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Je bent Amsterdam 
Oost als…
13.000 leden
‘Het geeft mij een doel 
om naar buiten te gaan’
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Toen ik las dat kunstenaar 
Aat Veldhoen was overleden 
moest ik denken aan mijn 
entree in Amsterdam. Ik 
huur  de een kleine ka mer 
van twee dames aan de 
Wittenburgergracht, voor 
meer geld dan zij aan soci
ale huur  moes ten betalen. 
Het keuken tje deelde ik met 
een ander slachtoffer van de 
ook toen al rampzalige wo
ningmarkt, die later een jaar 
of acht mijn vriendin zou 

zijn. We gingen toen regel
matig bij elkaar op de kamer 
wat drinken. Vanuit haar ka
mer had je uitzicht op al die 
levens grote penissen in de 
achtertuin bij Aat. Zij kwam 
uit Doetinchem en zei dat ze 
in het begin wel had moeten 
wennen aan Amsterdam.

AAT VELDHOEN Marcel van Roosmalen 

Janneke’s kersthit
Een gebraad voor de 
feestdagen
‘Ik besloot de lat wat 
lager te leggen’

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

Al vijf generaties liefde 
voor het slagersvak

Een Smakelijke Kerst 
vier je met Bührs
zie ons uitgebreide aanbod van 
specialiteiten op pagina 2

  

Van Dik Hout – in De 
Jas – bestaat 25 jaar. 2019 
wordt hun ‘jubeljaar’.
“Als het lukt, is dat het 
allermooiste wat er is.”

Ambtenaren stadsdeel Oost lappen 
regels aan hun laars

VA L S  S P E L  B I J  G E B I E D S P L A N  I J B U R G

Lees verder op pagina 3

Bij het opstellen van het 

zogeheten ‘Gebiedsplan 

2019’ voor IJburg-Zeebur-

gereiland hebben voor 

stadsdeel Oost werkende 

ambtenaren regels over-

treden. Voorstellen voor 

het Gebiedsplan moesten 

vóór 1 november via 

halloijburg.nl worden 

ingediend, maar zes daar-

van (alle van ambtenaren) 

kwamen pas na die datum 

binnen.

Door Harko van den Hende

Gevolg: er zijn aanzienlijk 
meer voorstellen van ambte-
naren dan van IJburgers in 
het Gebiedsplan terechtgeko-
men. Totaal kosten twee van 
die ambtelijke voorstellen 

70.000 euro, op een budget 
van 500.000 euro.

Dat ambtenaren – net als 
iedereen – voorstellen mogen 
indienen, is geen probleem 
en geheel volgens de regels. 
Maar die voorstellen hadden 
dan wel voor 1 november bin-
nen moeten zijn. Niettemin 
zijn twee van die ‘laatkomers’ 
alsnog in het Gebiedsplan be-
land met dus dat prijskaartje 
van 70.000 euro als resultaat. 
De meest waarschijnlijke 
verklaring voor de ambtelijke 
overtredingen – die overigens 
ook bij andere Gebiedsplan-
nen in Oost plaatsvonden – is 
dat eind oktober het beschik-
bare budget nog niet op was. 
Zonde, meenden de ambte-
naren ongetwijfeld en in dat 
licht bezien mag die te late 
indiening wellicht met enig 
begrip tegemoet te worden Een ambtenaar adviseerde bijvoorbeeld het project voor herinrichting van de hondenuitlaatstrook Bert 

Haanstrakade (30.000 euro gemeenschapsgeld) niet online te publiceren, er kon dus niet op gestemd 
worden. Het is wel opgenomen in het Gebiedsplan...

