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“Toen we het huis kochten 
stond er in de brochure van 
de gemeente dat de milieus-
traat achter de bedrijven-
strook zou komen, dicht bij 
de A10. Nu blijkt dat het af-
valpunt twintig meter van ons 
huis verrijst. Die verandering 
is door de gemeente tijdens 
niet één van de vierentwintig 
meetups (informatiebijeen-
komsten) met de bewoners 
besproken.”

Irma en haar man kopen in 
2016 op Zeeburgereiland 
een mooi appartement op de 
tweede verdieping van Blok 6, 
met vrij uitzicht. Zo leek het. 
Irma: “We wisten dat er voor 
onze deur een bedrijven-
strook zou komen. Daarom 
kozen we voor twee hoog, zo-
dat we daaroverheen konden 
kijken. Maar nu blijkt dat we 
straks tegen een afvalpunt aan 
kijken.”

Sorteerbakken voor afval
In de woonwijk komen 16 
tot 18 bakken te staan voor 
afval zoals hout, ijzer, plas-
tic en klein chemisch afval. 
Volgens de gemeente is het 
een tijdelijk afvalpunt – voor 
ongeveer drie jaar met ingang 
van komende zomer, onder-
zocht wordt of dit ook de 
vaste locatie kan worden – en 
zullen stank en geluidsover-
last minimaal zijn. De bakken 

Bewoners van Zeebur-

gereiland zijn boos. De 

gemeente verplaatst het 

afvalpunt van de Cruqui-

usweg naar de bedrijven-

strook in hun Sporthelden-

buurt. Zo krijgt een aantal 

bewoners pal voor hun 

deur een milieustraat. 

Door Annemijn Niehof

‘We betaalden veel geld voor een huis en   
 kijken straks tegen een vuilnisberg aan’ 

4 en 5 mei 
Transvaalbuurt zwaar 
getroffen in de oorlog.
Beppie vertelt haar 
verhaal.
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Het nieuws dirigeerde me naar 
de Rudolf Dieselstraat, waar
de actievoerders van We Are 
Here waren neergestreken. 
Ze hadden voor de sloop be
doel de huizen van woning
bouwvereniging Ymere gekraakt. 
Prtechnisch niet zo slim: de 
publicitaire tegenwind blies ze 
in het gezicht. In een poging 
het tij te keren las woordvoer
der Khalid van We Are Here een 
schrijfsel van drie kantjes voor 
waarin hij de krakers voor stelde 
als kunstenaars, schrijvers en 
tim mer lieden die de buurt en 
Nederland kwamen verrijken.

Ik zou graag hebben op ge  schre
ven dat het een kantelpunt was, 
dat zijn woorden een verschil 
maakten, maar hij had alles al
leen nog maar erger gemaakt. 
Het eindigde met een droevig 
stemmende achtervolging van 
de spreker door een journalist 
van PowNews, die op zijn beurt 
achterna werd gezeten door an
dere journalisten. De deur van 
het gekraakte pand waarin hij 
zich verschanste bleef dicht.
Ik liep nog een rondje door dat 
wijkje en hoopte dat ze er straks 
mooie huizen neerzetten, niet 
nog meer lelijke hoogbouw.  

KRAKERS Marcel van Roosmalen 

A F VA L Z O N E  V L A K  B I J  D E  H U I Z E N  O P  Z E E B U R G E R E I L A N D

Sven Ratzke is een rasartiest 
die spetterende shows 
weggeeft. Oost is hip en in 
Watergraafsmeer vindt hij 
rust. “Prima. Als je dat niet 
wilt, moet je verhuizen.” 

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Al vijf generaties liefde 
voor het slagersvak

De eerste zonne-
stralen al gezien? 
Kom barbecueën 
met slagerij Bührs

Blijburg verdwijnt.
Het strandpaviljoen 
moet wijken 
voor woningbouw 
op Centrumeiland.

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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fvolg ons op facebook



BURN // BOX  // STRENGTH // YOGA // CORE

PERSONAL, FUN BASED & RESULT DRIVEN

       SCHRIJF JE IN VOOR 21 APRIL EN 
SPORT DE EERSTE MAAND GRATIS!

SMALL GROUP
WORKOUTS

DE PLEK VOOR 
SMALL GROUP 
WORKOUTS & 

PERSONAL 
TRAINING

IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529 > TRAINING@motion3.nl > WWW.motion3.nl

Camping Zeeburg 
houdt van:

Zuider IJdijk 20  1095 KN  Amsterdam  •  www.campingzeeburg.nl  •  020 694 4430

De geur van vers gebakken croissantjes in de ochtend, 
kriebelbeestjes en schone toeristen!

Wij openen een nieuw douche- en toiletgebouw, 
de volgende stap in onze verduurzaming.

• Zonnepanelen en collectoren, 
• Waterbesparende kranen

• Led verlichting

Komt dat zien!

                                       

 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

www.ed-ishak.nl

 

 

 

 

 

25 Motor rijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen

€ 1250,-

Ruime keuze in
• Luxaflex
• Horizontale
  jaloezieen
•   Houten jaloezieen
•   Rolgordijn
•   Twist Rolgordijnen
•   Duette Shades 
•   Roman Shades 
•   Verticale Jaloezieen
•   Silhouette Shades 
•   Facette Shades 
•   Dakraamproducten
•   Horren
•  Zonwering

2e Luxaflex® 
Hor nu 50% 
korting
Maak van jouw huis 
een mugvrij thuis, jij 
bent klaar voor het 
voorjaar.
De actie loopt van 15 april t/m 
15 mei 2018. Vraag hier naar 
de mogelijkheden.

The Art of Window Styling

2e Luxaflex® Hor 
nu 50% korting
Maak van jouw huis een 
mugvrij thuis, jij bent klaar 
voor het voorjaar. 

De actie loop t/m 15 mei 2018. 

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

SICKMANN
Amsterdam

woninginr icht ing
uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Showroom Lemelerbergweg 35F 
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren

www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

HOUTEN VLOEREN

Al vanaf € 6,- per m2

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs

HOUTEN VLOERENNu metproject/burenkortingKoop gezamelijk in voor extra korting!!!

Waarom Planet Refurbished? 
• Altijd voorzien van nieuwe originele batterij 
• Volledig refurbished, dus geen  

beschadigingen 
• Niet goed, geld terug (binnen 14 dagen)
• 2 jaar garantie

Ondersteuning, hoesjes en beschermglas te krijgen in de 
winkel van Smartphone Repair, IJburg.

Tot 60% 
goedkoper 

dan nieuw

www.planetrefurbished.nl  • www.smartphonerepair.nl

Refurbished iPhones en iPads
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Vervolg  van pagina 1

Blijburg moet op 1 oktober dicht

En weer moet strandpaviljoen Blijburg dicht. Door de aanleg van Strandeiland en de start van de 
woningbouw op Centrumeiland kan het geliefde restaurant na die datum niet open blijven. Het 
bouwverkeer wordt heel intensief, het uitzicht gaat drastisch veranderen en de zwemlocatie wordt 
verplaatst naar Strandeiland. Met zoveel onrust is openblijven geen optie. 

Voor oprichter Stanja van Mierlo gaat het sneller dan gedacht. Binnen drie jaar na de opening van 
het huidige pand en negen jaar eerder dan gepland moet Blijburg al weer dicht. “Het is jammer. 
Maar Blijburg kan niet overleven in het bouwgeweld dat eraan komt.”
Met de gemeente is afgesproken dat Blijburg in de toekomst terug kan komen op een definitieve 
locatie. 

IJburg krijgt op Strandeiland een nieuw en groter strand met verschillende strandpaviljoens. 
Het gaat allemaal nog wel even duren: vermoedelijk is het nieuwe strand pas in 2024 klaar.

worden bijvoorbeeld niet op 
een verhoging geplaatst, wat 
gangbaar is, waardoor afval 
er niet ingegooid, maar in 
gelegd moet worden. Irma en 
haar medebewoners van Blok 
6 geloven daar niks van. “Ga 
maar eens naast een glasbak 
wonen.”

Er zijn drie potentiële loca-
ties op de bedrijvenstrook. 
Kavel 1 (zie kaart) heeft de 
voorkeur, want deze heeft de 
grootste afstand tot de wo-
ningen en ligt het dichtst bij 
de hoofdontsluiting van de 
bedrijvenstrook. Als uit on-
derzoek blijkt dat kavel 1 en 
2 niet geschikt zijn, dan komt 

het tijdelijke afvalpunt op 
kavel 3. Volgens de gemeente 
is Zeeburgereiland de beste 
plek omdat het centraal ligt 
en goed bereikbaar is, en spe-
cifiek bedoeld voor stadsver-
zorgende bedrijvigheid, zoals 
een afval- of recyclepunt, 
tuincentrum of bouwmarkt.

Drukte
Het afvalpunt is bestemd 
voor vuilnis van bewoners en 
bedrijven, niet voor de stro-
men afval van de gemeente 
zelf. Daardoor wordt het wat 
aantal gebruikers betreft rus-
tiger dan op de Cruquiusweg, 
denkt de gemeente. Toch is 
die drukte een grote zorg voor 
de bewoners. “Al die vracht-
wagens die af en aan rijden 

zijn een gevaar voor onze 
spelende en fietsende kinde-
ren. Daarnaast geeft het stank 
en vervuiling.” 
De gemeente weet in juni 
welke kavel gebruikt gaat 
worden. Daarna komt er een 
informatiebijeenkomst.

Irma is inmiddels een petitie 
gestart die op 20 april al door 
583 mensen is ondertekend. 
Ze roept medestanders op 
om hun stem te laten horen. 
“Zeeburgereiland is een 
woonwijk. Daar hoort geen 
milieustraat te zijn.”

Drie mogelijke locaties voor het afvalpunt. Kavel 3, pal tegenover de 
huizen, is volgens de gemeente het meest geschikt.

➊

➌➋

Flevoparkbad 

Nu de koude dagen definitief achter ons liggen, kan er weer gezwommen worden in de openlucht. 
Het Flevoparkbad is vanaf zaterdag 28 april dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Op 
woensdag 16 mei vindt in het zwembad de tweede editie van de Flevoparkbadloop plaats. Er zijn 
twee onderdelen: 1000 meter zwemmen gevolgd door 10 kilo me ter hardlopen, of 500 meter 
zwemmen en 5 kilometer hardlopen. 
De eerste sporters starten om 19.00 uur. Om 20.30 uur is de prijsuitreiking. 

Flevoparkbad, Insulinde weg 1002. Kijk voor info over sei zoens kaarten en openingstijden op 
verenigingflevoparkbad.nl. Voor de wedstrijd zie: amsterdamzwemloop.nl.  

Op vrijdag 6 april is in een 

elektriciteitsmast in het 

Diemerpark een torenvalk-

kast opgehangen door 

lijnwerkers van TenneT. 

Dit gebeurde op initiatief 

van de telgroep broedvo-

gelmonitoring Diemerpark 

en Vrienden van het Die-

merpark. Stadsdeel Oost 

heeft het gefinancierd. 

