
Our new restaurant 
is open! See page 4

deBrug
Paviljoen Blijburg wordt 
LOLA.
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Ik zag Sjuul Paradijs, de ex-
hoofdredacteur van De Tele-
graaf, weleens als hij net als 
ik koffie had gedronken bij 
café-restaurant Frankendael. 
Een keer kreeg hij daarna zijn 
scheef op de stoep gepar-
keerde auto niet aan de praat. 
Heerlijk om naar dat geklun-
gel te kijken.
Dat vond ik dan wel sym-
bolisch.
Wat de man aanraakt veran-
dert in blik. Eerst verzon hij 
Trusted Media, een bedrijf 
dat andere bedrijven wil-

de helpen met ‘authentieke 
bedrijfscontent’. En nu haalde 
hij weer het nieuws omdat 
de door hem als krant gelan-
ceerde reclamefolder City 
van de gemeente niet door 
brievenbussen met een Nee-
Nee-sticker mag worden ge-
gooid. Terwijl hij nota bene 
een aantal bestuurders een 
column met ‘authentieke 
content’ had beloofd. 
Heel gek allemaal, nog even 
en dan gaat Sjuul ons met de 
term persvrijheid in het ge-
zicht slaan.  

CITY Marcel van Roosmalen 

Zorg in Oost, een special.
Veel initiatieven, voor jong 
en oud.

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Al vijf generaties liefde 
voor het slagersvak

De hele maand November
Heerlijke erwtensoep + 
worst voor maar € 7,50 
Ook in onze nieuwe winkel op
Wittenburgergracht 179

Tatum Dagelet, 
voor altijd Brutale Meid, 
praat graag over seks. Ze 
is vrij direct. “Ik ben zelf 
ook veel in therapie.”

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

fvolg ons op facebook

Het aantal voorstellen valt tegen. Wat zegt dit over 
de participatie van burgers?

D I G I TA L E  I D E E Ë N B US  STA D S D E E L

Lees verder op pagina 3

Bewoners hebben even 

goede, zo niet betere, 

ideeën als het stads

bestuur, stelt het huidige 

stadsbestuur. Het is een 

opvatting die al langer 

door Amsterdam waart. 

Voor het derde achtereen

volgende jaar wordt aan 

bewoners in Oost gevraagd 

voorstellen te doen om hun 

buurt te verbeteren. 

Door Harko van den Hende

Oosterlingen mogen plannen 
opperen via www.onsgebied.
nl. Dat kan nog tot 1 novem-
ber, en tot 1 december kan 
iedereen zijn mening geven 
over deze ideeën. Daarna 
beslist het stadsdeelbestuur 
of het idee wordt opgenomen 
in het Gebiedsplan 2019.

Tot nu toe (stand 15 oktober) 
zijn er 65 voorstellen in de 
digitale ideeënbus geplaatst, 
een wat mager aantal. Tot de 
populairste voorstellen be-
horen de vergroening van de 
trambaan op de IJburglaan, 
de redding van het strand-
winkeltje op Blijburg en een 
basketbalveld op het Andreas 
Bonnplein.

Vorig jaar kwam het aantal 
voorstellen nog uit op 368. 
Het kan natuurlijk zijn dat 
de bewoners van Oost in de 
laatste weken nog massaal 
gaan bevallen van ideeën. 
Maar er kan ook een andere 
verklaring zijn voor het lage 
aantal. Vorig jaar hebben 
ambtenaren uit Oost massaal 
voorstellen ingediend – vol-
gens de spelregels van het 
stadsdeelbestuur mogen ze 
dat ook. Bijna zestig procent 
kwam van henzelf. Dit jaar 



 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

www.ed-ishak.nl

 

 

 

 

 
 

20 Motorrijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen        € 999,-

25 Autorijlessen 
incl. rijexamen en theoriecursus   
en -examen voor maar           

€ 1250,-

 
 Als makelaars, maar ook als sportliefhebbers,

komen wij met een ijzersterke combinatie.
In ons favoriete stadsdeel, Amsterdam Oost,
willen wij sportverenigingen helpen maar zijn
natuurlijk ook op zoek naar nieuwe klanten. 

Uw vereniging  
legt de bal voor,  
wij schieten hem erin!
Uw vereniging een gevulde kas.  
Uw medelid, supporter, kennis, vriend of  
familie een betrokken makelaar! 
          
Kijk voor meer uitleg op:   
www.semmakelaars.nl/diensten/clubactie

ADC advertentie De Brug 2018 127,5 x 96 mm.indd   1 30/08/2018   14:33

Running • Training • Hockey • Sportfashion

   unieke collectie
 hoogwaardige service
 hardloopanalyses

Boutique
Sportstore

PARKEREN 
VOOR 

DE DEUR
IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529 
INFO@motion3.nl > WWW.motion3.nl

Winkelcentrum IJburg 
Joris Ivensplein 50 
1087 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 4161133
Dinsdag t/m Vrijdag     
10:00 tot 19:00 uur
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
Zondag en Maandag gesloten

Laatste 2018 modellen op=op
Nieuwe showroommodellen 2018 nu met 15% korting. 

Profiteer van deze mooie korting op alle showroomfietsen uit 2018. Ruime 

sortering merken aanwezig, ook diverse E-bikes. Zo lang de voorraad strekt.

25% korting op alle verlichting
De donkere maanden zijn op komst.

Is uw fietsverlichting nog optimaal? Voor uw veiligheid en 

een goed zicht hebben wij een ruime sortering fietsver-

lichting. Eventuele montage doen wij graag voor u. 

modellen 2019
nu al in de winkel

Korting 

15%

Diverse 
merken en 
modellen

Korting 

25%

Verlichting
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deBrugNieuws

leveren zij (voorlopig) net iets 
meer dan een kwart. 

In een toelichting op onsge-
bied.nl schrijft het stadsdeel-
bestuur dat deze manier van 

werken een proef is. Om na 
te gaan of de proef is geslaagd 
wordt gekeken ‘of dit proces 
van co-creatie kan leiden tot 
(…) een hogere mate van parti-
cipatie’. Hoger dan wat, vraag 
je je dan af. 
Voorstellen die in 2018 de 

eindstreep haalden kregen 
doorgaans niet meer dan een 
handjevol stemmen; de best 
scorende plannen kregen er 
rond de vijftig. Op dit mo-
ment zijn er op de 65 nieuwe 
ideeën bijna 450 stemmen 
uitgebracht, waarvan veruit 

de meeste vóór. Maar, zo zeg-
gen de spelregels, het stem-
men op een voorstel geldt niet 
als stemmen, maar als een 
‘globale indicatie van draag-
vlak’. Blijft de vraag hoe dun 
of dik dat draagvlak zou moe-
ten zijn om vast te stellen dat 

er sprake is van ‘een hogere 
mate van participatie’.

Inwoners van Oost kunnen tot 
1 november hun stem uitbrengen 
op www.onsgebied.nl.

A M BT E N A R E N  D I E N E N  Z E L F  O O K  VO O R ST E L L E N  I N ,  DAT  M AG

Vervolg  van pagina 1

Vanwege bouwactiviteiten op Zeeburgereiland – de dijken moeten verzwaard – zijn woonboten aan de 
Diemerzeedijk en Zuider IJdijk nog niet aangesloten op het riool. Bewoners hebben tot eind 2021 uitstel 
gekregen van aansluitplicht. Volgens Waternet is door lozen van afvalwater geen direct gevaar voor de 
gezondheid.

Om de kwaliteit van de open-
bare wateren te verbeteren 
besloot de overheid in 2008 
dat alle woonboten binnen 
tien jaar aangesloten dien-
den te zijn op de riolering. 
“Dit had 13 jaar geleden al 
een feit moeten zijn”, schreef 
Het Parool destijds, verwij-
zend naar eerdere plannen. 
Rijkswaterstaat en Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht 
(Waternet), verantwoorde-
lijk voor de waterwegen in 
Amsterdam, richtten destijds 
Projectbureau Schoonschip 
op om ervoor te zorgen dat 
de circa 3.200 woonboten in 
de hoofdstad en omgeving 
aangesloten werden. Woon-
bootbewoners moesten de 
kosten van de aanpassingen 
uit eigen zak betalen, maar 
konden via Schoonschip aan-
spraak maken op een subsidie 
om een deel van de uitgaven 
te dekken. 

Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat Cora van Nieu-
wenhuizen (VVD) meldde 
in augustus dit jaar dat circa 
tweehonderd woonboten nog 
altijd niet beschikken over de 
verplichte rioolaansluiting of 
een individueel waterzuive-
ringssysteem. Iets minder dan 
de helft van deze boten ligt in 
de regio Amsterdam. Onder 
meer bij Zeeburgereiland (40 
woonboten), de ADM-haven 
in het Westelijk Havengebied 
(15 boten) en de Muidertrek-
vaart in Muiden (19 boten) 
wordt het afvalwater van 
wasmachine, douche en toilet 
nog steeds op het oppervlak-
tewater geloosd. 

Waternet stelt dat in het ge-
bied waar zij het waterbeheer 
voert alle boten aangesloten 
zijn. De niet-aangesloten 
boten liggen zonder uit-
zondering in wateren waar 

Rijkswaterstaat verantwoor-
delijk is. Woordvoerder Pieter 
Zoon legt uit dat Rijkswater-
staat het beheer voert over 
grotere wateren zoals het IJ 
en het Noordhollands Kanaal. 
Woonboten op deze wateren 
liggen vaak ver van bestaande 
rioleringsnetwerken. 
Van de negenhonderd boten 
die in en rond Amsterdam 
in Rijkswater liggen voldoet 
circa 90% aan de aansluitings-
plicht, maar gemeenten zijn 
er niet overal in geslaagd om 
tijdig riolering aan te leggen. 
In Muiden is deze vertraging 
volgens Rijkswaterstaat onder 
meer toe te schrijven aan pe-
rikelen rondom de gemeen-
telijke fusie met Naarden 
en Bussum. Fusiegemeente 
Gooise Meren maakte bekend 
dat de aansluitkosten fors 
hoger uit zullen vallen dan de 
€160.000 die door de gemeen-
te Muiden was gereserveerd. 

Situatie Zeeburgereiland
De veertig boten aan de 
Diemerzeedijk en de Zuider 
IJdijk, in de kom van de Am-
sterdamsebrug die de Indi-
sche Buurt met het Zeebur-
gereiland verbindt, zijn om 
een andere reden niet aange-
sloten. Vanwege de bouwac-
tiviteiten op Zeeburgereiland 
en in de Sluisbuurt moet de 
dijk verzwaard worden. De 
dijkverzwaring is onderdeel 
van een herinrichting van een 
gebied dat door de gemeente 
is omschreven als een ‘rom-
melige rafelrand’ waar weinig 
aandacht aan is besteed. Zo 
kwamen de woonboten niet 
voor in de bestaande bestem-
mingsplannen, een situatie 
waaraan met de herinrichting 
een einde moet komen. 

“Tijdens de werkzaamheden 
wordt direct een rioolsysteem 
aangelegd met aansluitingen 
voor alle woonboten”, aldus 
een woordvoerder van Wa-

Sinds 1 januari 2018 moeten alle woonboten in Nederland 

aangesloten zijn op de riolering. Toch lozen in Amsterdam 

nog tientallen boten hun afvalwater in het oppervlakte

water, een ‘milieudelict’. Het duurt nog minstens tot 2021 

voordat alle boten aan het riool zijn gekoppeld.

 Door Tim Jansen

Tientallen woonboten lozen afvalwater in open water
‘ R O M M E L I G E  R A F E L R A N D ’  WAC H T  O P  D I J KV E R Z WA R I N G

ternet. Rijkswaterstaat voegt 
toe dat het verleende uitstel 
efficiënter is, omdat het twee-
maal aanleggen van riolering 
‘enkele tonnen’ zou kosten. 
Tijdens de werkzaamheden 
wordt een deel van de woon-
boten tijdelijk verplaatst naar 
de Oostpunt van Zeeburger-
eiland. Bewoners hebben tot 
eind 2021 uitstel gekregen op 

de aansluitplicht en ook op 
de tijdelijke locatie mag op 
het oppervlaktewater geloosd 
worden. 

Hoewel de boten in de buurt 
van Camping Zeeburg en wa-
tersportverenigingen liggen 
vormt de afvalwaterlozing 
volgens Waternet geen direct 
gevaar voor de gezondheid. 