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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  VEEMKADE 1260 — WWW.SLAGERIJBUHRS.NL
  WITTENBURGERGRACHT 179 — volg ons op facebook f

de Bouter

Cees
SLAGERIJ

SCHARRELSLAGERIJ

 NEDERLANDS  
KAMPIOEN  

GRILLPRODUCTEN
Bestel tijdig uw bio logische 

met goud bekroonde 

gevulde kerstkalkoen
naar oud-Engels recept 

HOGEWEG 60 | 020-6653954 
WWW.SCHARRELSLAGERIJ.NL



Speciaal voor de Kerst: Wild en gevogelte
Voor de kerstdagen hebben wij ook ruime keuze in wild en 
gevogelte. Vers van de jager. (let op! bestellen kan t/m Do 20-12)

Kalkoen ✵ Haas ✵ Bresse kip ✵ Konijn ✵ Wild zwijn ✵ Gans 

✵ Hert ✵ Fazant ✵ Ree ✵ Patrijs ✵ Eend ✵ Kwartel

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Al 5 generaties lang (140 jaar)
Kerst vieren met Bührs

Voor een perfecte kerst werkt u samen met Bührs. 
Wij hebben de beste kwaliteit en vakmanschap om 
samen een heerlijke kerst te vieren.
Heeft u bepaalde wensen en wilt u goed advies, 
stap dan binnen en bestel bij Bührs.
Naast onze Hollandse specialiteiten hebben wij het 
mooiste vlees uit verschillende landen:
Filet steak ✵ T-bone ✵ Côte de Boeuf ✵ Bavette ✵ 
New-York Strip steak ✵ Wagyu Beef A5 ✵ Uruguay 
grain fed ✵ Scottish Black Angus (dry aged) ✵ 
Australian grain fed ✵ Simmentaler (dry aged) ✵

◆   BESTEL TIJDIG VOOR UW KERSTDINER  ◆

Ook voor uw luxe Gourmet en Fondue schotels bent u op het 
juiste adres. Voor advies en speciale wensen kunt u terecht bij 
onze vakmensen. 

Maandag 24 december geopend van 07:00 t/m 17:00 uur

(op Zeeburg ook zondag 23  december geopend)

Slagerij Buhrs - Veemkade 1260 - Winkelcentrum Brazilië -
Wittenburgergracht 179 - www.slagerijbuhrs.nl - 020 4197440 
volg ons op facebook f

IJBurg de Brug Kranten Advertentie

Kerst Prijzen

IJburg | Pampuslaan 22 | www.kaddour.nl

black angus bavette
black angus ribeye
black angus entrecote  
dry aged cecina runderham
lamshaasje s 
lamsrugfilet
ro sbief 
kalfschnitzel  

€2.70 / 100 gr  
€3.75 / 100 gr  
€3.50 / 100 gr  

€3.50 / 100 gr  
€2.75 / 500 gr  
€2.80 / 100 gr  

€6.25 / 500 gr  
€2.40 / 200 gr  

Openingstijden
ma - vr: 9.00 - 18.00
za: 9.00 - 17.30

  
 
 
 

 
 
 

 

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

 

 

 

 

 
 

20 Motorrijlessen
voertuigbeheersing en rijexamen        € 999,-

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

€ 1250,-

www.ed-ishak.nl

4 Bromfietsrijlessen
lessen en rijexamen                        € 250,-

 
 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
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deBrugNieuws

getreden. Maar hoe dan ook, 
het blijft een overtreding.
 
Daar blijft het overigens niet 
bij. Op halloijburg.nl, zo zeg-
gen opnieuw de regels, beho-
ren alle voorstellen te worden 
gepubliceerd. Volgens de site 
zelf zijn dat er 101 (telling 
eind november). Maar er werd 
– zo blijkt uit ambtelijke stuk-
ken die de Brug heeft kunnen 
inzien – nog een 102de niet 
in de site opgenomen project 
ingediend: het inrichten van 
een hondenuitlaatstrook 
aan de Bert Haanstrakade. 
Kosten €30.000 euro. Pikant: 
de ambtenaar die het project 
heeft ingediend, adviseert het 
voorstel níet te publiceren. 
Mogelijk uit vrees voor open-
bare negatieve reacties. 

Weinig transparant alle-
maal. Temeer daar een aantal 
ambtenaren op een of an-
dere manier in staat is gesteld 
voorstellen zonder naamsver-
melding in te dienen. Terwijl 

de regels dat verbieden. Ano-
nieme reacties zijn verboden. 