De nestkast hangt op een 

hoogte van 18 meter. De 

totale hoogte van de mast 

is 45 meter.

Edial Dekker van de vogeltel-
groep vertelt: “Al jaren inven-
tariseren we in het broedsei-
zoen tweemaal per maand 
het Diemerpak op vogels. Dat 

doen we voor SOVON Vo-
gelonderzoek Nederland. De 
torenvalk staat sinds kort op de 
Rode Lijst met bedreigde dier-
soorten, die willen we graag 
helpen. Zo kwamen we op het 
idee om een torenvalkkast op 
te hangen.” 

Vorig jaar leek een torenvalk-
paartje een broedpoging te 
ondernemen in de elektrici-
teitsmast, maar die mislukte. 
De kast geeft naar verwachting 
bescherming. Het Diemerpark 
zou geschikt leefgebied voor 
de torenvalk zijn: in het weidse 
landschap kan hij goed jagen 
op muizen en andere kleine 
zoogdieren. Bovendien kan 
het vrouwtje haar man zien 
jagen als ze gaan broeden. 

De torenvalknestkast is hand-
gemaakt door een fanatieke 
nestkastenmaker uit Boxtel. 
TenneT financierde de mon-
tage uit eigen zak.

Nestkast voor torenvalk 
in Diemerpark

V.l.n.r.: De twee lijnwerkers van TenneT, Jurgen Willekes en Reindert-
Jan de Groot, en daarnaast Edial Dekker, Mieke Kranstauber, Jan Fekke 
Ybema, Leen Pauwels, Arjan Berben en Kees Lakerveld. 

Door Kirsten Dorrestijn



Tot voor kort werden 

kunstgrasvelden steevast 

aangelegd met rubbergra-

nulaat, zwarte rubberkor-

rels van gemalen autoban-

den. Televisieprogramma 

Zembla suggereerde in 

2016 echter dat rubbergra-

nulaat kankerverwekkend 

zou zijn.

Bij veel amateurvoetbalclubs 
brak paniek uit. Een vrij 
geruststellend rapport van 
het RIVM hielp niet: rubber-
granulaat was definitief uit de 
gratie. De gemeente Amster-
dam kondigde aan alleen nog 
kunstgrasvelden met kurk te 
laten produceren, ondanks de 
hogere kosten hiervan. Belang-
rijkste reden: het gebrek aan 
vertrouwen in rubber.

Drie voetbalverenigingen 
in Oost hebben inmiddels 
kunstgrasvelden met kurk: 
JOS/Watergraafsmeer, Wart-
burgia en WV-HEDW. Ik sprak 
spelers van de betreffende 
clubs en stelde twee vragen. 

Eén: hoe bevalt voetballen op 
kurk? Twee: wat vind je ervan 
dat deze velden zijn aangelegd 
zonder dat de schadelijkheid 
van rubber onomstotelijk is 
vastgesteld?

Teddy Janssen (aanvoerder 
JOS/Watergraafsmeer, eerste 
klasse zondag):
“Bij de pupillen voetbalde 
ik op gras, sindsdien ben ik 
kunstgras gewend en is gras 
bijna raar voor mij. We hadden 
een oud kunstgrasveld, dat 
leek soms wel beton. Ik had 
weleens last van mijn onder-
rug of knieën na de training. 
Dit veld is luxe: het is zach-
ter en je knieën vangen de 
klappen makkelijker op. Ook 
stuitert de bal niet zo hoog. Tij-
dens de vorst bevroor het snel, 

Drie clubs in Oost spelen 
op nieuw kunstgras met kurk

N A  RU M O E R  R O N D  RU B B E R KO R R E L S

Door Gijs Lauret
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Open Dag voor nieuw talent bij WV-HEDW, op het kunstgrasveld met kruk. “Het voetbalt waanzinnig goed.”

maar je kunt niet alles hebben. 
Er ligt kurk uit gezondheids-
overwegingen, toch? Als er 
geen vertrouwen is in rubber, 
zoals de gemeente zegt, snap 
ik dat wel. Anderzijds weet ik 
niet of ik daarvoor gekozen 
zou hebben, want zo overtui-
gend is het ook niet dat rubber 
kanker opwekt. Maar goed, ik 
ben blij dat we een nieuw veld 
hebben!” 

Thom Ridderbos (speler 
Wartburgia, derde klasse 
zaterdag):
“Ik vind het een fijn veld om-
dat het vergeleken met rubber 
iets luchtiger is. Het is moeilijk 
uitleggen, maar er is iets meer 
demping als je erop loopt. 
Alleen in de winter bevriest 
het, wordt het knetterhard 

en glijd je uit. Dan wordt het 
een schaatsbaan maar vaak 
wordt het toch goedgekeurd, 
puur omdat het een nieuw 
veld is. Sowieso speel ik liever 
op gras: beter een wit broekje 
bruin maken dan elke keer 
schaafwonden. En dat gedoe 
over rubber vind ik eigenlijk 
klinkklare onzin. Ik voetbal er 
al tien jaar op. Ik heb niks, an-
dere mensen hebben niks. Het 
is nooit bewezen dat er ooit 
iets is misgegaan of iemand 
kanker heeft gekregen.”

Ruben Loeve (aanvoerder 
WV-HEDW, eerste klasse 
zaterdag):
“Het voetbalt verbazingwek-
kend goed. Vergeleken met 
rubber rolt de bal veel norma-
ler, met minder raar stuiteref-

fect. De bal doet veel meer 
wat je wilt, dus ik ben echt 
opgewekt over de kwaliteit van 
dit veld. Verder ben ik matig 
positief over kunstgras, ik ben 
een romanticus en hou meer 
van gewoon gras. Maar oké, het 
vorige veld was een toendra, 
dus dit is een verbetering. En 
die ophef over rubbergranu-
laat… Het schijnt overtrokken 
te zijn, maar ik voetbal nu zo 
lekker dat ik het prima vind. 
Als het nieuwe veld helemaal 
kut was geweest, had ik het 
zonde gevonden. Maar zo 
werkt politiek toch, handelen 
naar wat de burger frustreert 
in plaats van ergens rustig over 
nadenken?”

Het goede nieuws is dat deze 
drie heren liever op kurk 
spelen dan op rubber. Toch 
zijn zij niet overtuigd van 
de achterliggende reden om 
kunstgras met kurk aan te 
leggen. Nu weten we uiteraard 
niet hoeveel amateurvoetbal-
lers deze mening delen, maar 
opvallend is het wel.



type NIGRUM  -  84m2  •  v.a. € 484.247,- type SORT  -  101m2  •  v.a. € 511.356,-

kijk op de website voor het volledige aanbod

eye catcher aan het IJ

Ramón Mossel Makelaardij o.g.  020-3052662  www.ramonmossel.nl  •  Hallie & van Klooster Makelaardij  020-6816716  www.hallie-vanklooster.nl



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



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.

Sven Ratzke is een allround 

entertainer en staat het 

liefst in haute couture op 

de bühne. Zijn shows moe-

ten het publiek wegblazen, 

vindt hij. In het buitenland 

is hij bekender dan hier. De 

spirit van Amsterdam voelt 

Ratzke in tram 9. “Dat je de 

hele stad hebt om van te 

genieten.” 

‘Ook in absurde verhalen zit waarheid’

Door Linda van den Dobbelsteen

Jezus
“Mijn shows zijn een flirt met 
de Rat Pack, het cabaret van de 
jaren twintig in Berlijn. Bám, 
weet je. Dat het er staat, dat je 
denkt: jezus. Je moet worden 
weggeblazen. Dat is het hoog-
ste doel voor een performer, 
dat het heel makkelijk lijkt wat 
je daar staat te doen. Je bent er-
voor gemaakt of niet, maar het 
is natuurlijk keihard werken.”

Glitter
“Als kind was ik altijd al het 
middelpunt, wist ik: ik ga het 
podium op. Het was natuurlijk 
zoeken, maar wat ik uitein-
delijk doe, ik maak muziek 
met eromheen veel show. 
In Homme Fatale zitten mooie 
ballads, maar ook swingnum-
mers. Er zit een verhaallijn in, 
er valt veel te lachen en daar-
door lijkt het alsof je naar een 
cabaretvoorstelling kijkt. Maar 
ik ben geen cabaretier. 
Ik heb haute couture aan, glit-
ter. Ik sta op toneel in de meest 
rare outfits, ik wil dat het er 
ook visueel gaaf uitziet. Dat 
je denkt: what the hell is this? 
Maar tussen al het spektakel 
zit wel authenticiteit. Ook in 
absurde verhalen zit een soort 
waarheid.”

Mysterie
“Ik laat me graag inspireren 
door anderen, maar ik ben 
wel Sven Ratzke. Ik maak een 
Ratzke-show. Ik werd altijd 
een homme fatale genoemd 
omdat ik een beetje een myste-
rie was, ik deed nooit inter-
views. Aan de ene kant was dat 
onhandigheid, aan de andere 
kant omdat ik het gewoon veel 
interessanter vind als artiesten 
raadsels oproepen en ik me 
moet afvragen: wie is hij of zij 
dan? Ik vind niet zo interessant 
om op Instagram te zien hoe 
iemand een ei eet. Dan maak je 
het mysterie kapot.”

Half Duits
“Ik ben half Duits, dus heel 
perfectionistisch. Ik heb me 
heel lang meer Nederlander 
gevoeld, maar nu voel ik me 
een mengeling van allebei. In 
Duitsland ben ik iets meer de 
Nederlander, vanwege mijn 
uitbundigheid en directheid. 
Dat is daar niet. Hier blijk ik 
veel meer eerbied voor an-

dere artiesten te hebben, zoals 
Liesbeth List. De kennis die zij 
heeft, kan ik erg appreciëren. 
Hier is het al snel: overdrijf 
niet zo. Dat probeer ik te ver-
anderen. Jóngens, respecteer 
die persoon.”

Daar geloof ik niet in
“Tussen de honderdvijftig en 
tweehonderd shows doe ik per 

jaar. Ik ben veel weg, toer de 
komende maanden in Duits-
land, Zwitserland en Austra-
lië. Nederlanders vinden dat 
al snel raar, maar het is niet 
opschepperig bedoeld. Ik ben 
niet bekend door Wie is de 
mol? of dat soort programma’s. 
Ik zou nooit op zo’n eiland 
gaan zitten, verschrikkelijk. 
Tegenwoordig word je erg 

beoordeeld naar hoe vaak je 
op tv bent. Maar uiteindelijk is 
het zo dat je veel meer puur-
heid hebt als je vakmanschap 
overtuigt. Het is niet zo dat 
ik anti dit ben, anti dat ben… 
ik ben gewoon met mijn vak 
bezig. Publiciteit hoort erbij, 
maar een spelletjesshow is niet 
aan mij besteed.” 