Bovendien gaat het niet om 
een officiële zwemlocatie 
en is het volgens de water-
beheerder daarom ‘sowieso 
verstandiger om daar niet te 
zwemmen’. 



+31 (0) 20 561 3636
www.lloyd.nl

Oostelijke Handelskade 34
1019 BN Amsterdam

Looking forward  
to meet you

Our new restaurant is open!
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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.

Presentatrice Tatum 

Dagelet (43) werkte mee 

aan Anorexia Eetclub, een 

programma over anorexia. 

Dat was heftig, vindt ze 

zelf. In de toekomst wil ze 

haar brutale vragen bij 

Omroep Max stellen.

‘Ik ben steeds minder bezig met 
wat anderen van me vinden’

Door Nik Kok

Amsterdam
“Ik ben een echte Amsterdam-
se. In Oost kwam ik vroeger al-
leen voor het Tropenmuseum 
en het OLVG. Maar sinds kort 
ook voor leuke horecagelegen-
heden zoals Hotel V. 
De eigenaresse heeft een su-
blieme smaak voor interieur. 
Jaren zeventigstijl, daar hou ik 
echt enorm van. Met tapijtjes 
en van die rotanstoelen. Classy 
sjiek zeg maar. Het eten is er 
ook superlekker. Oost is echt 
superupcoming hè. De leukste 
cafés zitten daar. West is dan 
weer net iets te hipperdepip 
vind ik. Wie weet ga ik ooit 
nog in Oost wonen. Maar ik 
heb een prima huurwoning in 
de Rivierenbuurt. Zoiets vind 
je niet zo snel in Amsterdam.”

Buitenland
“Toch vind ik het jammer dat 
ik nooit ergens anders heb 
gewoond. Ik ben juist van 
het avontuur! Had ik op mijn 
zeventiende, toen ik klaar was 
met school, moeten doen. Een 
jaar in Spanje wonen of zo. Of 
voordat ik een kind kreeg. Mis-
schien komt het nog wel. Het 
liefste zou ik elke dag reizen. 
Nieuwe plekken bezoeken, 
mensen ontmoeten en kijken 
hoe het is in andere landen. 
Het hoeft niet eens ver. Ik was 
laatst op Bali. Nou, megadruk 
en voor een mooi strand moet 
je lang zoeken. Gewoon echt té 
vol. Nee, dan is Sardinië beter. 
Dichterbij ook. Ik ben wel-
eens gevraagd voor Expeditie 
Robin son (een survivalpro-
gramma, red.). Dat is dan weer 
niks voor mij. Ik ben totaal 
geen survivor. Kamperen vind 
ik al niks. ’s Nachts je tent uit om 
te moeten plassen. Vreselijk. ”

Rock-’n-roll
“Ik voed mijn dochter al-

leen op, daardoor heb ik een 
gestructureerd leven. Dat vind 
ik weleens lastig. Zes uur ’s 
avonds eten, zeven uur ’s och-
tends ontbijten. Het liefst ben 
ik er ook als ze thuiskomt van 
school om eventueel te helpen 
met huiswerk. Zie je een 
rock-’n-roll-leven voor je bij 
mij? Nee joh. Ik ga weleens uit 
maar dat is sporadisch. Drugs 
gebruik ik niet, zuipen kan 
ik wel. Met vriendinnen heb 
ik eens per jaar een vriendin-
nenweekend: iedere keer een 
andere stad. Dan durven we 
meer dan vroeger trouwens. 

Staan we in de lift in onze beha 
als we weten dat de anderen 
boven op ons wachten. Ik heb 
meer schijt aan dingen. Dat 
vind ik het leuke aan ouder 
worden: steeds minder bezig 
zijn met wat anderen van je 
vinden. Ik vond het vroeger 
heel vervelend als er iets 
slechts over me werd gezegd. 
Daar werd ik echt verdrietig 
van.”

Anorexia
“Ik heb meegewerkt aan een 
programma over anorexia. Dat 
was heel heftig. Ik ben een leek 

op dat gebied. Eten is voor mij 
juist verbinding en liefde. Ik 
kan me zó verheugen op een 
avond uit eten gaan. Maar voor 
mensen met anorexia nervosa 
staat het voor oorlog. Wat er 
dan allemaal in die hoofden 
aan de gang is, dat is voor bui-
tenstaanders zó ongrijpbaar. 
Dan wil je tegen ze zeggen: 
‘Eet gewoon! Straks ga je nog 
dood.’ Ik vraag wat de kijker 
zich ook afvraagt: ‘Waarom 
gebruik je geen olijfolie? Zijn 
het de calorieën of vind je het 
echt gewoon vies? En dat vet, 
zie je dat dan direct voor je als 

TATUM DAGELET

Tatum Dagelet in Hotel V, ‘classy sjiek’. “Zie je een rock-’n-roll-leven voor je bij mij? Nee joh. Ik ga weleens 
uit maar dat is sporadisch. Drugs gebruik ik niet, zuipen kan ik wel.”

vet aan je lijf? Het trieste is dat 
ze de ander heel goed kunnen 
motiveren. Maar zelf motive-
ren zit er dan niet in.”

Human interest
“Human interest-programma’s 
liggen me wel. Ik denk dat het 
komt omdat ik zelf ook veel in 
therapie ben. Voor van alles. 
Eerst om mijn gescheiden 
ouders, later omdat ik zelf ging 
scheiden. En daarna weer hoe 
ik met mijn dochter om moest 
gaan na die scheiding. Niet dat 
ze allemaal hebben geholpen. 
Nee hoor, het heeft ook tegen 
me gewerkt. Dan moest ik 
juist weer in therapie omdat ik 
bij een achterlijke therapeut 
zat. Het helpt me dus wel bij 
de programma’s. Hoe je met 
mensen om moet gaan en hoe 
je bepaalde dingen voor elkaar 
kan krijgen bij jongeren. Ik 
ben vrij direct en maak weleens 
zware onderwerpen bespreek-
baar door ze te relativeren. Dat 
werkt, maar ook weer niet altijd 
bij dat soort programma’s. Met 
kwetsbare mensen moet je 
altijd oppassen.”

Contrast
“Die serieuze noot hoeft niet 
altijd voor mij. Voor mijn 
rubriek ‘In bed met’ voor 
Viva stel ik veel vragen over 
seks. Dat vind ik een leuk 
onderwerp en ik ben seksueel 
ingesteld. Ik vind het grappig 
om daar open over te praten en 
mensen die dat niet graag doen 
uit de tent te lokken. Tegelij-
kertijd houd ik juist ook heel 
erg van de kneuterigheid die 
er is bij programma’s als Tijd 
Voor Max en Koffietijd. Dat 
vind ik superleuk. Mooi con-
trast toch? Lekker kletsen met 
vrouwen die eigenlijk alleen 
maar aardig zijn. Met publiek 
dat zoiets fantastisch vindt. 
Dan krijg je na afloop appjes 
van vriendinnen die denken 
dat ik dat verschrikkelijk vind. 
Juist niet!” Lachend: “Mis-
schien is dat later wel iets voor 
mij. Natuurlijk kan ik dan wel 
brutale vragen blijven stellen. 
Juist! Mijn publiek is dan met 
me meegegroeid.”

De afleveringen van Anorexia Eet-
club zijn wekelijks te zien vanaf 6 
november om 21.10 uur bij NPO 3.



Caressa Dierenziekenhuizen  

‘Binnenkort gaan we verbouwen’
Wat tot voor kort Het Dierenpunt was, heet nu Caressa 

IJburg. Je vindt de kliniek als vanouds aan het Joris Ivens

plein. Manager Paco Bleeker verzekert: “We maken de 

medische zorg simpeler. Bij ons kun je terecht met al je 

dierenvragen en we zijn gemakkelijk te bereiken.” 

Binnenkort wordt er verbouwd, om verder te professio

naliseren. 

Op de eerste verdieping komt een Cat Onlykliniek waar, 

zoals de naam al doet vermoeden, alleen katten behan

deld worden. “Dat is uniek hier op IJburg, het is zelfs 

nog op geen enkele andere plek in Amsterdam. Katten 

kunnen er volledig afgeschermd behandeld worden, 

ze horen geen andere geluiden zoals het geblaf van 

honden. En ervaren zo minder stress.” 

Honden en andere dieren worden behandeld op de 

begane grond. “Omdat we ons verdiepen in dieren en 

hun verzorgers, lopen we voorop in innovatie en klant

vriendelijkheid.” Lesley, dierenarts assistente, knikt en 

voegt eraan toe: “We willen voor iedereen toegankelijk 

zijn. In deze mooie wijk wonen veel gezinnen, en ook 

veel huisdieren.”  

Gall & Gall  ‘ burgers hebben oog voor kwaliteit ’
“De winkel in IJburg heeft een andere achterban dan andere Gall & Gallvestigingen in 

Amsterdam.” Bauke Baljeu, whiskysommelier en winkelmedewerker, zegt het met een lach. 

“Hier wonen meer bourgondiërs, die goede wijnen willen drinken.” Het komt dan ook goed uit 

dat vestigingsmanager Twan vroeger chefkok was. “Hij weet veel van geuren en smaken. Noem 

je een gerecht in de winkel, dan weet hij feilloos welke wijn erbij geschonken kan worden.” 

Hier worden veel wijnen en whiskys buiten het standaardassortiment van Gall & Gall gepre

senteerd. “Mensen komen er speciaal voor. Ze waarderen bijzondere producten en kwaliteit, 

en willen de verhalen erachter horen. Als je een proeverij organiseert, komen ze daarop af.” 

Bij zulke proeverijen, die Bauke en Twan geregeld organiseren, werken ze graag samen met 

naburige ondernemers. “De vorige keer serveerde Bram van Viswinkel IJburg de hapjes. “Die 

samenwerking, maar ook het contact met de bewoners, daar genieten wij van.”

Al je dagelijkse boodschappen, zoals knapperig brood, ambachtelijk vlees, verse vis, fijne boeken, 
kleurige bloemen, biologische producten en kwaliteitsbrillen vind je bij Winkelcentrum burg. 
Maar je kunt er ook terecht voor handige spullen voor in huis, een gezonde lunch, goede koffie en 
heerlijke take way-maaltijden. Lekker dichtbij en alles is er altijd bij de hand.

Kalender

3 november

Proeverij, Wilde Whisky Dagen
Gall & Gall presenteert single malt whiskys met een 
bijzonder verhaal. Met hapjes. Kom proeven, wees welkom. 
Gall & Gall IJburg, 13.00–18.00 uur.

8 november

Workshop ‘Jij en Eigenwaarde’ 
Waarom is het nooit goed genoeg? Café Biolicious, 19.30-
21.00 uur, Joris Ivensplein 56, zie Facebook: ‘Biolicious’.

10 november

Voor kinderen:
Illustrator Rick de Haas, die meewerkte aan Jochem Meyjers 
kinderboek De Gorgels, komt langs. Hij maakt de etalage mooi 
en gaat een raamtekening maken. Kinderen mogen hun 
ideeën met hem delen. Bruna IJburg, 14.00–16.00 uur.

7 december

Winkelcentrum burg 12,5 jaar !
Leuke acties en aanbiedingen bij diverse ondernemers. 
Hou de sociale media in de gaten, meer in de november- 
editie van de Brug. 

MUSKON
DOE HET ZELF

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

FAST FOOD

natuurlijke gezondheid & verzorging

12,5 
jaar 

Dichtbij en alles bij de hand

12,5 
jaar 
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‘We willen een benaderbaar bestuur zijn’

I N T E RV I E W  M E T  M A A RT E N  P O O RT E R , 
VO O R Z I TT E R  DAG E L I J KS  B E ST U U R  STA D S D E E L  O O ST

Hij is de nieuwe ‘baas’ 

van Oost en niet gekozen. 

Maarten Poorter (PvdA) is 

de eerste om te erkennen 

dat hij dat minder demo

cratisch vindt, die benoe

ming door het College van 

B&W in plaats van de ver

kiezing door de bewoners 

van Oost.

Door Ronald Smallenburg

Toch heeft hij met enthousi-
asme zijn benoeming aan-
vaard. Niet alleen omdat hij 
een leuke portefeuille heeft, 
maar ook omdat het hem in 
de gelegenheid stelt om in de 
buurten het gesprek aan te 
gaan met de bewoners. Want 
dat is hij wat hij veel doet.