Deze ondoorzichtige besluit-
vorming levert een bijzon-
dere uitkomst op: van alle op 
halloijburg.nl gepubliceerde 
voorstellen is minder dan een 
kwart afkomstig van ambtena-
ren. Maar het overgrote deel 
daarvan is wel opgenomen in 
het Gebiedsplan. Omdat dat 
niet geldt voor de voorstel-
len van bewoners, kon het 
gebeuren dat het kleine aantal 
ambtelijke voorstellen toch 
bijna driekwart (!) van het be-
schikbare budget opslurpt.

Eind van het jaar stelt het be-
stuur het definitieve Gebieds-
plan vast. Schrale troost voor 
bewoners is dat het voorstel 
met de meeste steun (‘De 
Groene Loper van IJburg’, 
netjes op tijd ingediend) 
het Gebiedsplan 2019 heeft 
gehaald. De twee indieners, 
Angelique Hop en Djadi Gla-
zer, zullen er blij mee zijn.

G E S C H U I F  M E T  S U B S I D I E G E L D

Vervolg  van pagina 1

IDEE

Locaties voor maatschappelijke 
activiteiten

Aanpak Joris Ivensplein
 

Statushouders: op weg naar een 
inclusieve wijksplein

Sportieve activering jeugd en 
Sportstimulering IJburg

Herinrichting oeverzone 
Steigereiland-Zuid

Lolaland 2 jaar vrije speelruimte

Welkom in de wereld van JIP: 
activiteiten rond het Ivensplein 
voor en door bewoners

Hondenuitlaatstrook Bert 
Haanstrakade

Impuls buurteconomie

DOEL

Ruimer aanbod van kunst, cultuur, 
sport en sociale voorzieningen

Veilig en prettig samenleven in 
nieuwe gemengde wijk

Veilig en prettig samenleven in 
nieuwe gemengde wijk

Ruime kansen voor de vele kinderen 
en jongeren in het gebied

Veilig en prettig samenleven in 
nieuwe gemengde wijk

Ruimer aanbod van kunst, cultuur, 
sport en sociale voorzieningen

Veilig en prettig samenleven in 
nieuwe gemengde wijk

Veilig en prettig samenleven in 
nieuwe gemengde wijk

Sterke lokale economie

INGEDIEND 
DOOR

ambtenaar

ambtenaar

bewoner

ambtenaar

bewoner/
ondernemer

ondernemer

bewoner/
ondernemer

ambtenaar

ambtenaar

BEDRAG €

100.000

70.000

45.900

40.000

35.000

30.000

30.000

30.000

25.000

Subsidieaanvragen die door het gebiedsteam zijn voorgesteld aan de stadsdeelraad Oost.

TOP 9. WAAR GAAT HET SUBSIDIEGELD NAARTOE OP IJBURG IN 2019

‘In Oost leerde je met elkaar door een deur te gaan’
FAC E B O O KG R O E P  ‘ J E  B E N T  A M ST E R DA M  O O ST  A L S ’ 

Op een dag reed hij over de Schellingwouderbrug Oost 

binnen. Beneden lagen de Oranjesluizen waar hij als kind 

zo vaak vanaf was gesprongen. Het complex was totaal 

veranderd, zoals het stadsdeel op veel plekken is veran-

derd. “Wat jammer dacht ik”, zegt René de Vries (43). Hij 

bedacht dat hij de beelden van het ‘oude Oost’ ergens 

wilde centraliseren. Zo startte hij de facebookgroep ‘Je 

bent Amsterdam Oost als’. 