Amsterdam
Deze stad is mijn heimat, maar 
ik heb ook een appartement in 
Berlijn. Als in de wereld wordt 
gevraagd waar ik vandaan kom, 
dan zeg ik Amsterdam. Ik ken 
verhalen van mensen uit New 
York voor wie dit het paradijs 
op aarde was. Een eiland op de 
wereldkaart waar alles moge-
lijk was. Die tijden zijn voorbij, 
het is allemaal heel georgani-
seerd geworden. Net zoals hier 
op het terras, als je om 23:00 
uur langsfietst en denkt: ik doe 
nog even een afzakkertje, dan 
zeggen ze: sorry, voor de buren 
kan dat niet. Dat is jammer. 
Juist het wilde en dirty aspect 
maakte Amsterdam legenda-
risch.”

Watergraafsmeer
“Ik voel me wel thuis, het is 
een beetje een dorp, dat geeft 
rust. Oost is nu hip en zo. 
Prima. Er zijn mensen die 
daarover zeuren, maar alles 
verandert in het leven. Je moet 
meeveranderen of verhuizen. 
Wat ik fijn vind is die hele 
Middenweg, en dat je dan op 
een gegeven moment bij Artis 
komt. Daar kom ik graag met 
mijn zoon van 8. Ook van 
fietsen word ik blij, en tram 9 is 
een soort link naar het cen-
trum. Die gaat rechtstreeks via 
het Rembrandtplein naar het 
Centraal Station. Daar heb ik 
weleens gewoon in gezeten, de 
stad bekijken. Even die spirit 
voelen, dat je die hele stad 
hebt om van te genieten.”

Op 17 mei staat Sven Ratzke in 
DeLaMar met zijn voorstelling 
Homme Fatale. Op 20 april is het 
gelijknamige album uitgekomen.

SVEN RATZKE

“O, hij past.” Sven Ratzke bij de fontein (‘een plek met internationale allure’) en het terras van Café 1900, 
waar hij graag komt. Maar niet voor een afzakkertje, want dan gaan ze net dicht. “Amsterdam is wat dat 
betreft wel georganiseerd geworden.” 
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Kom je ook winkelen bij maxis muiden?

Hemelvaartsdag geopend
van 12.00 - 18.00 uur

gratis springkussenfestival voor kinderen

IEDERE ZONDAG OPEN •  WWW.MAXIS.NL • GRATIS PARKEREN

Waarom deze proef? Door het grofvuil op te halen wanneer het bewoners 
uitkomt, wordt het aanbieden van grofvuil gemakkelijker. Ook zetten hier-
door minder mensen hun grofvuil op een verkeerde dag langs de straat. 
Zo woont u in een schonere buurt met minder grofvuil op straat. 

Hoe kan ik mijn grofvuil laten ophalen?
Vanaf 2 mei kunt u een afspraak maken om uw grofvuil op te laten halen. 
Dat kan op www.amsterdam.nl/grofvuiloost of telefonisch via 14 020. 
U kunt uw grofvuil ook gratis naar een Afvalpunt brengen. 
De Afvalpunten Rozenburglaan 2 en Cruquiusweg 90 zijn geopend van 
maandag t/m zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Spullen nog bruikbaar? 
Maak een ander blij. Kijk eens op: 
 www.delokatie.org  
 www.rataplan.nl  
 www.repaircafe.org 
 www.gratisoptehalen.nl

Grofvuil op Afspraak in de Watergraafsmeer

Op 7 mei start de gemeente in de Watergraafsmeer met de proef  
‘Grofvuil op Afspraak’. Vanaf dat moment haalt de gemeente het grofvuil 
alleen op afspraak op. De vaste ophaaldagen komen daarmee te verval-
len. Deze proef duurt ten minste een half jaar.

From 7 May, bulky waste in Watergraafsmeer will be collected 
by appointment only. Make an appointment (for free) on 
www.amsterdam.nl/bulkywasteoost or call 14 020.

Wat is grofvuil? 
Grofvuil is afval dat te groot is voor 
de containers, zoals meubels, matras-
sen, hout, koelkasten, tv’s, maar ook 
een fietswiel, krat, paraplu of bezem. 
Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. 
Lees meer op Amsterdam.nl/afval. 

K L E I N -  E N  G R O O T F O R M A A T  P R I N T E N
F L A T B E D P R I N T E N  O P  B I J N A  A L L E S
C O N T O U R S N I J D E N  • C O N T O U R F R E Z E N
I N -  E N  O U T D O O R  ( B E A C H ) V L A G G E N
B A N N E R S  •  F LY E R S  •  V I S I T E K A A R TJ E S

 C A N V A S  •  R O L L B A N N E R S  •  S T I C K E R S  

www.dartli.nl020-615 83 51 info@dartli.nl
PEDRO DE MEDINALAAN 1C, 1086 XK AMSTERDAM

Helmholtzstraat 61 
020 334 8431

@GingerAndAleAmsterdam
info@gingerandale.nl

(Boven de Albert Heijn)

         - Vegan 
Pannenkoeken - Glutenarm 
         - Tarwe

Kinderspeelhoek

Kinderactiviteiten

  Lunch, Diner
Lazy Sunday Brunch

Borrel
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gereiland heeft hier onge-
twijfeld de hand in gehad, 
maar de lichtbruine trend is 
in heel Nederland zichtbaar. 
Als je erop gaat letten, is het 
verbluffend hoe eensgezind 
de architecten zijn in hun 
smaak voor baksteen. Ik moet 
toegeven dat mijn keuze voor 
baksteen ook meebeweegt 
met de mode, dus laat ik hier 
niet zuur over doen. 
Over trends gesproken: de 

‘Ik val bijna van mijn fiets van verbazing’
B A L KO N - G E K T E

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Negen uur ’s ochtends, een 
mooie lentedag. Ik fiets rich-
ting Zeeburgereiland om een 
kijkje te nemen op de zand-
vlakte die deze winter geteis-
terd is door de Noordwester. 
Stakkers, die zelfbouwers/
pioniers die al jaren op dit 
barre eiland wonen terwijl de 
beloofde ontwikkeling van 
hun achterland maar achter-
blijft vanwege de crisis. Ook 
nog eens met een compleet 
gebrek aan ‘voorzieningen’. 
Dit woord is in de jaren vijftig 
bedacht door stedenbouwers. 
Denk bij ‘voorzieningen’ 
aan een winkelcentrum, een 
buurthuis en een snooker-
centrum – centraal gelegen in 
de wijk. 

Ik passeer de benzinepomp, 
stuur mijn fiets behendig 
tussen de gaten in de bouw-
weg door en draai de Anton 
Geesinkweg op. Ik val bijna 
van mijn fiets van verbazing. 
Een indrukwekkende rij 
hoge bouwblokken staat in 
de steigers. Binnen een paar 
maanden tijd is het hier van 
Gazastrook veranderd in één 
grote bouwplaats die zindert 
van de bedrijvigheid. De 
crisis is definitief voorbij, dat 
is duidelijk. Op de steigers 
zijn tientallen metselaars in 

de weer. Bouwen brengt vaak 
een hoop herrie met zich 
mee: gierende cirkelzagen, 
knallende pneumatische 
hamers en ronkende diese-
laggregaten. Maar vandaag 
zijn al die apparaten niet te 
horen. Het nijvere getik van 
de metselaars op de stenen 
klinkt helder en weerkaatst 
tussen de gebouwen. Indruk-
wekkend. De sfeer is goed op 
de steigers, er wordt door ie-

mand meegezongen met een 
Nederlandstalig lied. Ik krijg 
hier een hoog wederopbouw-
gevoel bij. 

Opvallend is dat de donker-
bruine/donkerrode baksteen 
die de afgelopen twintig 
jaar in de mode was over de 
hele linie vervangen is door 
gemêleerde tinten licht-
bruin, geelbruin en grijs. Het 
welstandskader voor Zeebur-

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. 

balkon-gekte is nu definitief 
uitgebroken. Architecten 
zijn het er collectief over 
eens dat elk appartement een 
balkon moet krijgen dat als 
een rechthoekig platformpje 
aan een verder vlakke gevel 
hangt. De architecten kijken 
goed naar elkaar en kopiëren 
zo nauwkeurig mogelijk de 
vorm: een betonplaat van 
> 4 m2 die naar het einde toe 
dunner wordt met daarop een 
luchtig stalen spijlenhek. 
Hier past een citaat van 
Bernard Hulsman, architec-
tuurcriticus van NRC Han-
delsblad: ‘In de architectuur 
wordt originaliteit geprezen. 
Daarom valt het extra op als 
gebouwen op elkaar lijken’. 

Er zijn verzachtende omstan-
digheden aan te voeren voor 
de betrokken architecten. 
Sinds de invoering van het 
Bouwbesluit 2012 moet ieder 
appartement een buitenruim-
te van meer dan 4 vierkante 
meter hebben. Een alternatief 
voor het balkon is de ‘log-
gia’, een inpandig balkon. Ik 
voorzie over een paar jaar een 
loggia-gekte.  

Gouden jubileum voor Dartli
V I J F T I G  J A A R  I N N OVAT I E  E N  E E N  P E R S O O N L I J K E  B E N A D E R I N G

Dartli Print en Repro is een 

echt Amsterdams fami-

liebedrijf. In april 1968 

openden Gerard en Greet 

Beukers de deuren van 

een lichtdrukkerij in een 

kelderruimte in de Rijn-

straat. Vijftig jaar later 

staat schoondochter Joke 

Beukers-van der Ven fier 

aan het roer van de veelzij-

dige onderneming. 

“In die jaren is er in de branche 
en ons bedrijf veel veranderd. 
Maar we zijn nog steeds een 
gezellig en hecht team.”
De techniek op lichtgevoelig 
papier werd in de jaren zeven-
tig voornamelijk gebruikt voor 

de blauwdrukken van bouw-
tekeningen, die nog met de 
hand gevouwen werden. Toen 
Gerard vroegtijdig overleed, 
zetten Greet en haar broer 
Theo van der Wielen de zaak 
voort. Stokpaardjes waren een 
persoonlijke benadering en 
een modern machinepark. Al 
snel openden er nieuwe vesti-
gingen in Amsterdam.

In de jaren negentig versterkte 
Joke met haar neef Arjan de 
gelederen. Enkele jaren later 
waren Greet en Theo toe aan 
hun welverdiende rust en 
de nieuwe generatie nam de 
directie over. De Amsterdamse 
vestigingen zijn uiteindelijk 
samengevoegd tot één grote, 
goed uitgeruste print-provi-
der, gevestigd aan de Design 
Strip op IJburg-Steigereiland 
en sinds 2014 voert Joke de 
directie alleen. Vijftig jaar na 
oprichting is Dartli een inno-

vatief en florerend bedrijf met 
vestigingen in Amsterdam, 
Almere en Amersfoort. 

De ontwikkelingen in het vak 
volgden elkaar in al die jaren 
in hoog tempo op, en door 
sterk verbeterde technieken is 
er steeds meer mogelijk. “We 
doen nu echt van alles op het 
gebied van printen”, vertelt 
Joke. “We printen op papier, 
textiel, kunststof, hout en 
plexiglas en maken uiteenlo-
pende producten als visite-
kaartjes, boekjes, brochures 
en grote reclameborden. Alles 
digitaal en in full colour.”