U zegt dat u de buurt in 
gaat, maar hoe werkt dat in 
een wijk met 130.000 inwo-
ners?
“Ik doe dat onder andere door 
‘buurmandagen’. Dan ga ik bij 
mensen op bezoek die zich 
via een oproep van ons op 
bijvoorbeeld Facebook mel-
den. Ook mijn contacten op 
straat leiden tot veel spontane 
afspraken. Vaak gaat een amb-
tenaar mee, zodat we klachten 
en suggesties meteen kunnen 
meenemen voor actie.” 

Wat voor thema’s spelen er 
zoal? En wat gebeurt er ná 
uw gesprek?
“Wat opvalt zijn de vele vra-
gen over erfpacht, veiligheid 
en zorg voor bijvoorbeeld 

mensen met dementie. Verder 
natuurlijk de handhaving, 
waarvan men bijna altijd 
vindt dat die tekort schiet. 
Natuurlijk wil ik ook meer 
handhavers, maar je lost er 
niet altijd de problemen mee 
op. Vaak vragen we ook: aan 
welke oplossing denkt u zelf? 
Waar het om gaat, is dat je 
partijen bij elkaar brengt. Met 
onze lokale kennis en contac-
ten kunnen we makkelijker 
vragen uit de buurt beant-
woorden en opvolgen. Dit 
moet onze meerwaarde zijn.”

Welke onderwerpen zitten 
er in uw portefeuille? 
“Dat zijn huisvesting status-
houders, economie, veilig-
heid, jeugd, onderwijs en 
kansengelijkheid, waaronder 
bestrijding van armoede en 
eenzaamheid. Samen met 
buurtbewoners maken we 
jaarlijks per buurt een plan 
voor de besteding van ons 
budget: of het nu gaat om 
nieuwe sportvoorzieningen 
voor kinderen of een extra 
buurtkamer, bewoners heb-
ben hier veel invloed op. 
Hier trekken we jaarlijks 2,4 
miljoen euro voor uit.”

Heeft u nog een mooi 
cadeau in petto voor de 
bewoners van Oost?
“We gaan binnenkort starten 
met het project tegen ‘stille ar-
moede’, waarmee we armoede 
en eenzaamheid willen aan-
pakken. Het gaat met steeds 
meer buurten goed in Oost; 
de Transvaal- en Indische 
Buurt zijn er echt op vooruit 
gegaan. Maar er zijn nog te 

veel mensen die niet meepro-
fiteren van de toegenomen 
welvaart. Voor hen gaan we 
ons extra inzetten.”

Waar wilt u over vier jaar 
staan met Oost?
“Wij willen de komende vier 
jaar de afstand tussen poli-
tiek en bewoners verkleinen. 
Daarom gaan we vier jaar, en 
hopelijk langer, zelf de buur-
ten in en roepen we op om 
contact met ons op te nemen. 
We willen een benaderbaar 
bestuur zijn, vanuit de par-
ticipatiegedachte. Dat is ons 
doel en daar staan we voor de 
komende jaren.”

Maarten Poorter (39) is 
stadsdeelvoorzitter van 
Oost namens de PvdA. 
Van 2010 tot 2018 was hij 
gemeenteraadslid. Poorter 
is afgestudeerd als socioloog 
en politicoloog, en was tot 
voor kort ondernemer en 
mede-eigenaar van een 
trainings- en adviesbureau in 
politiek-bestuurlijke vaardig-
heden. Maarten is getrouwd, 
heeft drie kinderen en woont 
in Noord. Maarten Poorter is stadsdeelvoorzitter van Oost. “Wat opvalt zijn de vele 

vragen over erfpacht, veiligheid en zorg voor bijvoorbeeld mensen met 
dementie.”

NIEUW LAND IN DE MAAK 

Holland Sport Boat Centre schuift op

Vanuit tram 26 heb je het misschien al gezien: op 
Zeeburgereiland, naast de afslag naar de A10, wordt een 
klein stukje land gemaakt. Vanwege woningbouw moet 
jachthaven en watersportzaak Holland Sport Boat Centre een 
eindje opschuiven. De gemeente is hierover momenteel met 
het watersportbedrijf in gesprek. 
Terwijl de bouwplannen verder worden uitgewerkt, krijgt 
de bodem op de nieuwe plek alvast de tijd om te zetten. Als 
dan in september 2019 de definitieve overeenkomst wordt 
gesloten, kan de bouw meteen van start gaan. 



€ 395.000 - € 1.485.000 v.o.n. inclusief 

afkoop erfpacht 50 jaar. Kijk voor 

meer informatie en inschrijving op 

Cruquius.nl of bel 06 13 57 40 00.

Amsterdam aan het water. Binnen 

de ring. Dat is Cruquius. Een ideale 

plek om te wonen en te werken, 

met de hele stad binnen handbereik. 

Om lekker te leven aan het water. 

Dat geldt zeker voor de gebouwen 

van Cruquius 1.3: uniek design, 

volop buitenruimten, pal aan het 

water en prachtig gelegen tussen 

de Entrepothaven en het historische 

hart van het schiereiland. En dat 

op 15 minuten fi etsen van hartje 

centrum Amsterdam. 

  stads woningen van circa 146-155 m2 

  2-, 3- en 4- kamer appartementen 

van circa 62-149 m2

  één- en tweelaagse penthouses

van circa 164-226 m2 

Start Verkoop op dinsdag 30 oktober 2018 van 18.00 - 20.00 uur, Cruquiusweg 102, Amsterdam

Centraal wonen op CruquiusInschrijven mogelijk t/m 
maandag 12 november 2018

Het strand als voortuin, het ultieme 
gevoel van vrijheid. Plus: het prachtige 
uitzicht over het IJmeer tot aan de 
horizon. Valencia is een uniek gebouw 
met 58 mooie appartementen, gesitueerd 
op dé toplocatie van DUIN. Met de Marina 
Muiderzand en het levendige Duinplein 
naast de deur. Kijk op duin.nl voor 
het actuele aanbod of bel het 
verkoopteam 06 49 20 26 32.

De Valencia appartementen 
in DUIN vanaf € 289.500 V.O.N. 
•  3- en 5-kamerappartementen van circa 81– 185 m2

•  Luxe afgewerkt en met zonnige buitenruimtes
•  Bos, strand, jachthaven en winkels op loopafstand
•  Inschrijven mogelijk t/m 13 november 2018, 12.00 uur

Start 
verkoop

3 november 
2018

58 appartementen 
op dé toplocatie 
van DUIN
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‘We waren destijds water en vuur’
2 5  J A A R  F O R T I U S

Voetbalvereniging a.s.v. 

Fortius ontstond in 1993 

door fusie van twee nabu

rige verenigingen: Madjoe 

en D.J.K. Daarom was er dit 

jaar een jubileum te vieren. 

Met voorzitter Kick Pullen 

kijk ik in de bestuurskamer 

terug op een kwart eeuw 

Fortius.

Gefeliciteerd! Hoe was het 
feestje?
“Superfeestje! Met een hoop 
oude bekenden van Madjoe 
en D.J.K. Het was kleinschalig, 
we hebben niet de financi-
ele middelen om groots uit 
te pakken. Er waren hapjes, 
muziek, jeugdwedstrijden en 
het is heel erg laat geworden. 
De volgende dag was ik minder 
fit dan gebruikelijk, maar dat 
mocht de pret niet drukken.”

De fusie ging destijds niet 
vanzelf…
“Zeker niet, we waren water 
en vuur. Er waren gelijktij-
dige ledenvergaderingen. Bij 
Madjoe was er een redelijke 
meerderheid, bij D.J.K. was 
hertelling van stemmen nodig. 
Maar de fusie kwam er. Ik was 
vanaf 1976 lid van Madjoe en 
zit sinds 1988 in het bestuur. 
Madjoe stamde uit de Indische 
Buurt, een echte volksclub, net 
als D.J.K. [De Jonge Kampioen, 
red.]. Zij gingen bijna failliet 
en onze accommodatie stond 
op instorten. Madjoe zat waar 
TOS-Actief nu zit, D.J.K. zat 
precies hier. De rivaliteit was 

enorm, een soort Ajax – Fey-
enoord in Amsterdam-Oost. 
In de jaren zeventig stonden 
er zomaar tweeduizend man 
langs de lijn. Er hing sigaren-
rook, het ademde voetbal. Nu 
ruik je alleen rubber kunst-
gras.”

Welke hoogte- en dieptepun-
ten zijn er geweest?
“Het absolute dieptepunt was 
het overlijden van Henk Kost, 
die bijna twintig jaar voorzit-
ter was, in 2013. Hij was de 
bindende factor, altijd op de 
club, kende iedereen, wist 
alles. Henk stond koffie in te 
schenken hier in de kantine en 
kreeg een hartstilstand. Hij is 
in het harnas gestorven. Zijn 
begrafenis was heel indruk-
wekkend, op de paden van de 

Voorzitter Kick Pullen viert 25 jaar Fortius. “De rivaliteit was destijds enorm, een soort Ajax – Feyenoord 
in Amsterdam-Oost.” 

Door Gijs Lauret

Nieuwe Ooster stond het rijen 
dik. Zijn zoon is nu jeugdvoor-
zitter, zijn kleinzoon is vaste 
rechtsback in het eerste. Die 
ouwe heeft het niet meege-
maakt, maar zou apetrots zijn. 
De promotie naar de derde 
klasse was een hoogtepunt. 
Tegen alle verwachtingen won-
nen we in de nacompetitie van 
Sporting Martinus. Het was 
een mooi feest, maar ik kan het 
niet navertellen want ik was 
op vakantie. Op Cyprus heb ik 
er een klein biertje op gedron-
ken.”

Hoe staat Fortius er momen-
teel voor? En hoe over 25 
jaar?
“We hebben 27 verschillende 
nationaliteiten, een mooie 
afspiegeling van de wijk. 

Financieel zijn we gezond, 
zonder overdreven winst. 
Vanuit contributie- en kanti-
neopbrengsten kunnen we de 
lasten dragen. We willen derde 
klasse spelen, maar vierde 
klasse is ook niet erg. Wij 
vinden gezelligheid belangrij-
ker. Ik verwacht dat wij in de 
toekomst gaan doorfuseren. 
Door overheidsmaatregelen 
wordt het steeds moeilijker om 
onszelf te bedruipen. Ik denk 
dat een voetbalclub met min-
der dan duizend leden niet 
levensvatbaar kan blijven.”

-factory
28
OKT

09
NOV

01
NOV

17
NOV

03
NOV

21
NOV

02
NOV

17
NOV

08
NOV

22
NOV

03
NOV

18
NOV

POPA CHUBBY
BLUES

BOB WAYNE
COUNTRY

NELLY
HIPHOP

NIGHT OF GUITARS
VARIOUS

GEORGE HARRISON
TRIBUTE

JP HARRIS
COUNTRY

Q-CINEMA: DR. STRANGELOVE
FILM

WILD ROMANCE
ROCK

DERV GORDON
POP-ROCK

GLENN HUGHES DEEP PURPLE
HARDROCK

LOS VAN VAN
SALSA

GRUPPO SPORTIVO
POP ROCK

TI JDELI JKE BESTEMMING 

Blijburg wordt creatieve broedplaats

Strandpaviljoen Blijburg sloot vorige maand na een 
daverende feestdriedaagse voorgoed zijn deuren – het 
einde van een tijdperk. Het gebouw zal de komende tijd 
nog in gebruik blijven als creatieve en maatschappelijke 
broedplaats. 
IJburgers kunnen er hun buren ontmoeten, heerlijk 
vertoeven, zelf projecten starten en verbinding zoeken 
met andere makers. LOLA (Stichting Leegstand Oplossers 
Amsterdam) gaat met IJburgse organisaties, buurtbewoners 
en met De Ruimte invulling geven aan het programma. Voor 
beginnende muzikanten, kunstenaars en artiesten is het 
paviljoen de komende tijd een plek om zich te ontwikkelen 
en een publiek te vinden. 
De ruimte staat open voor allerlei activiteiten, uiteenlopend 
van livemuziek, een eetcafé, prikfeesten voor tieners – het 
ligt er maar net aan waar de IJburgers mee komen! Heb je 
een leuk idee? Zoek dan contact via info@leegstandoplossers.nl. 



Zoek je een nieuwe baan? Dan zit je bij winkelcentrum 
Maxis Muiden zeker goed! Met 25 winkels is er altijd 
wel een winkel die jouw hulp kan gebruiken. 