De uit nostalgie geboren face-
bookgroep bleek een hit. De 
teller staat inmiddels op een 
kleine 13.000 leden. Volgens 
De Vries laat het Oost van zijn 
jeugd zich het best omschrij-
ven als een penozebuurtje 
met een hoog ons-kent-
ons-gehalte. “In de Indische 
Buurt groeide ik op tussen de 
Ajax-hooligans en de kleine 
criminelen.” Als kind speelde 
hij bij Jongetjesland (nu 
Jeugdland) of op de omlig-
gende kale vlaktes. “Dat le-
lijke Science Park was er nog 
niet, dus je had alle ruimte. 
Hadden we wat geflikt, dan 
wist de buurvrouw van drie 
straten verderop dat meteen. 
Ondanks dat ze in die tijd nog 
geen appjes stuurden.” 
Tien jaar geleden verruilde 
De Vries zijn penozebuurtje 
voor een huis met tuintje in 
Heemskerk. “Toch prettig met 
twee kinderen.”

Een blik op ‘Je bent Am-
sterdam Oost als’ leert dat 
de Facebookpagina voorna-
melijk bevolkt wordt door 
Oosterlingen die de stad 
verlaten hebben. Op een 
foto van de Javastraat in 1970 
wordt enthousiast gereageerd. 
Betty vertelt dat haar familie 
een bakkerszaak op nummer 
59 runde en een ander zegt 

tot 1973 met veel plezier in de 
straat gewoond te hebben. 

Terugkerend punt van discus-
sie: was het vroeger allemaal 
gezelliger en beter? Sommi-
gen vinden dat de veryupping 
is doorgeslagen, anderen me-
nen dat de nieuwe neringen 
zoals die in de Javastraat een 
prettige aanvulling vormen 
op het overschot aan ‘buiten-
landse supermarkten’.

Maar altijd blijft de discussie 
beschaafd. De Vries heeft dan 
ook duidelijke huisregels. 
‘Een grote bek is wel oké, 
iemand de huid vol schelden 
NIET OKE!!!’, valt te lezen. 
Verschillende culturen die-
nen gerespecteerd te worden 
en ‘politiek geneuzel’ is niet 
welkom. De oprichter vindt 
deze regels passen bij Oost. 
“Het was een achterstands-
wijkje waar van alles bij 
elkaar werd gepleurd. Veel 
alleenstaande moeders en 
allochtonen. Mensen die het 
niet altijd makkelijk hadden 
en in hetzelfde schuitje zaten. 
In Oost leerde je met elkaar 
door een deur te gaan.”

Zijn pagina is er vooral een 
van verbinding. “Regelmatig 
krijg ik persoonlijke bedank-
jes omdat oud-klasgenootjes 

elkaar hebben gevonden.” 
Een beeld dat Jolanda van 
Wanrooy (60), die nog steeds 
in Oost woont, herkent. Zij 
zag regelmatig oproepjes 
van voormalige Oosterlin-
gen die benieuwd waren hoe 
hun buurt er nu uitzag. Van 
Wanrooy besloot foto’s te ma-
ken van die plekken. “Waar 
ik leuke reacties op kreeg. 
Daarna kreeg ik wel 150 ver-
zoeken van mensen die hun 
oude huis of winkel terug 
wilden zien.” Sindsdien sjeest 
ze op haar scootmobiel, waar 
ze door gezondheidsredenen 
aan gebonden is, door Oost. 
“Heerlijk. Het geeft mij een 
doel om naar buiten te gaan.” 

De Vries hoopt de pagina ook 
commercieel uit te kunnen 
bouwen. Zo denkt hij er-
over om merchandise zoals 
T-shirts te gaan verkopen. 
Voorlopig blijft zijn faceboo-
kpagina vooral een nostalgi-
sche gemeenschap.

Door Tim JansenOprichter van ‘Je bent Amsterdam Oost als’ René de Vries en 
Jolanda van Wanrooy, verfent deelnemer en door haar filmpjes een 
lokale beroemdheid. René: “Het Oost uit mijn jeugd laat zich het 
beste omschrijven als een penozebuurtje met een hoog ons-kent-
onsgehalte.”



Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam | T 020 - 416 4000 
info@napamsterdam.nl  | www.napmsterdam.nl

Fijne kerstdagen en  
  een gelukkig nieuwjaar !

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

 Dress up 
voor de beroemde     

Nieuwjaarsborrel
vrijdag 4 januari 20.00 uur

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Personal Training &
Small Group Workouts

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

Gratis proefweek? 
Training@motion3.nl!