Ondanks alle ontwikkelingen 
is er één ding niet veranderd. 
De persoonlijke benadering 
is altijd hoog in het vaandel 
blijven staan. “We hebben een 
gezellige werksfeer en zijn met 
zijn allen net één familie. We 
denken goed met de klant mee 

Team Dartli, van links naar recht: Jan, Joke, Ian, Michel en Brenda.

en zoeken waar nodig naar 
oplossingen. Samen creëren 
we een mooi product. Dat is op 
het creatieve IJburg een prach-
tige uitdaging. Iedereen kan 
bij Dartli terecht voor al zijn 
prints, zakelijk en particulier.”

Dartli Print & Repro, Pedro de 
Medinalaan 1-c, Amsterdam-
IJburg, www.dartli.nl.

advertorial

Door Wietse Schmidt



Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een 
Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld 
model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

WAARDE
VAN MEER Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto

+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,-

En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

NU TĲ DELĲ K MET € 2.720,- MEER WAARDE

MAZDA VAN NIEUWKERK
Hoogoorddreef 41 | 1101 BB Amsterdam | 020 - 4683341 | www.vannieuwkerk.nl

TE HUUR

www.amsterdamsecompagnie.nl 
t  +31 10 225 15 11

Gebouw Y10
IJburglaan 628  634U te Amsterdam
kantoorunits vanaf circa 23 m2 v.v.o. 
per direct beschikbaar

te 
huur op 
flexibele 

basis
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Na de laatste grote razzia 
werd het stil in de buurt

Aan de Tugelaweg staat een monument ‘Het Buikschot’, ter herinnering aan de drie mannen die op deze plek 
zijn gefusilleerd door de Duitse bezetter.

Een levendige buurt vol 
spelende kinderen op straat 
en met op elke hoek een 
kruidenierswinkeltje, bakker 
of groenteboer. De Transvaal 
was begin twintigste eeuw een 
volksbuurt waar het meren-
deel van de bewoners van 
Joodse komaf was. Niet dat 
ze allemaal op sabbat naar de 
synagoge gingen, de wijk was 
eerder een links-socialistisch 
dan een religieus bolwerk. Als 
verre echo van de joodse iden-
titeit waren de bakkers er op 
zondag in plaats van zaterdag 
open.

De mensen die begin twin-
tigste eeuw in de nieuwe wijk 
kwamen wonen waren daar 
geherhuisvest vanuit armoe-
dige wijken zoals die rond het 
Waterlooplein. Daar zaten 
de huizen propvol met hele 
families die vaak in hun geheel 

naar de Transvaal werden 
overgebracht. Het was in de 
Transvaal dan ook volstrekt 
normaal dat je ooms, tantes, 
neven en nichten even verder-
op in de straat woonden.

Een van de mensen die dit ver-
haal nog kan navertellen is Eli-
sabeth ‘Beppie’ Bosboom. Zij 
woonde op het Krugerplein en 
bijna haar hele familie woonde 
in straten daaromheen. Toen 
de bezetter de wijk officieel 
bestempelde als getto werd 
het zelfs nog drukker. “Bij ons 
trokken steeds meer mensen 
in, er kwam een zwager bij en 
een schoonzusje”, vertelt de 
nu hoogbejaarde dame met 
een onvervalst Amsterdams 
accent. “Het was eigenlijk best 
gezellig.”

Lang duurde die gezelligheid 
niet, want al snel begon de 
bezetter met de deportatie van 
bewoners naar Westerbork, via 

station Muiderpoort. De lege 
huizen vulden zich weer met 
Joden die hun huizen elders 
in Nederland hadden moeten 
verlaten om zich in de Trans-
vaal te vestigen tot de volgende 
deportatie. Zo ging dat een 
aantal keer, tot het na de laatste 
grote razzia op 20 juni 1943 stil 
werd.

Het verhaal van Elisabeth 
Bosboom is een mirakel: ze 
zat ziek thuis op de dag van de 
bekende razzia bij regenjas-
senfabriek Hollandia-Katten-
burg, waar zij werkte. Daarna 
wist Bosboom de dans nog een 
paar keer te ontspringen en 
kwam zij uiteindelijk terecht 
bij het Philips-Kommando in 
Kamp Vugt. Er volgde een reis 
langs vele kampen, waaron-
der Auschwitz, waarna ze als 
een van de weinigen van haar 
familie en van de buurt terug-
keerde naar de Transvaal.

Geen buurt in Amsterdam-Oost werd zwaarder door de oorlog getroffen dan de Trans-

vaalbuurt. De combinatie van een omvangrijke Joodse bevolkingsgroep en zijn ligging 

vlakbij het Muiderpoortstation maakte het een ideale plek voor een getto.

Door Pieter-Bas van Wiechen

Dodenherdenking in Oost

Op het Kastanjeplein worden de Joden die tijdens de 
oorlog zijn weggevoerd uit de Oosterparkbuurt symbolisch 
thuisgebracht door het plaatsen van naambordjes op een 
plattegrond van de wijk (11.00–18.00, herdenking 20.00 uur). 

Op IJburg staat dodenherdenking in het teken van het 
verzet. Veel stadgenoten die anderen hielpen uit handen 
van de nazi’s te blijven moesten dit met de dood bekopen. 
Zij worden op 4 mei herdacht met foto’s en verhalen, met 
muziek en stilte (start ceremonie om 19.30 uur). 

Bij het oorlogsmonument op de Kop van Javaeiland worden 
tussen 10.30 en 11.00 uur de zeelieden van de voormalige 
Stoomvaart Maatschappij Nederland herdacht die tijdens 
WO II omkwamen. 

De Joodse Indische Buurt wordt dit jaar herdacht met een 
ontvangst in het Lloyd Hotel (om 12.30 uur), gevolgd door 
een wandeling door de Indische Buurt. Om 15.00 uur is er 
een herdenking in de Meevaart met diverse sprekers en 
ooggetuigen. 

Zie voor alle herdenkingen in Oost: 
www.4en5meiamsterdam.nl

4 en 5 mei in Oost
Elisabeth Bosboom is een van de mensen die op 4 en 5 mei haar verhaal zal vertellen tijdens Open 
Joodse Huizen en Huizen van Verzet. Naast dit herdenkingsprogramma zijn er in Oost meer dan tien 
andere herdenkingen. 
Op 5 mei zijn er diverse festiviteiten onder meer tweeën twintig vrijheidsmaaltijden. 

Kijk voor het volledige programma op www.4en5meiamsterdam.nl.

Fototentoonstelling ‘Stad in Oorlog’ 

Er zijn uit de bezettingstijd opmerkelijk veel foto’s bewaard 
gebleven. Ze schetsen een indringend beeld van het 
dagelijks leven van Amsterdammers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Tot en met 14 mei is er in Hotel Arena een 
bijzondere fototentoonstelling te zien met opnamen van 
professionele fotografen, maar ook met amateurbeelden 
van Amsterdammers en Duitse soldaten. De expositie is 
samengesteld door het NIOD en het Stadsarchief, en werd 
13 april geopend door oudburgemees ter Job Cohen. 

‘Stad in Oorlog. Amsterdam 1940–1945’, Hotel Arena, 
’s Gravesandestraat 55. 
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IEDEREEN IS WELKOM!

OPEN HUIS
Bezoek de Scientology Kerk

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

• 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 • 
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Van Dort Letselschade is een gerenommeerd kantoor 
dat gespecialiseerd is in de begeleiding van slachtoffers van
letselschade en de nabestaanden bij overlijdensschade.

100% partijdig, 
dat geeft vertrouwen

Kantoor Amsterdam
Jan Luijkenstraat 12 III 
1071 CM Amsterdam

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

Wij willen alleen jóuw belang dienen. Gerechtigheid 
en zekerheid maken alleen kans bij een 100% partijdige aanpak. 
Daarom werken wij anders.

Jouw persoonlijke verhaal
Bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval kom je al gauw 
terecht in een wereld vol gouden bergen. Maar voor niks gaat 
de zon op. Jouw ongeval is niet zomaar een dossier, het is een 
persoonlijk verhaal. Dat verdient meer dan een case-nummer. 
Jij wilt iemand die vecht voor jouw belang.

Schadevergoeding + toekomstperspectief
Bij letselschade telt niet alleen het geld, maar ook de persoon-
lijke erkenning en een zo gunstig mogelijk vervolg. Misschien 
zelfs de start van een andere toekomst.

Wordt u ouder en zou wat 
begeleiding fijn zijn of 
mist u thuis gezelligheid? 
ZGAO helpt u graag zelf-
standig te blijven. 

Meer weten? 
020 592 54 20 

Begeleiding en 
dagbesteding

www.zgao.nl

MAANDAG 21 MEI
10.00 UUR -17.00 UUR

RADIOWEG 64 
GRATIS  PARKEREN

GROTE PINKSTER 
VLOOIENMARKT

JAAP EDEN HAL

BOEK NU UW KRAAM 
b e l  v o o r i n f o

06 391 08 152
animo-vlooienmarkten.nl

Middeleeuws kampement

www.muiderslot.nl

Hoe sterk waren vrouwen in de middeleeuwen

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Zo. 20 
en ma.
 21 mei

Bereik Amsterdammers 
met wat Amsterdammers 

willen lezen!

Alles over cultuur, 
sport, politiek en 

evenementen in de stad.
U leest het in de huis-aan-huisbladen 

van Mediagroep Amsterdam.

Mediagroep
Amsterdam

.nl
DIRK-JAN EMANS

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via:

Reserveer uw campagne bij Mediagroep Amsterdam!
Eenvoudig uw advertentie in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw media-adviseur.

Telefoon: 06-29040240   E-mail: martijn@debrugkrant.nl   Website: www.debrugkrant.nl
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

ZGAODeel 46

‘Muziek zet iets in gang, het roept herinneringen op’

In de tuin van het Flevohuis is 
het lente. Er wordt gewied, de 
magnolia bloeit en de kippen 
kakelen. Het brengt specifieke 
geluiden met zich mee, die 
herinneringen aan vroeger op-
roepen, net zoals bijvoorbeeld 
de klokken van de Westerto-
ren. “Met zulke vertrouwde 
geluiden kun je het leven van 
mensen met dementie een 
beetje aangenamer maken.”

Aan tafel in de hal – waar 
buurtbewoners altijd welkom 
zijn – buigt Andy zich naar 
een bewoner. Ze legt haar 
hand op de houten CRDL, een 
interactief instrument. “Mooi 
hè, de geluiden die eruit ko-

men”, zegt hij. De vrouw lacht. 
Ze hoort de zee, en een harmo-
nica. Er is contact. “Leuk, heel 
leuk”, knikt de bewoonster.

