ‘prablem met hirsen’ (hij tikt op zijn
hoofd). We doen koffiekorrels van een achterhaald huismerk
in een kopje. Hijzelf wil niets drinken, ik moet drinken. Zo
staan wij tegenover elkaar in zijn keukentje. Hij vertelt, ik
probeer te begrijpen. Ondanks de veelal droevige verhalen
is hij blij. Blij dat hij is thuisgekomen. ‘Ik bid voor u. Ik bid u
vader, moeder, prouw en kindere blijf altijd gezon, menier’,
verzucht hij bij mijn vertrek. Krachtig legt hij zijn rechterhand
op zijn hart. Ik moet even slikken.

deBrug bestaat 10 jaar
En maakt nummer 100 op 26 mei
In mei bestaat de Brug tien jaar en dan verschijnt
de honderdste editie. Dat gaan we vieren met een
jubileumnummer, een expositie en een feestje.
De allereerste editie in 2008 opende met ‘Van Strontbak
naar Pronkstuk’ over de silo’s van Zeeburgereiland. Toen al…
Onlangs pas zijn die silo’s ‘vergeven’, al die jaren is er niets mee
gebeurd. De Brug stond in de tussentijd níet stil.
Gestart in een doorzonwoning in een vinexwijk met een
oplage van 11.000 exemplaren, meegegroeid met het
stadsdeel en na de fusie van Zeeburg en Watergraafsmeer
uitgegroeid tot een huis-aan-huiskrant, gemaakt door
betrokken freelancers vanuit het redactielokaal op
Zeeburgereiland. De Brug bedient het complete stadsdeel
Oost, met een oplage van 70.000 exemplaren.
Met dank aan alle adverteerders hielden we al die jaren de
eigen broek op: we zijn onafhankelijk begonnen en gebleven.
En we hopen nog járen door te gaan.
Wat herinner jij je van honderd nummers de Brug: welke foto,
welke cover, welk verhaal is je het meeste bijgebleven? Dat
horen we graag: redactie@debrugkrant.nl.

41. Bezinksel
42. Bijenhouder
44. Mexicaanse
pannenkoek
45. Cijfer
47. Schaap
49. Piekfijn
51. Tropische vogel
54. Door middel van (afk.)
56. Glibberig
58. Niet alleen
60. Loopvogel
62. Een en ander
63. Dagtekenen
64. Plat hoofddeksel
65. Schakel
66. Interest
67. Dekbedvulling

Verticaal
1. Soort hond
2. Berg op Kreta
3. Steen
4. Stang
5. Meisjesnaam)
6. Doelwit
7. Plaats
8. Vaartuig
10. Trainer
11. Dierenverblijf
12. Uiting van verdriet
19. Videocassetterecorder
21. __ roepen
23. Wijnmaand
24. Sieraad
25. Witgeschminkte
(toneel)figuur
26. Schepping
29. Politieke partij
30. Voordat

31. Bladgroente
33. In samenwerking met
34. Honingdrank
36. Tijdperk
37. Droog (wijn)
38. Toegepast Natuur-we
tenschappelijk Onderzoek
43. Knellen
46. Claim
48. Tevens
49. Projectiel
50. Gewapende ruiter
52. Oosterse vechtsport
53. Nihil
54. Afspraakje
55. Groen (Frans)
57. Dakbedekking
58. Plaaggeest
59. Ontkenning
61. Sufferd

Hoppa, diner voor twee winnen, bij Grieks restaurant I-Grec.
Op een onverwachte plek aan het water, waan je je in het warme Griekenland.
Puzzel jij mee voor een diner voor twee bij I-Grec?

13 april
Live in K: Philthy feat. Philip Lassiter. Deze voormalige trom
pettist van Prince moet je live
gezien hebben. Studio/K, 20.30
uur, Timorplein 62, studio-k.nu.

Horizontaal
1. Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling
4. Uitverkoop
9. Cijfer
13. Lofdicht
14. Beeldscherm
15. Deel van het hoofd
16. Bevlieging
17. Deel van het been
18. Middelmatig
20. Autokeuring
22. Ter plaatse (Latijn)
25. Opscheppen
27. Omroep
28. Europeaan
29. Kledingstuk
32. Cadans
35. Droogoven
39. Zware stof
40. Bedreven

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

Special: Leef!
De volgende editie verschijnt op 25 april 2018
met een bijlage over wonen, je tuin, balkon en de lente.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Grieks restaurant I-Grec, Jean Desmetstraat 121, 020-4162018,
www.restaurantigrec.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 97-2018 is: bobsleeën. Uit 398 inzenders is
mevr. S. Holterman als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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het is weer

TIJD

VOOR DE TUIN!

Hoera, het is bijna lente! Tijd om naar buiten te gaan en de
handen uit de mouwen te steken. Ga planten, pak het gazon aan,
zoek nieuwe tuinmeubelen uit, zaai de eerste groenten en maak
plaats voor vogels in je tuin. Het is ook de ideale tijd om je terras
met kleurige voorjaarsbloeiers op te vrolijken. Kom naar de
winkel en laat je verrassen door alles wat bloeit!
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Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922.
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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