Motion3
Boutique Gym

IJBURGLAAN 473 > AMSTERDAM > www.motion3boutiquegym.nl

EEN Prachtig 2019
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
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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.

Vrienden waren ze, en 

vrienden zijn ze na vijf-

entwintig jaar nog, de 

jongens Van Dik Hout. Met 

een nieuwe plaat en een 

kick-off concert in Paradiso 

vieren Martin Buitenhuis, 

Dave Rensmaag, Sandro 

Assorgia en Benjamin Krib-

ben – die elkaar in de jaren 

tachtig vonden op een 

middelbare school in Den 

Helder – hun ‘jubeljaar’. 

“De periode voordat we 

doorbraken vond ik eige-

lijk het leukst.”

‘Je begint met elke plaat vanaf nul. 
Dat is altijd weer effe schrikken’

Door Linda van den Dobbelsteen

Cassettebandjes
Martin: “Ja, uit die tijd zijn 
we. In onze theatertour vertel 
ik ook over de vondst van de 
eerste versie van ‘Stil in mij’ op 
een oud bandje. Die spelen we 
dan ook, dus dat is bij dezen 
verklapt.” Dave: “Alle ideetjes 
zetten we vroeger op caset-
tebandjes. Dat was de manier 
om het vast te leggen.” Martin: 
“Dat je het beginnetje ont-
hield. Cassettebandjes klinken 
geweldig, nog steeds.”

Ups en downs
Martin: “Als je al zo lang bij 
elkaar bent, heb je wel ups 
en downs natuurlijk.” Dave: 
“Hoezo, ervaar jij downs dan?” 
Martin: “Het is heel makke-
lijk, alles is in dienst van de 
muziek. We zijn niet zomaar 
een groep vrienden die zich 
zit te vervelen op zondagmid-
dag. Het gaat echt om wat we 
maken. Dat maakt het heel 
makkelijk om met elkaar om 
te gaan.” Dave: “Privé gaan we 
ook heel goed door een deur. 
Dat was toen al, en dat is nog 
steeds zo.”

Vrijheid
Martin: “Ons negende album 
is in de maak, in de de loop 
van 2019 droppen we dat. Op 4 
januari in Paradiso laten we al 
nieuwe nummers horen. Het 
is een fris, rockend, uptempo 
album. Je begint met elke plaat 
toch weer vanaf nul. En het is 
elke keer weer effe schrikken. 
Er zijn geen vaste manieren 

om het te doen.” Sandro: “Nee, 
dat gaat vervelen en inpsireert 
niet. Deze keer hebben we veel 
met z’n drieën geschreven, in 
een oefenruimte.” Martin: “Er 
is een eerste ideetje, dan een 
tweede. En dan begint alles te 
stromen. Die ervaring, dat is 
nog steeds helemaal te gek. Als 
het lukt met een plaat, is dat 
het mooiste wat er is.”

Sensatie
Martin: “De periode vlak voor 
we doorbraken vond ik eigen-

lijk het leukst. We hadden de 
eerste nummers opgenomen, 
kregen optredentjes. We 
merkten dat er iets borrelde. 
Traden we een keer op in Naar 
Boven, stond er een rij tot in 
de Vijzelstraat. Voor ons was 
dat totale sensatie. Hé, wat the 
fuck krijgen we nou? Het hele 
eerste jaar was zo. Dat gevoel 
komt nooit meer terug.”

Een dieptepunt
Sandro: “We hadden op 
Lowlands, ergens in de jaren 

negentig, een fantstisch optre-
den gehad, met Herman Brood 
en alles erop en eraan.” Martin: 
“Om vier uur stonden we ge-
programmeerd, in een te gekke 
tent, en vechtpartijen van 
mensen die probeerden bin-
nen te komen. Echt mega was 
het. Diezelfde avond moesten 
we optreden bij een manege 
in Brabant. Drie man en een 
paardenkop stonden er.” 
Sandro: “We zagen de konten 
van de paarden. Er was geen 
publiek!” Martin: “Lowlands 

VAN DIK HOUT

Van Dik Hout – Dave, Ben, Martin en Sandro – in café De Koe. “Hier komen we al zó lang… voor Dave was het 
op een gegeven moment voordeliger deze kroeg te kopen, haha.”

ging gewoon verder en wij 
waren er niet meer bij.” Dave: 
“Het is de enige keer dat we het 
echt niet konden opbrengen. 
Je maakt er altijd wel wat van, 
maar dit viel niet mee.” Martin: 
“Nou ja, we hebben ook wel 
weer gelachen.”