De CRDL is een mooi apparaat 
om te zien, en is ontwikkeld 
om makkelijker contact te ma-
ken. Bijvoorbeeld met mensen 
met dementie. Andy is muzi-
kant – trombonist – en speelde 
onder meer met het Metropole 
Orkest. Bij ZGAO brengt hij 
zijn kennis in. “Ik instrueer 
medewerkers en mantelzor-
gers over de verwerking van 
muziek en andere geluidsprik-
kels. Hoe belangrijk dat kan 
zijn, en hoe goed het je kan 
helpen bij het communiceren 
met mensen met dementie.” 
Deze kennis wordt via zijn 
stichting Klankspoor en het 
ZGAO-team ook in de wijk 
gedeeld.

“Muziek zet iets in gang”, zegt 
hij. “Het roept herinneringen 
op. Ik duik in het leven van 
mensen. Hebben ze bijvoor-
beeld in de buurt van de zee 
gewoond, bij een bos of mid-
den in de stad? Elke plek heeft 
zijn eigen geluid. Die geluiden 
– denk ook aan een naaima-
chine, een sport of het werk 
dat mensen gedaan hebben – 
kunnen helpen bij het maken 
van contact.”

Geluiden kunnen veel 

betekenen voor mensen 

met dementie. In het Flevo-

huis en De Open Hof weten 

ze dat. Musicus Andy Bruce 

duikt in het verleden van 

bewoners en stelt persoon-

lijke, herkenbare geluiden 

samen voor ouderen met 

dementie. “Het helpt bij 

het maken van contact en 

het brengt rust.”

Hij noemt een mevrouw die in 
de Watergraafsmeer woonde 
en vijf klokken in huis had. 
“Dit soort geluiden neem ik 
dan op en voeg ik toe aan haar 
persoonlijke geluidsbiblio-
theek. Zorgmedewerkers 
zorgen ervoor dat zij wakker 
wordt met deze tikkende en 
slaande klokken. Dat geeft haar 
rust en een vertrouwd begin 
van de dag.” 

Mensen met dementie kun-
nen ongemerkt overprikkeld 
raken, omdat ze zich constant 
opnieuw moeten oriënteren. 
Dit is uitputtend. Muziek en 
geluiden kunnen helpen die 
onrust weg te nemen. “Met 
iemand die meer ontspannen 
is, kun je beter contact maken. 
Hoe langer ik dit doe, hoe 
duidelijker het wordt: contact 
maken staat of valt bij een 
gevoel van veiligheid.” 

www.zgao.nl

Advertorial

In het Flevohuis en De Open Hof maakt Andy geluiden op maat 
voor bewoners met dementie. De CRDL op zijn arm is daarbij een 
hulpmiddel.

Door Linda van den Dobbelsteen

Stok- en zwaardvechten 
op het Muiderslot

Wie aan kastelen denkt, ziet waarschijnlijk stoere ridders 
voor zich. Maar de heren waren vaak uit vechten. En wie 
zorgden er dan voor de verdediging van het slot? Precies, de 
kasteelvrouwen. In de meivakantie van 28 april t/m 6 mei 
2018 zijn er daarom op dinsdag en donderdag voor meiden 
én jongens workshops stok en zwaardvechten, en is er een 
boogschietbaan in boomgaard achter het kasteel. 

Zie www.muiderslot.nl

De tennissers van VVGA 

zijn blij, want hun park 

aan de Wembleylaan is 

onlangs uitgebreid van zes 

naar zeven gravelbanen. 

Op een veldje naast de 

‘oude’ banen was ruimte 

voor deze extra baan. Het 

stadsdeel werkte mee aan 

de uitbreiding.

VVGA Tenniscoördinator 
Mark Stobbelaar legt uit 
waarom die niet alleen voor 
VVGA, maar ook voor een 
populair stadsdeel als Oost 
positief is: “Vorig jaar heeft een 
onderzoek naar de behoefte 
aan faciliteiten uitgewezen dat 
er veertig buitentennisbanen 
in Oost, Zuid en Zuidoost te 
kort zijn. Ik begrijp dat, want 

tennis is een mooi spelletje 
waaraan je tot op hoge leeftijd 
plezier kunt beleven. Wij heb-
ben leden in alle leeftijdscate-
gorieën, van vijf jaar tot boven 
de tachtig. Wij kunnen nu dus 
weer een aantal nieuwe leden 
plaatsen. Voor het eerst in 
jaren heeft VVGA geen wacht-
lijst meer.” 

Stobbelaar raadt iedereen 
met belangstelling voor ten-
nis aan een kijkje te komen 
nemen. “VVGA (opgericht in 
1913) heeft goede trainers, een 
heerlijk terras, en ook nog een 
voetbal- en bridgeafdeling.” 
Naast een gewoon lidmaat-
schap is ook een daglidmaat-
schap mogelijk en in de 
maanden juli en augustus een 
zomerlidmaatschap voor een 
gereduceerd tarief. 

www.vvga.nl 

VVGA heeft zevende baan en kan 
nieuwe leden plaatsen 

Bernard is een van de initiatief-
nemers van de extra baan.



Zonnige appartementen op 
de mooiste plek in DUIN
Het strand als voortuin en altijd vrij uitzicht 
over het IJmeer tot aan de horizon. Dat krijg 
je cadeau bij je nieuwe appartement in 
San Francisco, gesitueerd op de mooiste 
plek in DUIN. De verkoop van deze 
zonnige appartementen is gestart. 
Kijk op duin.nl voor het actuele aanbod 
of bel het verkoopteam 06 49 20 26 32.

De San Francisco appartementen 
in DUIN vanaf € 383.000 V.O.N. 
• 3-en 4-kamerappartementen (98 – 164 m2)
• Luxe afgewerkt en met zonnige buitenruimtes
• Bos, strand, jachthaven en winkels op loopafstand

Dat wordt Cruquius. Binnen de ring 
van Amsterdam. Het laatste eiland 
in het Oostelijk Havengebied, nu in 
volle transformatie tot woon-werkwijk. 
Volledig omringd door water. Stads en 
industrieel. State of the art architectuur 
aan een lange boardwalk. Duurzaam. 
Divers. Groot gemixt met klein. 
Huur met koop. Vermaak met natuur. 
Nieuw met oud. Bekijk Cruquius 
zelf gewoon op vr.cruquius.nl. 
Deze zomer start de verkoop van 
nieuwe appartementen. Meld je aan 
voor de nieuwsbrief op Cruquius.nl.

Schrijf in op de leukste nieuwe buurt van Amsterdam

Verkoop 
gestart

Crowdfunding voor clubhuis en steiger

Vanaf hun vaste stek op het prachtige Rieteiland Oost stappen de 

leden van Kano op IJburg geregeld in de kano voor een mooie tocht 

in de beschutte omgeving van IJburg of op het IJmeer. De vereniging 

organiseert tochten, clubvaren, familievaren en instructielessen. 

Het ledenaantal groeit, en de steiger wordt zo langzamerhand echt te 

klein voor alle kano’s. De containers waarin de vereniging tot nu toe 

huisde maken binnenkort plaats voor een gezellig clubhuis. 

Om dit mogelijk te maken heeft Kano op IJburg een crowdfundactie 

opgezet. Donateurs mogen (afhankelijk van het gedoneerde bedrag) 

een keuze maken uit allerlei leuke tegenprestaties, waaronder een 

cursus kanovaren of een lidmaatschap van de vereniging. 

Kijk voor meer info op whydonate.nl/fundraising/clubhuis-kano-op-ijburg/nl. 
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‘Ik hou van koken, ik hoop dat de mensen dat proeven’
CA Ñ A ,  U I T  H E T  H A RT

Restaurant Caña presen-

teert gerechten uit de 

modern-mediterrane 

keuken. Eigenaar en chef-

kok Taner Can (41) laat zich 

graag inspireren door zijn 

bijzondere geboortestad. 

Dat is Hatay, in Zuidoost-

Turkije. 

De enige stad in dat land, zegt 
hij trots, waar de verschillende 
culturen zonder problemen 
samenleven. “Door die mix 
van mensen heb ik veel ge-
leerd. Dat heb ik meegenomen 
naar hier.” Vorig jaar was Hatay 
de stad van de gastronomie. 

Een voorliefde voor de horeca 
zit in de familie; zijn opa had 
een restaurant, net als zijn 
vader en een oom. “Ik heb in 
Ankara architectuur gestu-

deerd en heb daar een succes-
vol restaurant gerund. Op een 
gegeven moment ben ik naar 
Nederland gekomen, ik wilde 
hier graag die fijne modern-
mediterrane keuken introdu-
ceren.” Van Johannes van Dam, 
de beroemde restaurantrecen-
sent, kreeg hij destijds een 9+. 

Met een jong kind aan de hand 
en een tweede op komst werd 
zijn huisje in de Pijp te klein, 
het bekende verhaal. “IJburg 
past bij me, dit is een fijne wijk. 
Omdat ik graag in de buurt van 
mijn kinderen wil werken ben 
ik hier een restaurant begon-
nen.”

Caña – voorheen Krijn – heeft 
een mediterrane keuken, zoals 
die in zijn bijzondere geboor-
testad. “Ik wil zo graag mijn 
cultuur laten zien. Eten maakt 
contact tussen mensen mak-
kelijk.” Bepaalde ingrediënten, 
waaronder tijm, paprikapuree 

en granaatappelzuur, haalt hij 
speciaal uit Hatay. Ze geven 
zijn gerechten hun unieke 
smaak. 

“Ik serveer bijna alleen maar 
eigen recepten. Zoals warme 
en koude mezze en tapas, op 
houtskool gegrilde dorade, 
zeebaars, kip en lamskotelet. 
Caña staat voor drie dingen. In 
het Spaans is het een tapbier-
tje, mijn achternaam is Can. En 
in het Turks betekent het ‘uit 
het hart’. Zo is het: ik heb mijn 
hart gevolgd. En ik hoop dat de 
mensen dat proeven.”

Caña is dagelijks geopend, behalve 
op dinsdag, voor lunch en diner. 
Krijn Taconiskade 404–406, 
reserveren@cana-ijburg.nl. 

advertorial

Taner Can.

Open Dag Roeicentrum Berlagebrug

Zondag 29 april tussen 10.00 en 14.00 uur is er bij roeicentrum Berlagebrug een open dag waar 
iedereen, jong en oud, roeien gratis kan proberen. Er zijn ervaren instructeurs die je begeleiden. 
Bij Roeicentrum Berlagebrug kun je op elke leeftijd en op vele niveaus roeien. Als je nog geen 
ervaring hebt, kun je er jouw eerste halen maken in de beginnerscursus. Heb je al wat meer 
ervaring, dan kun je aansluiten bij de andere cursisten of je eigen ploegje vormen. Daarnaast zijn 
er voor ervaren roeiers ook cursussen in de eenpersoonsboot. De eerstvolgende cursus begint in 
de week van 14 mei. 

Zie www.roeicentrumberlagebrug.nl.

Gezocht: Schoonmaker m/v 
Nederlandssprekend, met referenties, voor 2 tot 3 uur 
per week op IJburg. Let op: je kunt het brandschoon 
krijgen zónder bleekmiddel. 