Burger King zoekt Crewmembers 
Trek in een leuke baan? Wij zoeken 
crewmembers m/v. Stuur je CV naar 
hr@bk-nl.nl o.v.v. sollicitatie 
Muiden of haal een sollicitatie 
formulier in ons restaurant!

Big Bazar zoekt verkoopmedewerkers 
en hulpkrachten
Ben jij enthousiast en flexibel? Vindt je het leuk om 
een klant zo goed mogelijk te helpen? 
Kijk op www.werkenbijbigbazar.nl/vacatures 
en solliciteer online op een van onze 
vacatures.

HEMA zoekt verkoopmedewerkers en 
weekendhulpen 
Je zorgt ervoor dat de winkel er vol en aantrekkelijk 
uitziet en adviseert klanten. Klantvriende-
lijkheid is voor jou vanzelfsprekend. Kijk op 
www.werkenbijhema.nl/vacature en sollici-
teer online op een van de vacatures.

AH XL zoekt diverse medewerkers
Werken bij de grootste Albert Heijn van 
Nederland? Wij zoeken toppers die ons 
team willen versterken. Kijk voor onze 
vacatures op www.ah.nl/werk

LIDL zoekt diverse medewerkers
Zoek jij een baan in de supermarkt waar geen dag 
hetzelfde is? Dan heb je die nu gevonden!  
Afwisselend werk met een goed salaris in 
een leuke sfeer, wat wil je nog meer?  
Kijk op www.werkenbijlidl.nl voor alle 
vacatures. 

Van Haren zoekt verkoopmedewerkers
Je heet de klanten welkom en help je hen met het 
maken van een keuze voor de juiste schoenen. 
Daarnaast adviseer je de klanten over onderhoud 
of leuke accessoires. Als jij ze geholpen 
hebt gaan ze met een tevreden gevoel de 
winkel uit. 
Kijk op www.werkenbijvanharen.nl

Kruidvat zoekt verkoopmedewerkers
Ben jij enthousiast en vol energie? Jij zorgt ervoor 
dat onze klanten nooit misgrijpen in jouw winkel, 
doordat altijd alle schappen netjes aangevuld zijn. 
Tussen de bedrijven door help je een klant.  
En daarna spring je direct bij achter de kassa. 
Solliciteer direct op deze baan via  
www.werkenbijkruidvat.nl/vacatures 

Zeeman zoekt verkoopmedewerkers en 
hulpkrachten 
Samen met je team zorg je ervoor dat de winkel er 
tip top uitziet. Natuurlijk help je ook klanten aan 
de kassa en beantwoord je vragen van klanten in 
de winkel. Solliciteer direct via 
www.zeemanvacatures.nl/vacatures

Blokker zoekt verkoopmedewerkers BBL
Geld verdienen terwijl je jouw diploma haalt? 
Dat kan! Bij Blokker behaal jij een erkend MBO-
diploma terwijl jij gewoon je eigen geld verdient 
bij jou in de buurt! Sollicteer via de website
www.werkenbijblokker.nl/vacatures

Xenos zoekt verkoopmedewerkers en 
hulpkrachten
Word jij het visitekaartje van Xenos? Vind je het leuk 
te worden ingezet bij alle voorkomende werkzaamhe-
den zoals het verwerken van de vracht, kassa draaien 
en het netjes en op orde houden van het filiaal?
Via www.werkenbijxenos.nl/vacatures 
sollicteer je direct op onze vacatures. 

C&A zoekt verkoopmedewerkers en 
weekenhulpen
C&A is de plek waar jij jouw energie en je passie voor 
fashion kwijt kan. Als verkoopmedewerker draag jij 
bij aan een optimaal winkelbeeld en 
inspireer je de C&A klant. Bel voor info 
naar 0294-482584 (A. van der Wal)

Intertoys zoekt verkoopmedewerkers 
en hulpkrachten
Werken in een speelgoedwinkel, daar word je 
toch meteen vrolijk van? Mail je CV, bel of kom 
langs in de winkel. 2702muiden@intertoys.nl 
of bel naar 0294-415 212.

www.maxis.nl of Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws

Kom gezellig winkelen!
Altijd gratis parkeren!
Voordelig tanken!
Ruim winkelaanbod!
Iedere zondag open!

AH XL & Lidl elke zondag 
al vanaf 10.00 open! 

*Let op! De overige winkels openen 
pas om 12.00.

Kom jij zaterdag 27 oktober slijm maken?
Vanaf 11.00 uur ben je welkom op onze gratis ‘slijm workshop’. 
Griezel slijm, fl uffy slijm, glitter slijm of knetter slijm, waar ga jij voor?
Check voor meer info onze Facebookpagina. 

Maxis bereikbaar!
De Maxisweg is tijdelijk afgesloten i.v.m. wegwerkzaamheden t.h.v. 
de brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Via de A1 afslag Muiden/
Weesp zijn wij bereikbaar! Neem afrit 3. Volg borden Maxis.
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Hoe De Correspondent 
de Weesperzijde ontgroeide

Architect Maarten de Boer 

was bijna vijf jaar lang 

de huisbaas van De Cor

respondent. De redactie 

van het online platform 

huisde tot het eind van 

deze zomer in een deel 

van zijn woonhuis aan de 

Weesperzijde. 

Door Rosanne Kropman

Het logo van De Correspondent 
prijkt nog op de muur en 
boven de voordeur. Maar de 
bureaus, de bank, de kasten en 
stoelen staan niet meer in de 
langwerpige ruimte. De redac-
tie is verhuisd naar een lichte, 
arbo-goedgekeurde en bijna 
muisvrije kantoorruimte op 
het Barentszplein aan het IJ. 
—
Hier, in dit statige, maar bouw-
vallige pand aan de Weesper-
zijde werd De Correspondent 
volwassen: van start-up met 
een ruig idee naar een media-
bedrijf met 49 medewerkers 
op de loonlijst. 
—
Eigenlijk was het huis aan de 
Weesperzijde een onderko-

men voor twee jaar. Dat was 
althans de deal die Maarten de 
Boer, de huiseigenaar, maakte 
met Correspondent-oprichters 
Rob Wijnberg en Ernst-Jan 
Pfauth. “Ik zei tegen Rob: twee 
jaar is precies goed. Dan ben 
je of failliet, of te groot voor dit 
pand.” 
—
Bovendien had De Boer goede 
hoop dat de vergunning om 
het pand grondig te renoveren 
en te verbouwen dan wel bin-
nen zou zijn. 
—
Het werden uiteindelijk 4,5 
jaar. 
—
Aanvankelijk betrok De Cor-
respondent alleen de begane 
grond. De Boer had zijn werk-
kamer – hij is architect – er-
naast. Maar al gauw werd de 
ruimte, een oude galerie naast 
het woonhuis, te krap. De 
Boer schikte in en verplaatste 
zijn werkkamer naar boven. 
Maar al gauw was de redactie-
ruimte opnieuw te klein. De 
Correspondent breidde verder 
uit, naar de voorzijde van de 
eerste etage en daarna naar de 
tweede. Er werd vergaderd in 
zijn woonkamer, gebeld in zijn 
werkkamer. “Tja, dat gaat dan 

sluipenderwijs.” 
—
En er werden Corresponden-
ten zwanger. De oude slaap-
kamer van zijn dochter werd 
een geïmproviseerde kolf- en 
gebedsruimte. “Vrouwen die 
zouden moeten kolven op het 
toilet, ik vond het niet kun-
nen, dus ook daar hebben we 
een plek voor gezocht. In die 
zin is het pand zonder plan 
gebruikt, wat kon, hebben we 
gedaan.” 
Ondertussen groeide de keu-
ken – van woonhuisproporties 
en niet ingericht op een heel 
bedrijf dat er moest lunchen 
– uit tot muizenparadijs. Een 
poes op kantoor, dat kon niet, 
met zo’n leger medewerkers 
zijn er altijd wel een paar met 
een kattenallergie. 
—
’s Winters was het iedere dag 
Warme Truiendag; de kou trok 
door de kieren en gaten. En 
toch, werken bij de houtkachel 
op de eerste etage had best iets 
romantisch. ’s Zomers klap-
ten de correspondenten hun 
laptops open aan de pick-
nicktafels in de tuin, sigaret-
ten rokend, bellend en koffie 
drinkend. 
—

“Is dit een kraakpand?” vroeg 
een gast die op visite kwam bij 
De Correspondent zich af. “Dat 
het die indruk maakte op een 
buitenstaander, daar stond 
ik wel van te kijken”, zegt De 
Boer. “Maar het had ergens 
ook wel iets anarchistisch. 
De Correspondent heeft zich 
zonder vooropgezet plan in 
de ruimte gevoegd en die ten 
volle benut.” 
—
“Ik ben zeer vereerd dat De 
Correspondent hier zat. Het had 
meerwaarde voor mijzelf en 
voor de buurt. Maar nu ze weg 
zijn, mis ik ze niet. Ik heb de 
leukste jaren met ze mee-
gemaakt, nu is het een echt 
bedrijf geworden.” 
—
In dezelfde week dat De Cor-
respondent naar het centrum 
vertrok, bedacht De Boer een 
nieuwe bestemming voor de 
ruimte: een mobiliteitscafé 
om vast voor te sorteren op de 
herinrichting van de Weesper-
zijde (de vergunning voor de 
De Boers grootscheepse ver-
bouwing is er nog altijd niet). 
—
Naar de smaak van De Boer 
laten de plannen van de ge-
meente nog veel te veel ruimte 

voor (geparkeerde) auto’s. Naar 
zijn idee moeten die in een on-
dergrondse garage, zodat er op 
de Weesperzijde ruimte komt 
voor fietsers en voetgangers. 
—
“Als je de buurt wilt veran-
deren, moet je daarover met 
elkaar in gesprek gaan. Dat 
plan van de gemeente gaan we 
omgooien. Hoe, dat gaan we 
hier deze winter bespreken.” 

Rosanne Kropman werkt als 
freelance journalist, onder andere 
als eindredacteur voor De Corres-
pondent. 

Architect Maarten de Boer nam De Correspondent in zijn huis aan de Weesperzijde. Eerst alleen beneden, uiteindelijk werd overal gewerkt. Nu maakt hij er 
een mobiliteitscafé. “Het plan van de gemeente gaan we omgooien.”

‘ H E T  H A D  O O K  E R G E N S  W E L  I E TS  A N A R C H I ST I S C H ’



Als je mantelzorgt 
doe je iets bijzonders

Dat doe je ‘gewoon’

 Elke ochtend 
naar buiten met 
je moeder

57.000 Amsterdammers zorgen langdurig voor hun vader, 
moeder, zus, broer, partner, buurtgenoot, vriend of vriendin. 
Ze helpen dan bijvoorbeeld met boodschappen doen, het 
huishouden, mee naar de dokter gaan of de administratie. 
We noemen dat mantelzorg. 

Dag van de mantelzorg 10 november 2018
Op 10 november, tijdens de landelijke Dag van de mantelzorg, 
spreekt de gemeente haar waardering uit voor mantelzorgers 
en bedankt hen voor hun inzet. Er zijn activiteiten voor 
mantelzorgers op verschillende plekken in de stad.
 
Meer weten?
Meer informatie over de activiteiten op 10 november 
en over het ondersteuningsaanbod vindt u op de website: 
amsterdam.nl/mantelzorg
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deBrugNieuws

Iedereen kan meedoen
Z O R G  I N  O O ST,  V E E L  I N I T I AT I E V E N

Eenzame ouderen, kinde

ren en volwassenen met 

overgewicht, jongeren met 

depressieve klachten – het 

zijn stuk voor stuk proble

men die aandacht verdie

nen als het gaat om goede 

gezondheidszorg in Oost. 

De projecten en initiatie

ven om inwoners daarbij te 

helpen zijn talrijk. Zomaar 

enkele voorbeelden.

Door Michel van Dijk

Hij was gisteren op het Zee-
burgereiland, op bezoek bij 
het gloednieuwe centrum 
van zorgaanbieder ZaamZorg 
voor dove mensen met een 
handicap, zoals een autis-
mestoornis of slechtziend-
heid. Een prachtig project, 
vindt Maarten Poorter, 
stadsdeelvoorzitter in Oost. 
Hij ziet het als een van de vele 
vernieuwende zorgprojecten 
in Amsterdam-Oost. 
Als je goed kijkt, zie je dat er 
veel gebeurt in het stadsdeel. 
Zo werkt Oost aan een Age 
Friendly City, met als insteek 
dat Amsterdammers prettig 
oud kunnen worden in hun 
eigen stad. Aandacht voor 
de openbare ruimte hoort 

daarbij. Zo komt er een oude-
renvriendelijke route van het 
Flevohuis naar het Javaplein, 
met aandacht voor veiligheid, 
ruimte op de stoep, geschikte 
bankjes om uit te rusten, 
oversteekplaatsen, voorzie-
ningen en activiteiten in de 
buurt.