De Koe
Martin: “Ons café. Dit is het 
muzikantencafé van Am-
sterdam, met een restaurant 
beneden.” Sandro: “We komen 
hier al zó lang, sinds 1998.” 
Dave komt in het geweer. “Nee, 
nee. De eerste keer was met 
oud en nieuw in 1994.” Martin: 
“Jezus, niet normaal… Dave 
heeft op een gegeven moment 
besloten zich in te kopen om-
dat dat voordeliger was, haha.” 
Dave: “Het was de sfeer en ook 
de muziek die werd gedraaid. 
De Amsterdamse rock- en 
popscene hing hier aan de 
bar, meerdere generaties. 
Dat is nog steeds zo. Studen-
ten van het conservatorium 
komen hier, bandjes komen 
hier. Jonge bandleden werken 
hier om bij te verdienen. Op 
dinsdagavond hebben we een 
singer-songwriter, er is sowieso 
veel livemuziek.” 

Amsterdam
Martin: “Ik ben verliefd op 
Amsterdam. De drukte, het 
leven, de mensen, de plekken, 
de geschiedenis. Elke ochtend 
stap ik de deur uit en kijk ik op 
de Munttoren. Die is uit 1620, 
fantastisch.” Dave: “Ik woon op 
IJburg en heb een café in het 
centrum. Het zijn twee totaal 
verschillende belevingen van 
Amsterdam die samen ge-
weldig zijn. Het buitengevoel 
van IJburg, de fietstocht, de 
drukte. Ik zou niet zonder een 
van beide kunnen.” Sandro: 
“De mooie plekjes, de theaters, 
de Paradiso’s en zo. Dat de cul-
tuur zo snel te bereiken is, is 
voor mij reden om te blijven.”

50 jaar Van Dik Hout?
Martin: “Nog 25 jaar? Hoe oud 
zijn we dan?” Sandro: “Dan 
zijn we jonger dan Mick Jag-
ger.” “Dan kan het makkelijk. 
Ja, dat zou perfect zijn.”



Steigereiland gaat GFE inzamelen! 
Doe je mee?
De gemeente plaatst eind december 23 groente-, fruit- 
en etensrestencontainers op Steigereiland. In de zomer 
van 2019 worden ook op de rest van IJburg containers 
geplaatst. Het opgehaalde GFE wordt verwerkt tot 
biogas om op te rijden, compost voor tuin of balkon, 
warmte voor kassen, CO2 als groeiverbeteraar voor 
planten en water om mee te reinigen. 

Startpakket; aan huis of bij Albert Heijn
Bewoners ontvangen een startpakket met o.a. een bakje en 
zakjes. Startpakketten zijn huis-aan-huis op Steigereiland 
uitgedeeld tussen 3 en 14 december. Niet thuis? Je kunt 
het pakket ophalen bij Albert Heijn, IJburglaan 719 of op 
het Afvalpunt Cruquiusweg 92 (8.00-17.00uur). Of aanvra-
gen bij Elise Kleisen (e.kleisen@amsterdam.nl). 

Kom op 15 december naar de GFE Kick-off
Op 15 december, vanaf 11 uur, is de feestelijke GFE Kick-
off in kerstsfeer. Met gratis oliebollen, soep, koffie en mu-
ziek. Hang je groene kerstwens in de boom en maak kans 
op een mooie prijs. Wethouder van Doorninck onthult op 
de zaterdagmarkt de eerste GFE-container en beantwoordt 
vragen van bewoners. Amsterdam.nl/ijburg.