Reacties via info@debrugkrant.nl, 
afzender bij de redactie bekend.

Voorjaarsdrukte bij Intratuin aan de Nobelweg.

Moestuintjes, biologische planten en minder tegels 
E E N  D U U R Z A M E  T U I N

Het is eindelijk weer lente 

en dus tijd voor de tuin. Bij 

Intratuin Amsterdam hou-

den we de trends scherp 

in de gaten en die delen 

we graag met u. De trends 

van 2018 zijn in onze ogen 

geweldig voor mens en 

milieu. 

Het lijkt er nu echt op dat 
Amsterdammers bewust duur-
zaam met hun tuin omgaan. 
Veel mensen willen met hun 
tuin de biodiversiteit in de 
stad stimuleren. Biologische 
planten (planten die gekweekt 
zijn zonder het gebruik van 
pesticiden) trekken meer 
insecten aan, en deze worden 
weer gegeten door vogels. 

Biologisch gekweekte planten 
geven vlinders en bijen in de 
stad dus weer een kans. In-
tratuin Amsterdam heeft een 
breed assortiment biologisch 
gekweekte planten waaruit u 
kunt kiezen. 

Daarnaast zien we dat Am-
sterdammers hun tuin steeds 
natuurlijker willen inrichten. 
Jarenlang is het een trend 
geweest om een moderne tuin 
te hebben met strakke lijnen, 
tegels en vierkante potten. 
Nu zien we dat het steeds 
populairder wordt om weer 
wat natuurlijke vormen en 
elementen in de tuin terug 
te brengen. Vierkante pot-
ten worden ingeruild voor 
ronde terracotta potten en op 
veel plekken maken tegels 
plaats voor planten. Ook wat 
de tuinmeubels betreft oogt 

het allemaal wat natuurlijker; 
de wicker loungesets maken 
plaats voor teakhouten banken 
en bistrosets. 
Het zelf kweken en oogsten 
van groente en fruit blijft 
populair. We hebben in Am-
sterdam meer moestuintjes 
dan ooit. Niet alleen in de tuin, 
maar ook op het balkon wordt 
volop groente verbouwd. Deze 
trend lijkt niet te stoppen. Niet 
alleen is het gezond om met 
de moestuin bezig te zijn, het 
levert ook nog eens heerlijke 
groente op. 

Amsterdammers zijn bewuster 
dan ooit bezig met hun tuin 
en het milieu. Bij Intratuin 
Amsterdam vinden we dat 
iedereen die dat doet daar trots 
op mag zijn!

advertorial




Een goed alternatief 

voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug
de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken

oplage 70.000 exemplaren, huis-aan-huis

A’dam en Media

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

• advertenties
• brochures
• magazines
• huisstijlen
• campagnes

Roepie Kruizestraat 2, Amsterdam     06-29040240      info@ adamenmedia.nl      www.adamenmedia.nl 
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Een goed alternatief 
voor flyeren in Amsterdam 

bereik je doelgroep met de Brug
   

  deBrug
   verspreidingsgebiedverspreidingsgebied
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Vijf jaar in de NedPhO-Koepel 
VO O R  E E N  A P P E L  E N  E E N  E I  G E N I E T E N  VA N  B AC H

De cellisten beginnen met 

een rustig en klassiek stuk 

van Terry Riley, maar na 

een minuut of twintig ko-

men de drummers binnen: 

een horde hippe jongens in 

strakke, zwarte overhem-

den die al snel helemaal 

losgaan.

In ruim een uur laten de cel   lis-
ten van het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest | Neder-
lands Kamerorkest (NedPhO) 
en de drummers – Italiaanse 
conservatoriumstudenten – 
een scala aan muziekstijlen 
horen. NedPhO repeteert 
inmiddels vijf jaar in de Gerar-
dus Majellakerk in het hartje 
van de Indische Buurt, en dat 
is zaterdag 31 maart gevierd 
met verschillende optredens 
voor buurtbewoners.
NedPhO betrok in de zomer 
van 2012 de Majellakerk, na 
jarenlang gerepeteerd te heb-
ben in de Beurs van Berlage 
aan het Damrak. De katho-
lieke kerk, toen omgedoopt 
tot NedPho-Koepel, stamt 

uit 1925. De architect liet zich 
inspireren door de beroemde 
Byzantijnse Aya Sophia in 
Istanbul, wat bijvoorbeeld 
terug te zien is in de typische, 
grote twaalfzijdige toren. Om 
de kerk heen werd een heel 
complex gebouwd met onder 
meer woningen, een klooster 
en twee scholen. 

Na een periode van verwaar-
lozing werd de kerk in 1992 
overgedragen aan Stadsherstel 
Amsterdam en verbouwd voor 
de verhuur. In 2012 leidde de 
zoektocht van NedPhO naar 
een nieuwe geschikte repeti-
tieruimte naar de verbouwde 
kerk. Het orkest was niet alleen 
weg van de prachtige akoes-
tiek, maar ook van het feit dat 
de kerk zich midden in een 
echte volksbuurt bevindt; 
dichter bij de mensen konden 
ze niet komen. In de kerk zelf 
worden na een grondige ver-
bouwing sindsdien orkestre-
petities gehouden. De omrin-
gende ruimten zijn in gebruik 
als magazijn en kleedkamer 
voor de orkestleden, maar 
herbergen ook een tiental 
kleine, creatieve bedrijfjes die 
vanaf hun werkplek zo de kerk 
in kijken.

In de kerk geeft het orkest re-
gelmatig schappelijk geprijsde 
Koepelconcerten en kinder-
concerten, en zijn er openbare 
repetities bij te wonen. Ook 
worden er veel activiteiten ge-
organiseerd voor schoolklas-
sen. Dus kan het zomaar voor-

Het NedPho repeteert in de Gerardus Majellakerk, in het hart van de Indische Buurt. Als het ook maar even kan, 
zetten zij de deuren open voor buurtgenoten.     foto: Ronald Knapp

komen dat je op vrijdag voor 
een appel en een ei geniet van 
stukken van Bach en Sjostako-
vitsj waarvoor je een dag 
later in het Concertgebouw 
het tienvoudige zou moeten 
neertellen. Helemaal leuk is 
dat je sinds kort na afloop ook 

een drankje of een hapje kunt 
doen in het naastgelegen café-
restaurant Thúskomme. 

‘Cruquius is al een succes voor het klaar is’

Aan de Zeeburgerkade in Oost wordt druk gebouwd. Het voormalige industriële eiland Cruquius 
wordt omgetoverd tot een nieuwe woonwerkplek. Arnoud Gelauff is een van de architecten van het 
gebied. “Een unieke ligging, dicht bij de uitvalswegen, dicht bij de stad. En al dat water voor de deur... 
Cruquius is al een succes voor het klaar is. Het schiereiland is opentop Amsterdam, maar krijgt wel 
een heel eigen identiteit.”

Cruquius wordt een fijne mix van karakteristieke, historische gebouwen, nieuwe kantoren en 
moderne woongebouwen. Naast The Harbour Club komen cafés, restaurants en winkels. Rust is te 
vinden langs de 400 meter lange kade aan het water én in Groenplaats Insulinde, het groene hart van 
Cruquius met een natuurspeelplaats voor kinderen.

Zie www.cruquius.nl.

advertorial

IJburgse Mika wint NK judo

Mika Leysner (net 14) is op 8 april Nederlands kampioen judo geworden, in de 
klasse 57 kilogram tot 15 jaar. Ze won alle wedstrijden met een ippon, tot de 
zinderend spannende finale. Daar kwam ze al na dertig seconden achter te staan, 
maar Mika bleef gefocust en scoorde in de laatste seconden opnieuw een heel 
punt, een ippon dus. 

Haar eerste doel is nu behaald, op naar het volgende: meedoen aan de Olympische 
Spelen. Met dat einddoel voor ogen stapt Mika over naar de LOOTschool van het 
Calandlyceum, de Topsport Talentschool van Amsterdam. Veel succes, Mika!

foto: Rik Vander Sanden

Door Jose Stoop
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bereiding

Pureer met een staafmixer kort de tonijn met de mayo en zet koud weg. Meng de azijn met de mosterd en 
knoflook, mix de olijfolie erdoor en breng op smaak met zout en peper. Meng paprika, komkommer, in stukken 
gesneden little gem sla, rode ui, boterbonen, olijven, kappertjes en peterselie met de dressing. Smeer de tonijn
mayo uit over een bord, schep de salade erop en serveer met de eipartjes en brood.

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

SALADE NIÇOISE

      Voor 4 eters:
•  1 blikje tonijn, goed uitgelekt

• 4 eetlepels lekkere mayo

• 1 eetlepel rodewijnazijn 

• 1 theelepel scherpe mosterd 

• 1 teentje knoflook, geperst

• 3 eetlepels goede olijfolie

• zout en peper

• 1 rode paprika, in blokjes 

• 1 komkommer, in blokjes

• 3 kropjes little gem sla, buitenste 

blaadjes en hart verwijderd 

• halve rode ui, in dunne ringen

• 1 blik boterbonen, uitgelekt

• circa 20 ontpitte, zwarte olijven 

(niet die geverfde maar de echte, 

taggiasche of zo), in ringetjes 

•  1 eetlepel kappertjes

• bladpeterselie, fijngesneden 

• 4 hardgekookte eieren, in parten

• brood voor erbij 

Janneke kookt
Tornen aan de receptuur van een klassieker is natuurlijk vragen om problemen. Voor je het weet ben je een cultuur
barbaar, of onnozel, of lui als je voor de pasta bolognese doodordinaire spaghetti gebruikt in plaats van farfalle of een 
andere stevige jongen. Een risico dat ik me niet kan permitteren. 

Wat in mijn voordeel werkt, is dat veel klassieke gerechten voer zijn voor discussie. Die wordt meestal aangezwengeld 
door mensen die claimen de geestelijk vader of moeder van het gerecht te zijn (of hun kleinkind, of hun souschef), en 
daarmee dé autoriteit als het gaat om de hoed en de rand: welke ingrediënten het gerecht pertinent wel of niet moet 
bevatten, hoe het wordt bereid en hoe je het serveert.

Die vlieger gaat in ieder geval op voor de salade niçoise, geboren in Nice, ZuidFrankrijk. Een regio die ik niet ken, 
want voor de nouveau richebeleving fiets ik wel naar OudZuid (al kom ik daar ook nooit) en sowieso bewaar ik dat 
hele Frankrijk wel voor later. 

De salade niçoise laat zich niet makkelijk definiëren. Want waar de één zweert bij tonijn én ansjovis, stelt de ander 
dat je die twee onder geen beding mag combineren. Volgens sommigen zijn gekookte groenten ten strengste 
verboden, maar anderen trekken zich daar niks van aan. Van wijlen Johannes van Dam moet de salade niçoise vooral 
pittig en knapperig zijn. En wat mij betreft geef je er gewoon je eigen draai aan. Doe ik ook. 