Bestrijding van eenzaamheid, 
het is een speerpunt voor 
Oost. 80.000 Amsterdammers 
zijn ernstig eenzaam. Onder 
hen veel ouderen in Oost, 
in buurten als Betondorp, 
Jeruzalem en Amsteldorp. 
Maar ook onder gescheiden 
mensen is veel verborgen 
eenzaamheid. Oost doet er 
iets aan door ontmoetingen 
in de buurt te stimuleren met 
wandelclubs, buurtrestau-
rants en jeu-de-boulesmid-
dagen. Ook een project als De 
Groene Vingers valt hier-
onder, waarbij vrijwilligers 
eenzame ouderen helpen 
met het bijhouden van hun 
tuintje. Het mes snijdt aan 
twee kanten: de tuin wordt 
opgeknapt en de oudere voelt 
zich minder eenzaam.

Welzijn op recept 
Preventie, welzijn en gezond-
heidszorg zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dat 
is ook de aanpak van Oost. 
Mensen die behoefte heb-

ben aan sociale contacten, die 
een leuke cursus zoeken of 
vrijwilligerswerk willen doen 
kunnen naar het welzijn op 
recept spreekuur Oost. Met 
het welzijnsrecept dat ze daar 
van de huisarts krijgen kunnen 
ze terecht bij een van de wel-
zijnsorganisaties in Oost. Die 
helpen hen dan verder op weg.
En wat doet Oost voor jon-
geren? Sommige jongeren 
komen niet mee, worden 

Tussen het Flevohuis en het Javaplein komt een ouderenvriendelijke route, onder meer met bankjes om uit te rusten.

gepest, hebben last van som-
bere gevoelens. Zelfmoord 
is doodsoorzaak nummer 1 
onder jongeren. Maar hoe 
bereik je deze groep? Oost 
investeert in De Vreedzame 
Wijk. Scholen, jongerenwerk 
en politie leren daarin een 
gezamenlijke taal te spreken 
in de omgang met jongeren. 
Niet bestraffend en bevoog-
dend, maar met begrip voor 
hun problemen. Maarten 

Poorter: “Jongeren willen 
gezien worden, ze willen 
onderdeel zijn van deze stad. 
Net als alle Amsterdammers. 
Dat is de rode draad van alle 
gezondheidsprojecten die we 
ondersteunen: dat mensen 
in hun eigen buurt kunnen 
wonen en dat iedereen kan 
meedoen.”

S P E C I A L  Z O R G

Op zondag 21 oktober vond de 43ste editie van de Amsterdam 
Marathon plaats, de weersomstandigheden waren perfect. Er 
deden 45.000 mensen mee op drie verschillende afstanden: 
de hele marathon, de halve marathon en de 8 kilometer. De 
wedstrijd werd net als vorig jaar gewonnen door de Keniaan 
Lawrence Cherono, hij liep een parcoursrecord van 2:04:06. 
Nooit eerder is er zo snel gelopen bij een marathon in 
Nederland. De route voerde de vele nationale en internationale 
lopers ook door Amsterdam-Oost, zoals hier door de 
Molukkenstraat langs het Javaplein.

Oneindige stroom lopers 
langs het Javaplein



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

Wij hebben de 
oplossing, een wax 
behandeling in uw 
vertrouwde thuis 
omgeving. 

Op zaterdag 3 november, tussen 10.00 
en 13.00, laten wij u graag kennis ma
ken met waxen. Uw oksels worden voor 
slechts €10, onthaard (graag contant 
betalen). Wij gebruiken suikerpasta 
die 100% natuurlijk is en geschikt voor 
elk huidtype. Locatie: Bij Eef op IJburg, 
Kiekstraat 2224, 1087JD Amsterdam 

Wij zijn werkzaam in Amsterdam en 
omstreken. Voor het maken van een 
afspraak, vragen of meer informatie 
mail naar: info@demobielewaxer.nl

Geen tijd om te waxen?

Kom in contact:
020 252 6000

jongerenpunt@amsterdam.nl 

amsterdam.nl/jongerenpunt

facebook.com/jongerenpunten

Merel (24) kwam in 2017 bij het Jongerenpunt terecht. 
Dat ze hulp nodig had wist ze zelf ook wel maar of er 
iemand was die haar de juiste hulp kon bieden? 
Merel: “Ik dacht eigenlijk ‘daar gaan we weer, hulp-
verleners met al hun adviezen. Wie luistert er nou echt 
een keer naar mij?’ Ik had eigenlijk geen hoop.” 

Geen werk, geen diploma, geldproblemen en een rugzak 
met nare ervaringen uit het verleden, hulp had voor Merel 
geen dag later moeten komen. 

Merel vervolgt: “Ik heb dankzij het Jongerenpunt een 
ander beeld gekregen van hulpverlening en wat er mogelijk 
is. Op een gegeven moment voelde ik me vertrouwd en 
durfde ik mijn grenzen en wensen aan te geven. 
Daardoor sta ik ook volledig achter het plan dat we met 
mijn jongerenadviseur hebben gemaakt. We hebben het 
echt samen bedacht. Ook was er aandacht voor wie ik 
ben en wat ik heb meegemaakt.”

Om Merel zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen zocht 
haar jongerenadviseur de samenwerking op met 
Streetcornerwork. Ook PuurZuid werd ingeschakeld voor 

schuldhulpverlening en een spoedaanvraag voor haar 
uitkering werd ingediend omdat er sprake was van brood-
nood. Voor haar mentale gezondheid heeft het Jongeren-
punt een individueel psychologisch onderzoek ingezet. 

Merel vertelt trots: “Door een budgetplan heb ik nu 
inzicht in mijn inkomsten en uitgaven. Ik kan mijn vaste 
lasten betalen en dat voelt top! Ik ben nog steeds aan het 
herstellen van problemen uit het verleden, maar ik heb nu 
een duidelijk doel voor de toekomst. Daar aan werken 
geeft me zo’n goed gevoel. Ik kom er wel.”

”Ik heb weer een doel voor de toekomst”

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.

deBrug
Uw personeelsadvertentie 

in de Brug? Dat kan. 

Tot 2019 ontvangt u 

50% korting 
op de reguliere tarieven. 

neem contact met uitgever 
Martijn van den Dobbelsteen 

martijn@debrugkrant.nl 
www.debrugkrant.nl/adverteren
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G I L D E  L E R E N :  O P L E I D E N  B I N N E N  D E  D E U R E N  VA N  Z GAO 

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

ZGAODeel 51

‘Samen staan we sterker in de zorg’

Leerlingen van de combinatie-
opleiding Verzorgende IG/
Maatschappelijke Zorg van het 
ROC zijn dit schooljaar in het 
Flevohuis begonnen met prak-
tijkleren. Dit is een nieuwe 
manier van opleiden waarbij 
theorie en praktijk nog beter 
op elkaar afgestemd worden. 
Twintig studenten lopen stage 
op de afdelingen en krijgen ’s 
middags in het gebouw les van 
ROC-docenten.

“We vinden het belangrijk om 
jongeren goed voorbereid en 
gemotiveerd klaar te stomen 
voor de ouderenzorg. Dat is 
ook hard nodig, want er is een 
groot tekort aan geschoold 
personeel, en de vergrijzing 

neemt toe”, zegt bestuurder 
Jan van Wijk van ZGAO. “We 
zullen er alles aan doen om 
deze studenten een goede 
werkplek te bieden.”

Ivo de Gooijer, opleidings-
manager van het ROC, liep 
onlangs een dag mee in het 
Flevohuis. “Er ging een wereld 
voor me open die normaal 
gesproken gesloten blijft. Dan 

In het Flevohuis is deze 

maand het Gilde Leren 

officieel van start gegaan. 

Onder grote belangstel

ling van medewerkers, 

studenten en bewoners 

bezegelden bestuurders 

van ZGAO en het ROC van 

Amsterdam de samenwer

kingsovereenkomst. “Dit 

zijn onze medewerkers van 

de toekomst.” 

zie je dat wie in boeken ‘zorg-
vragers’ genoemd worden, in 
het echt mensen zijn. Dat is 
het verschil tussen boek en 
praktijk. Daarom is het zo be-
langrijk dat we een klaslokaal 
naar hier halen.”

“Dit zijn ze”, zegt opleidings-
functionaris Bettine van 
Delden van ZGAO, wijzend 
naar de stralende studenten. 

De combinatie van praktijk en theorie zal deze kersverse Gilde Leren-studenten klaarstomen voor het zorg 
vak. Een van de studentes: “Ik doe dit voor een goede toekomst.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Er klinkt een luid applaus. 
“We zijn supertrots op deze 
jonge mensen, die met ons 
dit avontuur zijn aangegaan. 
Gilde Leren is een verdieping 
van hun opleiding, veel meer 
dan een gewone stage. Dit 
zijn de medewerkers van de 
toekomst.”

De posters die de studenten 
in de aanloop naar de feeste-

lijke ondertekening maakten 
zijn opgehangen in de hal. 
Ze hebben hun beeld van 
ouderenzorg erop verwoord. 
‘Samen staan we sterker in de 
zorg’, schreven ze. En: ‘Zorgen 
moet je doen, niet maken’. Aad 
Knetsch, bestuurder van het 
ROC en een van de onderte-
kenaars, weet hoe belangrijk 
hun werk is. “Ik hoop op veel 
meer gildes in Nederland en 
veel meer verzorgenden voor 
ouderen.”

Studentes Albertine (25) en 
Memoena (21) lachen intus-
sen van oor tot oor als zij het 
openingslint doorknippen. Ze 
hebben genoten van hun eer-
ste weken bij ZGAO. Albertine 
wil veel kennis opdoen, zegt 
ze, en leren van situaties. Me-
moena: “Je leert in de praktijk, 
en bouwt een band op met 
collega’s en bewoners.”
Albertine heeft al geleerd dat 
voor ouderen met dementie 
herinneringen belangrijk zijn. 
“Hoe kunnen ze die herle-
ven, dat is leuk om over na te 
denken, daar moet je creatief 
voor zijn.” Stellig: “Ik wil dat de 
bewoners het goed hebben.”

www.zgao.nl

(Advertorial)

Professor Scherder legt 
ouders uit waarom

B E W E G E N  I S  G E Z O N D !

Op woensdagochtend 7 
november geeft de bekende 
hersendeskundige Erik Scher-
der een gastcollege op basis-
school De Dapper en Jungle 
Amsterdam. Tijdens een gratis 
ontbijt vertelt hij ouders uit 
de Dapperbuurt en Trans-
vaalbuurt waarom het goed is 
om hun kinderen veel te laten 
bewegen: het is gezond én 
goed voor de ontwikkeling van 
hun brein. 

Ouders mogen de professor 
vragen stellen over een ge-
zonde opvoeding en kunnen 
onderling ideeën uitwisselen 
over hoe je kinderen meer laat 
bewegen. De ochtend wordt 
afgesloten door acteur, tv-ma-
ker en oud-gymdocent Viggo 
Waas. 

Aanmelden vóór 31 oktober via 
www.amsterdam.nl of via de school. 
Woensdag 7 november, van 8.30 tot 
11.30 uur. Basisschool De Dapper 
en Jungle Amsterdam, Tweede van 
Swindenstraat 26. De toegang is 
gratis. 

Skatepark Zeeburgereiland

In de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland is deze maand een begin gemaakt met de aanleg 
van het skatepark. Om de geluidsoverlast te beperken zijn de funderingspalen de grond 
in gedraaid en niet geheid. Zodra de fundering klaar is, wordt de betonvloer gestort. De 
voorbereidende werkzaamheden zijn naar verwachting voor het einde van het jaar klaar. De 
skatebaan – het wordt een van de grootste van Nederland – is bedoeld voor zowel beginners als 
gevorderde skateboarders, bmx’ers en inline skaters. 
De Urban Sport Zone, het sportieve hart van Zeeburgereiland, krijgt een parkachtige uitstraling 
en omvat verder twee sportvelden, een trimbaan en sport- en speeltoestellen voor alle 
leeftijden. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met toekomstige omwonenden 
en gebruikers.