EXTREEM 
STERK AcTiEpERiodE:

t/m 31 december 2018

Sikkens Rubbol BL Rezisto Binnenlak:

•	 	Geurarme	en	snel	-	
drogende	lak	voor	binnen

•	 	Beschermt	houtwerk		
tegen	slijtage

•	 	Crosslinking	technologie	
maakt	de	lak	extreem	sterk

NU MET 
25% Korting

Doe Het Zelf  Wittenburg
Wittenburgergracht 103-113 
1018 MX Amsterdam
020-6224065
www.doehetzelfwittenburg.nl

ACTIE WEGENS SUCCES VERLENGD 
TOT EIND DECEMBER

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

Spetterende EINDEJAARS 
AANBIEDINGEN op=op

Excelsior Vintage (dames of herenmodel)
Nergens goedkoper! Keuze uit drie kleuren + gratis kettingslot 

Populair retro model met sportieve Shimano Nexus 3 versnellingen.

Top omafiets
Oerdegelijke Victoria omafiets + gratis kettingslot 

Kwaliteits omafiets biedt jarenlang fietsplezier voor een ongelooflijke prijs. 

NU 

299

van 349

NU 

399

van 499
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Strandeiland wordt een duurzame stadswijk met de nadruk op gezinnen, met woningen in alle prijsklassen.

Met achtduizend woningen 

is Strandeiland straks een 

van de grootste stadswij-

ken van Amsterdam. Op 

28 november maakte de 

gemeente de definitieve 

plannen voor de inrichting 

van het eiland bekend. 

Het wordt een duurzame 

stadswijk (emissievrij en 

energieleverend) met de 

nadruk op gezinnen. Er 

komen woningen in alle 

prijsklassen te staan. 

Op 17 december lichten me-
dewerkers van de gemeente 
het stedenbouwkundig plan 
toe tijdens een inloopbijeen-
komst bij Lolaland (voormalig 
paviljoen Blijburg). Belang-
stellenden hebben dan de 
gelegenheid om vragen te 

stellen over de bebouwing en 
de inrichting van de openbare 
ruimte. 
In 2022 start de bouw van 
de eerste woningen op het 
eiland, waar ook ruimte komt 
voor werken en recreëren. 
Ook krijgt het eiland een 750 
meter lang stadsstrand, dat 
vanaf komend voorjaar al 
toegankelijk is en waar het 
dankzij de aanwezigheid van 
foodtrucks al meteen goed 
toeven zal zijn. 

Bezwaar maken? Dat kan tot 
en met 25 januari 2019 bij de 
stadsloketten Centrum en Oost, of 
via e-mail (ontwikkelingijburg@
amsterdam.nl). Tijdens de bijeen-
komst in Lolaland is er gelegenheid 
om mondeling een inspraakreactie 
te geven. Lolaland, Pampuslaan 
501, 17 december, inloop van 
19.00–21.00 uur. 

IJburg 2 – Strandeiland: concept stedenbouwkundig plan

Voorganger van kerk IJburg werd slachtoffer van aanslag 

‘ I K  W I L  E E N  V E R B I N D E R  Z I J N  T U S S E N  A L L E  G E M E E N S C H A P P E N , 
G E L OV I G  E N  N I E T - G E L OV I G ’

Het was een jaar om niet te 

vergeten voor Alexander 

Noordijk, voorganger bij 

De Binnenwaai op IJburg, 

onderdeel van de Protes-

tantse Kerk Amsterdam. De 

kerk opende haar deuren 

voor gelovige LHBT’ers 

die uit hun eigen kerkge-

meenschap verstoten zijn. 

Ondertussen werd Noor-

dijk zelf slachtoffer van een 

aanslag.  