VOER VOOR DISCUSSIE
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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

“Het wordt geen tuttig ding, 
maar een beetje een schots en 
scheef hotel”, vertelt Hansje 
Galesloot van de Vrienden van 
het Flevopark. En dat moet 
ook, want straks zoeken vlin-
ders, wilde bijen, oorwurmen 
en andere insecten in al die 
kieren en gaatjes een veilige 
plek om te overwinteren of 
hun eitjes af te zetten. 

Er komt een educatieve 
ecoroute langs de natuurlijke 
hoogtepunten van het park, en 
op deze plek kunnen school-
kinderen straks leren waarom 
het een heel goed idee is om 
de insecten met zo’n hotel een 
handje te helpen. 

Lia, Jessika en Tamara zijn 
bezig stokken, dakpannen, 
houtschijven en bakstenen 
met gaatjes in het bouwsel te 
verwerken. Kieren strijken ze 
af met leem, waar ook weer 
gaatjes in worden geprikt. 
Dagmar (6) is vandaag de 
jongste vrijwilliger. Zij heeft 
dennenappels geraapt en 
die in bloempotjes en oude 
theepotten gedaan. Voor de 
lieveheersbeestjes. 

De afdeling Groen van het 
stadsdeel verzorgt het grote 
onderhoud aan het park. De 

Vrienden nemen, in overleg 
met deze dienst, allerlei ‘extra’ 
taken op zich. Landschap 
Noord-Holland voorziet de 
natuurwerkgroep van deskun-
dig advies en van het benodig-
de materiaal. Hansje Galesloot: 
“We bestaan pas sinds febru-
ari, maar hebben al 35 vrijwil-
ligers. Afdeling Groen is blij 
met al die inzet. Ze vinden het 
geloof ik wel grappig dat al die 
stadse mensen zich hier zo 
uitsloven!” 

Ze vervolgt op serieuze toon: 
“Op de Joodse begraafplaats, 
een drassig rietland, is het 
werk het zwaarst. Na de oorlog 
is dit deel van het park lange 
tijd verwaarloosd. Er liggen 
meer dan 100.000 mensen 
begraven, en daardoor kan 
er niets machinaal gedaan 
worden.” Het is een stille plek, 
waar ringslangen, roofvogels 
en vossen zich thuis voelen. 
“Omwonenden hoorden er 
vorige zomer bij het vallen 
van de avond de nachtegaal 
zingen. Dat is heel bijzonder, 
zo midden in de stad.”

Door Catherine Smit

Voor het insectenhotel zetten Ed, Lia, Carlos, Hansje en Sjoerd een heleboel bloeiende planten in de 
grond – voor de vlinders, hommels en bijen de kers op de taart. 

‘Er is zóveel te doen, we pakken steeds een klein onderdeel aan’

V R I E N D E N  VA N  H E T  F L E VO PA R K

Dat veel sportieve Amsterdammers het Flevopark weten te vinden is wel duidelijk: op 

werkelijk alle paden en grasvelden werken hardlopers in felgekleurde T-shirtjes aan hun 

conditie. Om het park ook voor bijen, vlinders en andere insecten aantrekkelijk te maken, 

bouwen de Vrienden van het Flevopark op een zonnige plek, naast een klein watertje, een 

enorm insectenhotel. 

Verf Amsterdam: goed advies en scherpe prijzen

Wij verkopen verf op een andere manier,” zegt eigenaar Rob Hermes. Het gaat ons om 
tevreden klanten, niet om zo veel mogelijk verf verkopen. Als een klant goed geholpen is – daar 
besteden we veel tijd aan – wordt dat doorverteld. En dat is de beste reclame. Door de juiste 
vragen te stellen, kom je samen tot de beste materiaalkeuze. Met daarbij goed advies over 
het voorbewerken en het aanbrengen van de verf, bereikt ook een doehetzelver een mooi 
resultaat.”
Verf Amsterdam, aan het Zeeburgerpad in Oost, geeft ook advies over kleuren, en er kan 
desgewenst een tester gemaakt worden. “Wij mengen onder meer alle kleuren Sikkens, Farrow 
& Ball, Sigma, Einza, Flexa, Histor, Wijzonol en Little Green. Ook kunnen wij kleuren perfect 
namaken. De binnenmuren, de buitenkozijnen, de boot, het tuinhuis, de gevel; wij hebben de 
juiste verf voor elke klus.” Hij knikt nog eens. “Goed advies en scherpe prijzen, dat is ons motto.”

Verf Amsterdam, Zeeburgerpad 38, verfamsterdam.nl.                                                 advertorial

Slibvijzelgemaal wordt eenkamerhotel

In een van de twee slibvijzelgemalen in de Sportheldenbuurt 
op Zeeburgereiland – erfgoed van de ontmantelde 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost – werd door Martijn 
en Linda van den Dobbelsteen een galerie en redactiehuis 
gerealiseerd. Nu verbouwen ze het zuidelijke slibvijzelgemaal 
tot hotel. Het wordt een luxueus eenkamerhotel. 

Het gerenommeerde architectenbureau Tank – onder meer 
bekend van de A’dam Toren en de silo’s – tekent voor het 
interieur. Begin mei gaat de verbouwing van start, in het 
voorjaar van 2019 wordt het bed opgemaakt voor de eerste 
gasten.

Cursus ‘Omgaan met dementie’

In Buurtcentrum Oosterpark wordt op woensdagavonden 
in mei en juni een gratis vijfweekse cursus ‘Omgaan met 
dementie’ gegeven. De workshops zijn bedoeld voor 
mantelzorgers en familie die zorg geven aan iemand met 
dementie. Aan de hand van thema’s als ‘Zonder woorden’ 
en ‘Samen genieten’ krijgen zij handvatten aangereikt om de 
communicatie met hun dierbare met dementie te verbeteren. 

De cursus is gratis, maar er is slechts plek voor een 
beperkt aantal deelnemers. Vooraf aanmelden is 
daarom noodzakelijk. Buurtcentrum Oosterpark, 3de 
Oosterparkstraat 159. 

Meer info en aanmelden via fschuiling@dynamo-amsterdam.nl.  
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Verspreiding

Door Verspreidingen

de Brug wordt in een oplage 

van 70.000 ex. verspreid in Amster-

dam-Oost en omstreken:

 Indische Buurt  Ambon-

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt, 

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

pleinbuurt 

 Oostelijk Havengebied: Borneo-

eiland, Cruquiuseiland, Java-eiland, 

KNSM-eiland, Oostelijke Handels-

kade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, Oos-

terparkbuurt, Oostpoort, Trans-

vaalbuurt, Weesperzijde

 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, 

Amstelkwartier, Betondorp, Don 

Bosco, Julianapark, Middenmeer, 

Omval en Van der Kunbuurt, Park 

de Meer, Sciencepark, Tuindorp 

Frankendael, Weespertrekvaart

 IJburg:  Haveneilanden, Riet-

eilanden, Steigereiland, Centrum-

eiland

 Zeeburgereiland

 Centrum:  ‘t Funen

 Durgerdam

 Schellingwoude

 Diemen-Noord

Afhaalpunten

AH IJburg, AH Oostpoort, AH 

Wibautstraat, Diemerplein, 

gemeentehuis Diemen, IJburg Col-

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost, In-

tratuin, Landmarkt Schellingwoude, 

N.A.P., Maxis Muiden, stadsdeel-

huis Oost, winkelcentrum Brazilië, 

café-restaurant Polder, Sickmann 

Woninginrichting, Schoenmakerij 

Waterlandplein. 

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

Colofon

de Brug bestaat 10 jaar
In mei bestaan we tien jaar en dan verschijnt de honderdste editie. Dat gaan we vieren met een jubileumnummer, een expositie en een feestje. 

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. 

J A A R      

nr 100      

deBrug

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  2 0

deBrugZoekt

acquisiteur 
± 1 dag in de week, goede verdiensten, 
affiniteit met Oost

en politiek 
journalist
± 400 woorden per maand, politiek volgen 
centrale stad en expliciet Oost, op freelancebasis

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

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

www.kouwets.nl

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

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

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl 

www.f ysiomid d enweg.nl

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

o a r - o o s t . n l
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

De OAR-Oost is op 
zoek naar betrokken 
50+ bewoners in 
Amsterdam Oost.

We zoeken

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00

l inaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nlamsterdamdetropen.nl

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

KORTINGSBON:5% 
op ál je boodschappen

geldig tot 31 maart 2018

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

ijburglaan 725 | 020-8200673
www . k o h k i t c h e n . n l

De wereld van sport, 
voeding en gezond leven 

in één 

sportsworldamsterdam.nl

SPORTS      WO R L D

 

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

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

WWW.OTUA.NL

 IJburglaan 1281 
Phone 085 486 7111

smartphonerepair.nl

Peggy Grefkens 
Stiefcoach & Psycholoog NIP 
06 454849 70, www.stiefgoed.nl

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

____   www.dingesamsterdam.nl  ____

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

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

DeKraanVogeL.org

 Bowlen vanaf 27,50 per uur

www.powerzone.amsterdamWWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Elk mens is uniek, 

net als elke uitvaart. 

Ik help je graag bij 

het vormgeven. 

Sonja de Bies 

06 82 96 9307

 Gratis proefles 
zenmeditatie 

RUST
Zen.nl Amsterdam 
Paradijsplein, Oostpoort 
zen.nl/amsterdam

Startup Village: 
koffie 
kantoorruimte 
flexplekken  
meeting & events

Amsterdam 
Science Park 608 
startupvillage.nl

• Medewerker gezocht 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

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

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

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

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

w w w. s i c k m a n n . n l

ALLE 
DAGEN 
OPEN!

WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Mezzes • Tapas • Grill
Krijn Taconiskade 404-406

020 •7712554 (Haven IJburg)
reserveren@cana-ijburg.nl

CAÑA

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

       

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

     
     

      
                 
 Pretoriusstraat 88H | 020 3311700
www. f i e t senmeer.n l www.dartli.nl info@dartli.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

VRIENDEN HEBBEN EEN STREEPJE VOOR

Door vriend van de Brug te worden gunt u uw klan-

ten een gratis nieuwskrant, maken we samen de 

buurt leuker, en zet u intussen ook uw eigen bedrijf 

in de schijnwerpers.  

U KRIJGT: 
• Maandelijks een advertentie plaatsing van 

 50 mm x 30 mm in de papieren krant 

• Een kopbanner 90 pix x 54 pix met een doorlink   

 naar uw website op www.debrugkrant.nl

• Als u zich een jaar (11 plaatsingen) of langer 

 verbindt, krijgt u er een gratis advertentie 

 127,5 mm x 96 mm ter waarde van €420,- bij

Dit exclusieve vriendenabonnement 
ontvangt u voor € 75 per maand.