 

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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!

LAMINATE 

Parquet 
LIVYN

Camping Zeeburg 
houdt van:

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

Nacht van de nacht - 27 okt. vanaf 19.30
Camping Zeeburg zet zoveel mogelijk verlichting uit.

Volkssterrenwacht Amsterdam zet een aantal telescopen neer.
Van 20.30 tot 22.00  komt Christina Merken (Mezrab) 

een aantal korte verhalen vertellen.

Camping zeeburg houdt ook van romantiek, kom langs!

                                       

Nieuw bij UniKidz in 2018
Naast Scoolz Senior (12-18 jaar) nu ook Scoolz Junior (groep 7 en 8), VVE met 
een Plus en een BSO locatie op de Boerderij (Boerderij op IJburg).

Kinderdagverblijf: Ons kleinschalige kinderdagverblijf biedt een warme en veilige omgeving waar 
kinderen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Door een mooie balans van actieve en ontspannende ac-
tiviteiten, worden kinderen in de leeftijdsgroep 0-4 jaar volop uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Dat 
ontwikkelen doen ze vervolgens eigenlijk vanzelf, op hun eigen, speelse manier: ‘vanzelfontwikkeling’. Naast da-
gelijkse sport/spel/dans/theater/STEAM activiteiten bieden we nu ook VVE+ aan (voor- en vroegschoolse educatie 
met een Plus). En natuurlijk gebruiken we de beste biologische voeding, eco luiers en verzorgingsproducten.

Wilt u kennismaken met 
ons team? Een dagje 
meelopen?
Of uw kind aanmelden? 
Neem dan contact met 
ons op via onze web-
site, stuur ons een 
email of bel ons.

 BSO: Bij buitenschoolse opvang UniKidz zetten we kinderen in hun kracht met diverse activiteiten. Met coachen-
de kaders geven we de ‘kids’ de ruimte om te bloeien en groeien. Ontwikkelen doen ze vervolgens zelf, op hun eigen 
natuurlijke manier. ‘Vanzelfontwikkeling’ noemen we dat. Nu ook op de Boerderij!

Kinderen hebben de activiteiten voor het uitkiezen
Bij BSO UniKidz bieden wij dagelijks activiteiten op het gebied van sport, spel, theater, koken, creativiteit, dans en 
educatie aan. We werken ook met STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). De lessen worden 
verzorgd door professionele krachten. Wat wij ook belangrijk vinden is dagelijks gezonde voeding voor de broodnodige 
energie. Gezonde biologische maaltijden, daar kiezen we bij UniKidz heel bewust voor.

 Scoolz: Bijles, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, coaching, chillen en 
samen leuke activiteiten ondernemen!

Scoolz Junior 10-13 jaar: Scoolz after School Activities biedt onder andere pingpong, chillen in de lounge en op ons 
terras aan de haven, boksen, bootcamp, basketbal clinics, streetdance, leren acteren, DJ workshops, leren programmeren, 
Leren Leren, cito training, aanvullend onderwijs door een ervaren groep 7/8 juf die in kleine groepen begeleiding biedt.

Scoolz Senior 12-18 jaar: Bij Scoolz gaat het net even anders. Inspanning en ontspanning gaan hand in hand. Je maakt 
bij ons je huiswerk in kleine groepen, hebt een eigen jongerencoach en kan extra trainingen of bijles aanvragen. Maar daar-
naast hebben we ook super leuke activiteiten op gebied van bijvoorbeeld sport, dans, theater, koken en programmeren. Ook 
organiseren we regelmatig leuke After Scoolz activiteiten zoals een film- of game avond.

Unikidz Kantoor

informatie@unikidz.nl
Tel. (020) 4165691
www.unikidz.nl

Eva Besnyöstraat 11
1087 KR Amsterdam

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 uniek concept, een goede basis voor de toekomst
U N I K I DZ ,  O P VA N G  0  TOT  E N  M E T  1 8 - J A R I G E N

Bij Unikidz, een unieke 

opvang voor kinderen van 

018 jaar, kunnen kinderen 

zich ontwikkelen. Door 

een ruim aanbod theater, 

sport, koken, natuur en 

educatie kunnen ze ont

dekken waar ze goed in zijn 

en wat ze leuk vinden. 

“Elk kind is een bron van 

talenten, die willen wij 

ontdekken.”

Svetlana Lalic (37) is oprichter 
van Unikidz, met haar zus 
Ivana (32) runt ze het bedrijf. 
We hebben nu zeven vestigin-
gen op IJburg, zegt ze. “Onze 
nieuwste locatie is bij de 
Boerderij op IJburg, waar wij 
‘natuurlijk spelen en ontdek-
ken’ als speerpunt hebben. 
Toen Svetlana moeder werd, 
ging ze anders kijken naar 
opvang. “Ik wilde geen simpel 
halen en brengen, maar een 
plek waar kinderen zichzelf 
kunnen ontdekken en waar ze 
tools aangereikt krijgen zodat 
ze zich in een veilige omge-
ving kunnen ontwikkelen.” Zo 
ontstond Unikidz. “Elk kind is 
een bron van talenten. We wil-
len die samen met de kinderen 
ontdekken.”

Om dit te bereiken zijn vijf 
labels uitgewerkt: ‘mijn-studie’ 
Spot, Sportstudio ‘ik-ben-fit’ 
Arena, Theaterschool Act, 
Kinderkookstudio ‘ik-kan-
koken’ en Kinderopvang. 

Svetlana is trots op haar team, 
die deze labels dragen. “De 
mensen met wie ik werk bren-
gen een enorme diversiteit aan 
opleidingen en talenten. Met 
een passie voor wat ze doen.”

BSO, KDV en VVE met een 
Plus
Teamleidster Stephanie 
Schouten (29): “Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen 
kunnen ontdekken wat ze leuk 
vinden door middel van acti-
viteiten die we hier aanbieden. 
En dat zijn er veel. Kinderen 
schrijven zich in en volgen dan 
tien weken workshops. Aan 
het einde van zo’n blok kun-
nen ze echt iets. Deze maand 
zijn we begonnen met voor- en 
vroegschoolse educatie met 
een Plus voor kinderen van 2-4 
jaar.”

Sport
Alex Vukovic (37) is trainer in 
topsport en sportinstructeur 
bij Unikidz. Hij geeft lessen 
zoals kickboksen, basketbal, 
volleybal en bootcamp. “Soms 
worden externe specialisten 
ingehuurd, bijvoorbeeld voor 
judo.” Hij vindt het fijn bij Uni-
kidz. “Het is een mooi team om 
in te werken, we stimuleren 
elkaar.” 

Dans- en naailes
Nadieh Pieplenbosch (31) 
kwam vier jaar geleden bij het 
team, ze is danseres en dans-
docent. “Ik geef danslessen zo-
als hiphop, streetdance, show 
en musical. Op andere dagen 
leer ik kinderen die willen 
kledingontwerpen en omgaan 

met de naaimachine. Hier 
heerst een superfijne sfeer.”

Leren koken
Mireille Kroonenberg (48) is 
kok bij Unikidz. “Ik doe de 
kookworkshops en ik bepaal 
mede het voedingsbeleid. Dit 
is zo’n mooie plek, met uit-
zicht op de haven. Wij werken 
met kookprogramma’s zoals 
Junior Masterchef, Wereld-
koken en Kunst & Koken. Ze 
leren samenwerken, maar ook 
concentreren en focussen.”

Theater
Tim Schuitvlot-van den Hout 
(31) is artistiek leider van thea-
terschool ACT. “Theater is een 

laagdrempelige manier om 
sociale vaardigheden te ont-
wikkelen. Spelenderwijs leren 
kinderen zich presenteren en 
zich voorstellen aan een groep. 
Daar heb je de rest van je leven 
iets aan.”

Remedial teaching
Els groot (65) werkt bij Unikidz 
één op één met kinderen die 
op een of andere manier zijn 
vastgelopen op school. “Ik 
help kinderen grip krijgen op 
hun eigen leerproces. Als je 
weet hoe je dingen aan moet 
pakken, dan kun je alles aan. 
Ik wil ze laten voelen wat ze 
goed kunnen, en geef ze tools 
om verder te komen.”

Zo is Unikidz opvang een 
uniek concept, bedacht en 
gevormd op IJburg. Svetlana: 
“We willen graag meer kinde-
ren bereiken.” Er zijn dus al 
plannen voor nieuwe wijken 
en andere plaatsen in Neder-
land.

(Advertorial)

v.l.n.r.: Tim, Mireille, Alex, Svetlana, Nadieh, Els en Stephanie. Svetlana: “Dit team brengt een enorme diversiteit aan 
opleidingen en talenten.”

In de Watergraafsmeer is Waternet begonnen met de 
versterking van de Ringdijk. Er wordt een nieuwe techniek 
toegepast: JLD-dijkstabilisator. Hiermee kan de dijk van 
binnenuit versterkt worden. Hij wordt dan als het ware 
vastgenageld aan de ondergrond, er hoeft geen damwand 
geheid te worden. De huizen staan hier dicht op de dijk, 
bewoners en het stadsdeel willen de mooie bomen die 
erop staan zoveel mogelijk behouden. Met deze techniek is 
dat mogelijk. Het gaat om het stuk tussen de Wibautstraat 
en de Middenweg, ongeveer een kilometer. De 
werkzaamheden duren tot het einde van het jaar. Fietsers 
worden omgeleid. 

Speciale techniek bij 
versterking Ringdijk



WIJ ZIJN VERHUISD!
Nu nog grotere showroom en veel restpartijen.

Nieuw adres: Keienbergweg 27
gratis parkeren | Amsterdam-Zuidoost (Tegenover het uitgiftepunt van IKEA) 

www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

www.adamenmedia.nl

de krant voor AmsterdamOost en omstreken totale oplage 74.000 exemplaren

Naast de huis-aan-huisbezorging nu ook in 80 displays in Amsterdam  

bereik je doelgroep met de Brug
   
w

deBrug

bereik je doelgroep met de Brug

onze advertentietarieven voor 2019 blijven gelijk

Voor informatie over adverteren in de Brug of op de website kan je contact 
opnemen met uitgever Martijn van den Dobbelsteen martijn@debrugkrant.nl 

of ga naar www.debrugkrant.nl/adverteren

 de Brug is een uitgave van A'dam en Media
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Waarom de snorfietsen (niet) naar 
de rijbaan moeten

D O O R  D E  O U D E R E N  A DV I E S  R A A D  A M ST E R DA M  

Amsterdam wil al jaren de drukte op de 

fietspaden verminderen en de verkeersvei

ligheid verbeteren, en heeft hiertoe als een 

van de maatregelen de verwijzing van de 

snorfiets naar de rijbaan opgenomen in het 

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016

2021.

In het besluit wordt de snorfietser duidelijk 
gemaakt op welke plekken hij naar de rij-
baan moet, zodat hij tijdens de rit niet voor 
onverwachte situaties komt te staan. Op de in 
het verkeersbesluit genoemde weggedeelten 
dient de verkeersveiligheid van de snorfietser 
gewaarborgd te blijven. 

En daar is er meteen ‘een dingetje’. De maxima-
le snelheid voor een snorfiets is 25 kilometer 
per uur. Als je de kaart van de Gemeente Am-
sterdam bekijkt, zie je dat je bij de Wibautstraat 
niet naar de rijbaan hoeft, maar op het fietspad 
mag blijven. Omdat het verschil in snelheid 
tussen autoverkeer en de snorfietsers daar te 
groot is en dus onveilig.

Maar is bijvoorbeeld de Middenweg dan wel 
veilig? Op het stuk tussen de Ring A10 en de 
Kruislaan wordt (veel) te hard gereden, maar 
als er geen file staat, moet je straks wel naar de 
rijweg. Het snelheidsverschil is zo'n 30 km. 
Blijf je, als autobestuurder, dan netjes achter de 
scooter rijden die maar 25 km rijdt? Passeren 
is een optie, maar dan moet je over de door-
getrokken streep en kom je met de auto op de 
trambaan terecht. Hoe wil je dan veiligheid van 
alle weggebruikers waarborgen? Het stuk van 
de Middenweg tussen de Linnaeusstraat en de 
Hogeweg wordt helemaal risicovol. Daar rijden 
trams, bussen en het autoverkeer al over de 
tramrails omdat de rijweg domweg te smal is. 
Daar moeten mensen op een snorfietsers dan 
tussen rijden? Liever niet!

We hebben de gemeente Amsterdam uitge-
nodigd om een proefrit te komen maken op 
plekken waar de scooter de rijweg op moet 
en waar ook het Openbaar Vervoer rijdt. Je 
kunt het antwoord wel raden: geen reactie. 
Dat begrijpen wij, want er zijn inmiddels bijna 
5.000 zienswijzen van voor- en tegenstanders 
binnengekomen. Een ongekend aantal, zegt de 
gemeente en die belooft in ieder geval alles te 
gaan lezen. Het definitieve besluit volgt dan in 
november, belanghebbenden kunnen vervol-
gens nog in beroep gaan. 

De snorfiets is op veel plaatsen een hinderlijke 
factor, volgens een woordvoerder, door het 
snelheidsverschil met fietsen. Maar het ver-
schil is nog veel groter als snorfietsen naar de 

rijweg moeten. De belangenverenigingen in 
Oost, maar ook andere Amsterdamse gemeen-
schappen die hier aandacht aan besteden, vre-
zen voor meer ongelukken. Wethouder Sharon 
Dijksma (Verkeer) is het daar niet mee eens. Zij 
denkt dat het er juist voor iedereen veiliger op 
wordt. Bovendien maakt ze op enkele punten 
een uitzondering op de 'rijbaan-regel': op we-
gen waar er echt heel hard gereden wordt, hoeft 
de snorfiets niet naar de rijbaan. 
Onze uitnodiging is nog steeds van kracht. Ik 
rijd dan met de goedlachse Sharon Dijksma 
achterop mijn scoot een rondje door Oost op 
de rijbaan, vóór er een definitief besluit wordt 
genomen. 

Frank Stork

We zijn bereikbaar via e-mail cicogna@planet.nl of via 
het algemeen spreekuur op maandag- en dinsdagmid-
dag van 14.00-17.00 uur in Grand Café Genieten in 
Oostpoort. www.oar-oost.nl

U bent van harte welkom op onze 
muzikale picknick in de Entreehal 
op zondag 18 november.  Met optredens 
van o.a. percussioniste Mei Yi Lee en 
het Groot Concertkoor Amsterdam. 
Meer informatie op muziekgebouw.nl/park

Zondag 18 nov
12.00 - 13.30 uur
€ 5,- entree

Picknickmand mee
Wij verzorgen 
de muziek!
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bereiding

Week het eekhoorntjesbrood een uur in ruim warm water. Laat goed uitlekken en vang het vocht op. Snijd de 
kastanjechampignons in grove stukken. Snipper het sjalotje en hak de knoflook en de salieblaadjes fijn. Smelt de 
klont boter in een koekenpan en bak hierin op middelhoog vuur de kastanjechampignons al omscheppend bruin 
en gaar. Zet het vuur laag en voeg het sjalotje, de knoflook, salieblaadjes en het uitgelekte eekhoorntjesbrood 
met drie eetlepels vocht toe. Bak drie minuten. Blus af met de balsamicoazijn en laat al het vocht verdampen. 
Laat het mengsel helemaal afkoelen. 
Maal het dan met de roomboter in de keukenmachine (of met hakmolen of desnoods met staafmixer) tot een 
grove paté. Breng op smaak met een flinke snuf zout en peper. Doe de paté over in een schaaltje, dek af met 
plastic folie en laat het in de koelkast minimaal drie uur opstijven. Heerlijk op toast. 

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

UMAMI-GE PADDENSTOELENPATÉ

      Nodig voor één herfstige 
      borrelmiddag:
• 15 gram gedroogd eekhoorntjes-

brood (funghi porcini secchi, te 

koop bij grote supermarkten)

• 150 gram kastanjechampignons, 

schoongeboend 

• 1 sjalotje

• 1 teen knoflook

• 50 gram ongezouten roomboter  

+ 1 klont extra voor het bakken

• 8 verse salieblaadjes

• 2 eetlepels balsamicoazijn 

Janneke kookt
Vroegâh. Kende ons smaakpalet alleen zoet, zuur, zout en bitter. Lekker overzichtelijk en alle vier duidelijk herkenbaar 
in de mond. Niks meer aan doen, zou je zeggen. Totdat vanuit het Oosten het woord ‘umami’ onze kant op kwam 
drijven. Umami is Japans voor ‘heerlijke smaak’ en wordt vaak omschreven als hartig, complex en intens. Umami staat 
te boek als vijfde basissmaak, omdat het net als de andere vier smaken herkend wordt door de smaakpapillen op de 
tong. Net als zout heeft het de eigenschap om andere smaken te versterken. In de voedingsindustrie krijgen flauwe 
producten daarom een tikje umami om de boel op te schudden. Soep en bouillon(blokjes) bijvoorbeeld hebben met 
een beetje toegevoegde umami al veel meer diepgang en smaak. 

Van andere umamirijke producten spat de hartigheid af zónder gekunstelde toestanden in een lab. In gezouten, 
gefermenteerde, gedroogde, gerookte, ingemaakte of gerijpte voedingsmiddelen tiert umami welig. Denk aan oude 
kaas, gerookt vlees, balsamicoazijn, ansjovis, sojasaus, gebakken ui en knoflook, (gedroogde) paddenstoelen en meer 
van zulks.

Tot zover de theorie, in een notendop. De praktijk is net zo complex als umami zelf. Ik krijg er althans maar moeilijk 
grip op. De smaakpapillen op mijn tong hebben namelijk nogal moeite gehad om in al die producten de grote 
gemene, hartige deler te ontdekken. 
Maar oefening baart kunst en na veel ingelaste kook- en proefsessies (ik ben de beroerdste niet), begint het een 
beetje te dagen. Laatst maakte ik bijvoorbeeld deze umami-ge herfsthap.

‘HEERLIJKE SMAAK’

Het Amsterdamse dweilorkest Omdat Het Kan bestaat pas sinds juni van 
dit jaar, maar de muzikanten hebben bakken ervaring en weten hoe je 
een feestje bouwt! 
De band heeft uitsluitend blazers en slagwerkers en houdt er een 
breed repertoire op na, van het bekende ‘Kleine Café’ tot hedendaagse 
popmuziek. In de periode voor Sinterklaas zorgt OHK voor een feestelijke 
sfeer met krakers als ‘O kom er eens kijken’ en met eigen nummers. 
Het dweilorkest kan nog wel een paar extra blazers gebruiken. Lijkt het je 
leuk om mee te spelen, kom dan eens langs op de repetitie. Er wordt elke 
donderdagavond gerepeteerd bij Kindervreugd aan de Kramatweg. 

Zie www.dweilorkestomdathetkan.nl of Facebook: ‘dweilorkestomdathetkan’.

Het moet niet veel gekker worden. Wie jarenlang op een vervuilende 
snorfiets heeft rondgereden, met een dikke kont op de koop toe, mag 
van de gemeente Amsterdam subsidie aanvragen. Er is 1,3 miljoen euro 
beschikbaar. Voorwaarde is dat de snorfiets op 1 augustus 2018 al in bezit 
was en dat die moet worden ingeruild voor een fiets, e-bike of elektrische 
snorfiets of scooter. Je krijgt daar dan respectievelijk 250 euro, 450 euro of 
750 euro voor.

Dit gemeenschapsgeld beschikbaar stellen past in de plannen van de 
gemeente om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Vanaf volgend jaar 
gaan snorfietsers in Amsterdam op de rijbaan rijden, met een helmplicht. 
De subsidie is aan te vragen vanaf 1 januari 2019, tot de pot leeg is.B L A Z E R S  G E Z O C H T

Dweilorkest Omdat Het Kan

Gemeente geeft subsidie voor 
inruil vervuilende snorfiets
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Aan dit nummer werkten mee

Sandro Assorgia, Michel van Dijk, 

Linda van den Dobbelsteen, Jan 

van Erven Dorens, Harko van den 

Hende, Tim Jansen, Nik Kok, Ro-

sanne Kropman, Gijs Lauret, Marcel 

van Roosmalen, Wietse Schmidt, 

Ruben Sitaldin, Ronald Smallen-

burg, Catherine Smit, José Stoop, 

Janneke Vermeulen.

Advertenties

Kijk op www.debrugkrant.nl/

adverteren of informeer bij 

martijn@debrugkrant.nl  

06-29040240.

Redactie

redactie@debrugkrant.nl

Vormgeving

Studio Potsdam (Guus Pot)

dtp@debrugkrant.nl 

Fotografie

www.dobbelsteenfotografie.nl

Uitgever

Uitgever A’dam en Media

Martijn van den Dobbelsteen

06-29040240

Drukwerk

Rodi Rotatie

Verspreiding

Door Verspreidingen

de Brug wordt in een oplage 

van 74.000 ex. verspreid in 

Amsterdam-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, Oost-

poort, Oosterparkbuurt, 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, gemeen-

tehuis Diemen, IJburg College, Ikea 

Amsterdam Zuidoost, Intratuin, 

Landmarkt Schellingwoude, N.A.P., 

Maxis Muiden, stadsdeelhuis Oost, 

winkelcentrum Brazilië, café-res-

taurant Polder, Sickmann Woning-

inrichting.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

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

ScharrelSlagerij |hogeweg 60 
www.scharrelslagerij.nl

de Bouter

Cees
Slagerij

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

www.dartli.nl info@dartli.nl

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

l inaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nlamsterdamdetropen.nl

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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

     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

Eetcafé dinges
Cruquiusweg 9 
1019 AT Amsterdam
0208462881
info@dinges
amsterdam.nl

____   www.dingesamsterdam.nl  ____

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

Elk mens is uniek, 

net als elke uitvaart. 

Ik help je graag bij 

het vormgeven. 

Sonja de Bies 

06 82 96 9307

• 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 404406

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

CAÑA
GROENTE     FRUIT    LEVENSMIDDELEN

Beukenweg 26, 1091KE, Amsterdam

 Bowlen vanaf 27,50 per uur

www.powerzone.amsterdam

Moderne wereldkeuken

 

tel: 020 30 30 603
Valentijnkade 34
1094 ST Amsterdam
www.bistrozebra.com

Startup Village: 
koffie 
kantoorruimte 
flexplekken  
meeting & events

Amsterdam 
Science Park 608 
startupvillage.nl

 Gratis proefles 
zenmeditatie 

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

VRIENDEN 
WORDEN?

www.debrugkrant.nl/vrienden

KORTINGSBON:5% 

op ál je boodschappen
geldig tot 31 juli 2018Geldig tot 1 januari 2019

Eerste Oosterparkstraat 155
1091 GZ Amsterdam, 
020-6937518, www.jumper.nl

Unikidz Kinderopvang 
contactadres:

Eva Besnyöstraat 11
1087 KR Amsterdam
Tel. (020) 4165691
informatie@unikidz.nl

NIEUW ADRES: KRIJN TACONISKADE 372, HAVEN IJBURG
020-8200673,  WWW.KOHKITCHEN.NL
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deBrugAgenda

ALLEGAAR

26 oktober
Dansen bij Storm. In je sexy of 
stoere sportpak, met dj’s Ruben 
van der Meer en Dekker. Bij 
Storm, 21.00 uur, bijstorm.nl.

27 oktober
Popquiz, thema ROGGBIV. 
Quizmaster Joost Willemsen. 
Buurtcafé De Oceaan 20.30 uur. 

28 oktober
Postzegelbeurs. Buurthuis De 
Schakel Diemen, 10.00-16.00 
uur.

28 oktober
Stiltewandeling. De Dag van de 
Stilte en start van de winter-
tijd, met loopmeditatie. Tuin 5, 
Diemerzeedijk 49, 10.30 uur, 
aanmelden via wandelcoaching.
com.

29 oktober
Lezing: IJsvogels, door Jelle Har-
der. Over leefwijze, voorkomen, 
eet- en broedgedrag. Parkhuis, 
Anfieldroad 110, 19.45 uur.

13 november
Countdown Café, met Wild Ro-
mance, Marvin Dee Band, Tim 
Akkerman. Q-Factory, 19.30 uur, 
q-factory.nl.

18 november
Muziekgebouw Park: picknick 
en muziek voor de buurt. In en 
rond het gebouw is veel prach-
tige muziek te horen, maak ken-
nis en neem je picknickmand 
mee. Muziekgebouw aan ’t IJ, 
12.00 uur, muziekgebouw.nl.

1418 november
Parklicht, lichtkunst in het Oos-
terpark. Lichtinstallaties, -sculp-
turen en -projecties, verspreid 
over de noordelijke helft van 
het park. Oosterpark, 18.00-
23.00 uur, polderlicht.com.