MEER INFO ?  
Martijn van den Dobbelsteen (uitgever) | martijn@debrugkrant.nl 

| 06 29040240 | www.debrugkrant.nl/vrienden

VRIENDEN VAN DE BRUG 

Ook vrienden worden?   

www.debrugkrant.nl/vrienden 
of mail 

martijn@debrugkrant.nl
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ALLEGAAR

29 april
Excursie Eten uit de natuur, 
Natuurpark Spoorzicht. Test 
voorjaarsgroenten zoals 
zevenblad en berenklauw, je 
krijgt na afloop recepten mee. 
Noordkant NSstation Diemen, 
11.0013.00 uur. Aanmelden: 
natuurindiemen@gmail.com.

29 april
Open dag: iedereen - jong en 
oud - kan roeien gratis probe
ren. Met ervaren instructeurs. 
Roeicentrum Berlagebrug, 
10.0014.00 uur, roeicentrum-
berlagebrug.nl

4 mei en 5 mei
Herdenken en vieren, op veel 
plaatsen in Oost. Zie pagina […] 
en www.4en5meiamsterdam.nl.

6 mei
Natuurwandeling: natuurlijk 
tuinieren, bloeiende sierplanten 
en fruitbomen. Nieuwe Levens
kracht, 11.00 uur, tuinparknieu-
welevenskracht.nl

11 mei
Vrijmibo met livemuziek. Eetcafé 
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruqui
usweg 9, dingesamsterdam.nl.

FESTIVAL

27 april
Koningsdag, markten en muziek 
in Watergraafsmeer, de haven 
van IJburg, bij Kaap Oost (Bij 
Storm), in Oostpoort, het Oos
terpark en op nog veel meer 

plekken in Oost. Loop rond, 
fiets rond, kijk en geniet.

27 april
Koningskriit. Livemuziek, kunst, 
eten en drinken. Kom krijten op 
de levensgrote krijtkleurplaat. 
Blend coffee&wine, 10.3017.00 
uur, Oranje Vrijstaatplein 40. 

29 april
Vlaggetjesdag Muiden. Ieder 
jaar houden de schippers van 
de traditionele zeilschepen – de 
bruine vloot – open schip. Ook 
op de kade is muziek, en er zijn 
kraampjes met eten, drinken 
en nautische artikelen. Muiden, 
11.0018.00 uur, muidenmari-
tiem.nl.

5 mei
Betondorp Bevrijdingspop. Live
muziek en toespraken, singer
songwriters, rock en jazz. En 
opvallende buitenactiviteiten… 
Brinkhuis, Landbouwstraat 63, 
19.3000.00 uur.

12 mei
24H Oost. Klokje rond genie
ten van deze bruisende buurt. 
Muziek, kunst, feest, alles. Van 
07.0007.00 uur, iamsterdam.
com/24H.

20 mei
De Zon festival. House, disco, 
bandjes, buikschuiven, wetshirt
wedstrijd, strandballenbingo, 
bier, massages en veel meer. 
Blijburg, 12.00 uur, blijburg.nl.

FILM EN THEATER

28 april
Sunrise (1927), film met live
muziek. De Franse toppianist 
Alexandre Tharaud improvi
seert. Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
20.15 uur, muziekgebouw.nl.

11 mei
Tulip Fever (12+). Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

JEUGD

1, 3, 8 en 10 mei
Stokvechten, zwaardvechten, 
boogschietbaan. Workshops 
voor jongens en voor meisjes, 
in de boomgaard achter het 
kasteel. Muiderslot, muiderslot.nl.

13 mei
Paddington (6+). Vrijburcht, 
14.30 uur, theatervrijburcht.nl.

20 en 21 mei
Middeleeuws Kampement, hoe 
sterk waren vrouwen in de Mid
deleeuwen? Zwaardvechten, 
straatvlechten, toernooi met 
helmenschouw. Muiderslot, 
muiderslot.nl.

MARKT 

28 april
Rommelmarkt en livemuziek. 
Eltheto, Javastraat 118, 12.00
15.00 uur.

21 mei
Vlooienmarkt, kramen vol 
opruimdingen, nostalgische 

spullen, meubeltjes, lampen, 
kleding, boeken, prenten, 
platen, speelgoed en meer. Jaap 
Edenhal, Radioweg, 10.0017.00 
uur, animovlooienmarkten.nl. 
Ook op 17 juni, 22 juli en 19 
augustus.

MUZIEK 

1 mei
Ian Siegal laat zijn gitaar janken 
en speelde samen met groot
heden als Rolling Stone Bill 
Wyman en Jimmy Vaughn. Q
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

5 mei
Vrije Noten. Het Muziekgebouw 
viert de vrijheid, met een maal
tijd samen met componisten. 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 18.00 
uur, muziekgebouw.nl.

12 mei
Friese liedjes en Argentijnse 
tango. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

12 mei
The Doors Alive, de nummer 1 
tributeband van The Doors. 
De sound, look en magie wordt 
zonder moeite neergezet. 
QFactory, 20.00 uur, q-factory.nl.

18 mei
Scottish Chamber Orchestra en 
Piotr Anderszewski. De Poolse 
toppianist in een dubbelrol 
als solist én dirigent van het 
fameuze orkest. Zij spelen twee 
beroemde pianoconcerten van 
Mozart. Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
20.15 uur, muziekgebouw.nl.
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deBrugPuzzel

Gijs
Lauret

Mijn sindsaltijdgabber, met wie ik als bedachtzame kleuter 
al legosteentjes op elkaar frommelde, geeft zich over aan het 
geregistreerd partnerschap. Met een zwanger vriendinnetje 
heb je het liever goed geregeld. Partnerregistratie bestaat 
sinds 1998 en was feitelijk een surrogaatalternatief voor het 
homohuwelijk, iets waar ‘we’ destijds kennelijk nog huiverig 
voor waren. In 2001 overigens niet meer, maar dat terzijde.

Vier minuten tevoren meld ik mij bij Stadsloket Oost in Klein 
Almere (door romantici Oostpoort genoemd). Daar staat 
hij, naast zijn allemachtig prachtig drachtige vriendin en de 
twee andere getuigen. Hij draagt zijn ordinaire burgerkloffie 
met spijkerbroek als kers op de taart. Ik ben niet graag 
overdressed en bekijk mijn smetteloos witte overhemd. 
Gelukkig is het ongestreken. We vragen bij de afsprakenbalie 
waar de afsprakenbalie is. De melige baliemedewerkster 
verzucht dat de gemeente Amsterdam zelden duidelijk is. ‘U 
hoort ook bij de gemeente,’ plaag ik. ‘Helaas wel!’ lacht ze 
breeduit en verwijst ons naar een imaginaire wachtruimte 
twee meter verderop.

Onze registratieambtenaar is een informele mevrouw bij wie 
je aanvoelt dat ze ook heel formeel kan doen als het moet. 
Haar haar is precies grijs genoeg, voor een trouwambtenaar 
dan. ‘De handtekening is vandaag van doorslaggevend 
belang,’ zegt ze gewichtig. Wij vijven knikken in koor. Hoewel 
dit heel nadrukkelijk geen huwelijk is, gaan ze elkaar toch het 
jawoord geven. Tenminste, dat is te hopen.

Ze doen het! Zijn ‘ja’ is kort en duidelijk hoorbaar, het hare 
iets langgerekter. De ambtenaar zegt dat wij, getuigen, het 
geregistreerd partnerpaar per heden van inspiratie en goede 
raad moeten voorzien. Ik vraag of deze relatie nu dus van 
ons afhankelijk is, maar dat bedoelt ze niet. Ze vertelt over 
een stel dat jaarlijks met alle getuigen hun partnerschap 
evalueert. Wij vinden dat heel ambtelijk, jaarlijks een 
partnerschap evalueren. Tijdens onze achterafevaluatie in een 
prijzige horecagelegenheid kijk ik eens goed naar die twee. 
Dit is een goed stel hoor.

Een diner voor twee met een flesje wijn bij Bij Storm, op het eindeloos zonnige en weidse Kaap Oost.

Puzzel jij mee voor een diner voor twee en wijn Bij Storm op Kaap Oost?

EEN GOED STEL

Bazenprijs winnen!

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

Deze puzzel wordt u aangeboden door Bij Storm, IJdijk 10, www.bijstorm.nl. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 98-2018 is pioenroos. Uit 703 inzenders is 
mevr. L. van Duijkeren als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen. 

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  2 3

Ruim de helft van de Amsterdamse vrouwen geeft aan in 2017 geconfronteerd te zijn met 
straatintimidatie. Van de jonge vrouwen (15-34 jaar) is dat zelfs 79%.
Bron: dienst O&S.

53%
D E  B RU G  C I J F E R

deBrug
Een jubileum: nummer 100
De volgende editie van de Brug verschijnt op
23 mei 2018
Met een feestelijke bijlage.

Horizontaal
1. Boom
4. Lief persoon
9. Vervuilde, dikke mist
13. Lager beroepsonder
wijs
14. Scheppen
15. Arrondissement
16. Pilaster
17. Tanden en kiezen
18. Witvis
20. Landtong
22. Zoekmachine
25. Deel van een fiets
27. Europeaan
28. Streling
29. Vuur
32. Niet dezelfde
35. Ceylonse munt
39. Mensaap
40. Grote olifant

41. Zwaardwalvis
42. Met __ ogen
44. Rivier in Italië
45. Algerije (op auto's)
47. Sukkel
49. Persoonlijk voornaam
woord
51. Verwonding
54. Betoverende invloed
56. Nageslacht
58. Ziektekiem
60. Solozang
62. Takje
63. Stupiditeit
64. Rivier in Oostenrijk
65. Warme kleur
66. Sportief vervoermiddel
67. Speelgoed

Verticaal
1. Besmettelijke ziekte
2. Algemeen Beschaafd 
Nederlands
3. Kansspel
4. In hoge mate
5. Ontkenning
6. Boos, verontwaardigd
7. Godin van de twist
8. Sportterm
10. Klein Europees land
11. Deense munt
12. Rooster
19. Boom
21. ‘Not my cup of __’
23. Begaafd
24. Uitstalkast
25. Zonnescherm
26. Edelsteen
29. Ik
30. Oude lap

31. Woonboot
33. Zot
34. Europese Monetaire 
Unie
36. Gevangenis
37. Nederlandse norm 
(afk.)
38. Aangifte tot tijdelijke 
opslag
43. Schilderij
46. Deksel
48. Lidwoord
49. Kaart in een kaartspel
50. Langzaam (muzik.)
52. Land in het Midden
Oosten
53. Grassteppe in Zuid
Amerika
54. Chinees gerecht
55. Ontkenning
57. Dochter van Cadmus
58. Tref
59. Waterplant
61. Nederlandse bank

P R I J S P U Z Z E L

10 JAAR      

nr 100      



Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!

Maak van je balkon of terras een heerlijke plek om te loungen. 
Bij Intratuin vind je fi jne loungemeubelen, accessoires in 
elke stijl en natuurlijk de mooiste zomerbloeiers voor een 
kleurexplosie. Alles mag hangen deze lente; jijzelf op je 
hangstoel of tuinbank en je (hang)planten met de nieuwste 
plantenhangers. Kom maar op met dat zonnetje!

LAAT JE 
ZOMERBLOEIERS 
LEKKER 
HANGEN