CLUB

27 oktober
Ouwe Stijl is Botergeil. Terug 
naar de hardste en ruigste Early 
Hardcore uit de vroegere jaren. 
Q-Factory, 22.00 uur, line up zie 
q-factory.nl.

30 oktober
Elke laatste vrijdag van de 
maand een dj, en elke laatste 
dinsdag van de maand die 
fameuze Pubquiz. NAP Am-
sterdam, 20.00 en 19. 00 uur, 
napamsterdam.nl.

FILM

29 oktober
ScreamFest, The Kraken Black 
Spiced Rum komt tot leven. 
Incl. angstaanjagends, snacks, 
cocktail, dj, gemuteerde zee-
meerminnen en meer. Theater 
Amsterdam, 19.00 uur, thekra-
kenscreamfest.nl. 

1 november
Q-Cinema: Dr. Strangelove. 
Stanley Kubricks meesterwerk. 
Q-Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

14 november
Steamboat Bill, Jr. (1928). Met 
een wervelende score vol bui-

tenissige saxofoonmuziek voor-
ziet BL!NDMAN deze klassieker 
van geluid. Muziekgebouw aan 
’t IJ, 20.15 uur, muziekgebouw.nl.

JEUGD

28 oktober 
Herfstfeest, activiteiten, maar 
vooral Pumpkin carving. Boer-
derij op IJburg, Overdiemerweg 
36A, 14.00 uur, boerderijopij-
burg.nl.

28 oktober
De Beer is Los (2+), kinderthe-
ater door Amsterdams Jeugd 
Theater Collectief. House of 
Watt, 11.00 uur, reserveren via 
reserveren-how@ajtc.nl.

28 oktober
WC Monster (5+), Lefkop. 
Flitsend en humoristisch, over 
je angsten overwinnen en je 
dromen najagen. Theater Oost-
blok, 15.00 uur, Sajetplein 39, 
oostblok.nl.

31 oktober
Halloweenparty. Kom je grieze-
len? Met trick and treat en nog 
veel meer. Boerderij op IJburg, 
Overdiemerweg 36A, 18.30 uur, 
boerderijopijburg.nl.

4 november
Aardig Molletje (2-5 jr.), kinder-
theater door Amsterdams Jeugd 
Theater Collectief. House of 
Watt, 11.00 uur, reserveren via 
reserveren-how@ajtc.nl.

4 november
Calefax, wat is het geheim van 

rietinstrumenten? (8+). Thea-
traal kinderconcert. Muziek-
gebouw aan ’t IJ, 15.00 uur, 
muziekgebouw.nl.

12 november
De Zeerovers en de zeemeermin 
(4-8 jaar). Poppenkast aan het 
Iepenplein, met schminken, 
limo, koffie en koek. Theater 
Koos Kneus, 14.00 uur, koos-
kneus.nl (elke wo. en zo. diverse 
tijden).

18 november
Pepernoten bakken en speculaas 
versieren. Gezellige middag voor 
kinderen en hun ouders. Bij 
Storm, 14.00 uur, bijstorm.nl.

MARKT 

28 oktober
Rommelmarkt en livemuziek. 
Kleding, sieraden, huisraad, 
boeken, speelgoed, etc. Eltheto, 
Javastraat 118, 12.00-15.00 uur.

MUZIEK 

28 oktober
Kamermuziek: concert Izhar 
Elias op gitaar en Channa 
Malkin, sopraan. Schuilkerk De 
Hoop, Hartveldseweg 23, 15.00 
uur, schuilkerkdehoop.nl.

2 november
A Tribute to George Harrison. 
Door ‘All Star band’ met leden 
van o.a. Douwe Bob, Bertolf, Ilse 
De Lange en Sjako. Q-Factory, 
20.00 uur, q-factory.nl.

O K T O B E R  -  N O V E M B E R  2 0 1 8

2 november
Master Drummers of Burundi, 
een flitsend optreden van 
legendarische drummers. Mu-
ziekgebouw aan ’t IJ, 20.15 uur, 
muziekgebouw.nl.

3 november
Betondorp Live: Hot November 
Night. Met popgroep Kees 
Closed, band Springsteen en 
Wij, en een spectaculair ver-
rassingsoptreden. Brinkhuis, 
Landbouwstraat 63, 19.30-00.00 
uur.

3 november
JP Harris & the Tough Choices. 
Americana pionier komt met 
zijn band naar Amsterdam. Q-
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

1318 november
Super-Sonic Jazz Festival. Pri-
meur in de Hofkerk, een van de 
vele locaties, met hoogleraar 
Erik Scherder en de legenda-
rische jazzsaxofonist Archie 
Shepp. Programma: supersonic-
jazz.nl. 

17 november
Glenn Hughes performs Clas-
sic Deep Purple. de wereldbe-
roemde Deep Purple-bassist 
komt naar Amsterdam. Met een 
rockshow waarin Deep Purple 
klassiekers als 'Highway Star', 
'Burn' en natuurlijk 'Smoke On 
The Water’ niet zullen ontbre-
ken. 20.00 uur, q-factory.nl.

WAT IS ER TE DOEN IN OOST? MAANDELIJKS EEN UITGEBREIDE VERZAMELING EVENEMENTEN IN KUNST, FESTIVAL, MARKT, KINDEREN EN MEER. 



deBrugPuzzel

Gijs
Lauret

Normaliter zouden we geen stap buiten ons gerieflijke 
holletje hebben gezet. Maar een bruiloft, daar ga je sowieso 
naartoe, legt mijn oudste uit, evenals een begrafenis. En 
zo is het. Tegen dit knetterlijpe noodweer echter heeft een 
paraplu nog minder te vertellen dan een zakmes tegen 
een kalasjnikov. Talrijke blikseminslagen deren ons niet; 
als verzopen katjes bereiken dochters en ik metrostation 
Wibautstraat, ingang Platanenweg. Een kleine menigte schuilt 
onder het afdakje.

We schrijven een onbelangrijke zaterdagmorgen. Wij zijn 
geen trotse autobezitters, maar hebben wel mooi een vette 
Citroen C3 geleend. Argeloos draaien we het Beukenplein 
op, onwetend over de ondraaglijke spanning die ons op het 
hippe uitgaanspleintje te wachten staat.

We zien een overjarige student met sluik rood haar op een 
vlugge fiets. Een kek zonnebrilletje wapent hem tegen het 
felle zonlicht. Hij spookfietst op de linker weghelft alsof het 
de normaalste zaak van Amsterdam-Oost is en hanteert 
een machtig tempo. Net als het noodlot trouwens: een 
immense vrachtwagen nadert vanuit tegengestelde richting. 
Iedere weldenkende spookfietser zou op de stoep een veilig 
heenkomen zoeken, maar weldenkendheid is aan deze 
sensatiebeluste rooie knakker niet besteed.

Hij trapt driedubbel zo hard op zijn pedalen en racet met een 
dodelijke noodvaart frontaal op de vrachtwagen af. Spontane 
paniek domineert onze leenauto. ‘Nee! Wat doe je!’ en ‘Wat 
een gek!’ schreeuwen we wanhopig. Enkele meters voor de 
fatale klap bedenkt het rooie gevaar op de weg kennelijk 
dat hij onhandig bezig is. Waggelend remt hij en vervolgens 
klettert hij, als in een hondsberoerde B-film, nét niet voor het 
gemotoriseerde monster tegen het rode asfalt. Omslachtig 
hinkelend hijst hij man en fiets het trottoir op. Voor in de 
vrachtwagen schudt een donkere gestalte geërgerd zijn 
gigantische hoofd. Hij neemt niet de moeite om te toeteren, 
werpt een haastige blik op zijn smartphone en rijdt kalmpjes 
door, met de snelheid van een stonede schildpad.

Na deze zenuwslopende seconden neemt vriendinlief 
gedachteloos de afslag Derde Oosterparkstraat. Verdwaasd 
vraagt ze zich af of ze daar eigenlijk wel in mocht. Terwijl we 
nagenoeg bezwijken aan posttraumatische stress, rammen 
we in alle consternatie een gemeen stoeprandje nabij 
Coffeeshop The Point.

We laten ons echter niet kisten en rijden stug door, helemaal 
tot Middelburg. Onderweg ergeren we ons purper en paars 
aan een asociaal busje dat champignons en taugé vervoert. 
Het is maar dat u het weet.

Brunch voor twee, bij Maslow Café.

Puzzel jij mee voor een brunch van Maslow Café?

HET ROOIE GEVAAR

Hupsakee, winnen!

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

Deze puzzel wordt u aangeboden door Maslow Café, Science Park, Carolina MacGillavrylaan 3198, maslowcafe.nl. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 103-2018 is badhanddoek. Uit 409 inzenders is 
mevr. Ticheloven als winnaar uit de bus gekomen. Ze hebben inmiddels bericht gekregen.
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Een record. De 23ste editie van Amsterdam Dance Event, van 17-21 oktober 2018, bracht meer 
dan 400.000 mensen naar de stad, afkomstig uit meer dan 100 landen. Er waren meer dan 1000 
evenementen en 2500 artiesten op 200 locaties.

400.000 dance-luitjes
D E  B RU G  C I J F E R

deBrug
nummer 105
De volgende editie van de Brug verschijnt op
verschijnt op 21 november 2018, het wordt een extra 
dikke.

Horizontaal
 1. Bakgerei
 3. Millibar
 6. Dorp (Ind.)
 10. Mijns inziens
 11. Cijfer
 13. Opeens
 15. Plaats in Overijssel
 17. Respons
 19. Dat wil zeggen
 20. Rivier in Italië
 21. Technische dienst
 22. Zich met hart en __ aan   
       iets wijden
 24. Volgend op
 25. Schitterend
 29. Warme drank
 31. Vlaktemaat
 32. Regeringsreglement
 33. Boe noch __ zeggen
 34. Naschrift
 35. Middag(uur)

 37. Lichtbron
 39. Bulgarije (op auto's)
 40. Omroep
 41. Deel van een wiel
 42. Lofdicht
 44. Schaaldier
 46. Verwonding
 48. Persoonlijk voornaam-
       woord
 50. Oogopslag
 51. Eerstvolgende
 52. Gissen
 54. Ondernemingsraad
 55. Vasthoudend iemand
 58. Meisjesnaam
 59. Bladzijde
 61. Loven
 63. Eerstkomende
 64. Bedrijf van een 
       toneelstuk
 65. Mand
 66. Bij

Verticaal
 1. Broodbeleg
 2. Nieuwe testament
 3. Honingdrank
 4. Wereldberoemde band
 5. Knaagdier
 6. Huilerig zeuren
 7. Europese unie
 8. As
 9. Griekse wraakgodin
 10. Planeet
 12. Deel van de voet
 14. Vreemd
 16. Vogelproduct
 18. Politieke partij
 23. Voegwoord (Frans)
 26. Naaldboom
 27. Plaats in Marokko
 28. Voornamelijk (afk.)
 30. Eenheid van 
       elektrische weerstand
 32. Labrador-__

 33. Vel
 36. Deense munt
 38. Dienst van openbare   
       veiligheid
 39. Herdershond
 43. Beddengoed
 45. Broeikas
 46. Bladzijde
 47. Sociaal-Economische 
       Raad
 49. Knappend geluid
 50. Zoutachtig
 53. Lidwoord
 54. Grootvader
 56. Recht stuk van een 
       vaart
 57. Grond om boerderij
 60. Greenwichtijd
 62. Na dato

P R I J S P U Z Z E L



Misschien wel de mooiste 

KERSTSHOW
VAN AMSTERDAM 

De kerstboom staat, of in elk geval bijna. Nu is hét moment om ook de rest 
van het huis te versieren en gezellig te maken. Dat kan heel goed met mi-
nikerstbomen, kerststukjes en de mooiste lichtsnoeren! Wij geven je graag 
leuke alvast ideeën voor om je huis mooi te maken, je tafel gezellig aan te 
kleden of verrassende cadeaus voor onder de boom. Bij ons staat alles in 
het teken van Kerst en we helpen je graag  om er een stralend feest van te 
maken. Kon het maar altijd Kerst zijn!

Wil je een echte en geurende 
kerstboom, maar zie je door 
de bomen het bos niet meer? 
Geen nood! Wij helpen je 
graag bij het vinden van de 
perfecte boom. Groot of klein.

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam

Intratuin Amsterdam

HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!
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