Door Michel van Dijk

Met verbazing volgt Alexander 
Noordijk de actualiteit. De 
provocerende opmerking van 
voetbalcolumnist Johan Derk-
sen dat LHBT’ers niet zo moe-
ten zeuren, en minder bang 
moeten zijn om uit de kast te 
komen, leidde tot veel reacties, 
zoals op #sorryjohan. “Veel 
van mijn vrienden zijn erdoor 
geraakt. Ik dacht vooral: daar 
gaan we weer. Ik heb verder 
niet gereageerd. Maar het blijkt 
eens te meer dat homoseksua-
liteit nog lang niet overal breed 
wordt geaccepteerd. Soms 
lijkt het alsof we twee stappen 
vooruit doen, en dan weer drie 
stappen achteruit.”

Noordijk, zelf homoseksueel, 
kan erover meepraten. Afgelo-
pen zomer werden hij en zijn 

echtgenoot Kai bedreigd in 
hun eigen woning. “Een bizar 
verhaal. Mijn man hoorde 
gebonk op de ramen. Toen hij 
de gordijnen opzij schoof zag 
hij twee jonge jongens staan. 
Later bleek dat zij een mortier, 
een vuurwerkbom, op onze 
ruit hadden bevestigd. Als Kai 
niet toevallig de gordijnen had 
opengeschoven, hadden ze die 
waarschijnlijk tot ontploffing 
gebracht. De ravage zou niet te 
overzien zijn geweest. Ik moet 
er niet aan denken wat Kai had 
kunnen overkomen.”

Publieke figuur
Het duurde even voordat 
tot Noordijk doordrong wat 
er aan de hand was. “Eerst 
dachten we aan inbraak. Maar 
de politie duidde het anders. 

In het politierapport staat dat 
het gaat om twee personen die 
een aanslag wilden plegen. De 
politie vermoedt dat het gaat 
om mijn homoseksualiteit, en 
mijn rol als publieke figuur. 
Dat was het eerste wat de agent 
zei met wie ik sprak: u bent 
een publieke figuur, u geeft 
interviews, u verschijnt op 
televisie. Toen dacht ik: ja dat 
klopt, vlak voor de aanslag ben 
ik door de Brug – en ook door 
andere kranten –geïnterviewd 
over onze activiteiten in De 
Binnenwaai. Plotseling besef 
je dat het over jezelf gaat. Dat 
is een heel raar gevoel.” 
De klap kwam hard aan. Noor-
dijk en zijn vriend hadden tijd 
nodig om bij te komen van 
de schok. Gelukkig waren de 
steunbetuigingen overwel-

digend. “Die kwamen overal 
vandaan. Van homoseksuelen, 
heteroseksuelen, gelovigen, 
niet-gelovigen. Mensen liepen 
spontaan binnen met bloe-
men, kaartjes, zelfs met diner-
bonnen. Hun boodschap was: 
dit pikken we niet, blijf met je 
poten van onze dominee af. Ik 
vind dat mooi, voel me erdoor 
gedragen.” 

Het onderzoek naar de aanslag 
loopt nog steeds. De twee jon-
gens zijn nog niet opgepakt. 
“Ik hoop dat ze spijt hebben, 
dat ze van inzicht zijn veran-
derd. Als ze worden gepakt, 
zou ik ze vragen: wat is jullie 
motief? Dat wil ik graag weten.”

TafelTijd
Toch is ondertussen de rust 

weergekeerd. “Natuurlijk ben 
ik alerter geworden, maar ik 
voel me veilig. Het heeft me 
niet veranderd. Ik wil een ver-
binder zijn, met alle gemeen-
schappen, gelovig en niet-ge-
lovig. Dat was voor de aanslag 
zo, en dat is nog steeds zo.”
Dat verbinden, dat gebeurt 
in De Binnenwaai. Zoals met 
TafelTijd, het initiatief dat 
de aanleiding was voor het 
eerdere interview in de Brug. 
“LHBT’ers die uit hun eigen 
kerkgemeenschap zijn ver-
stoten, en ook LHBT’ers die 
contact zoeken met andere 
gelovigen, zijn welkom om 
eens in de zes weken hier bij 
elkaar te komen, om samen te 
eten, te bidden, te zingen en 
tafelgesprekken te voeren. In 
mei 2018 begonnen we met 
achttien deelnemers, de laatste 
keer waren het er veertig. Ik 
dacht: waar kómen ze van-
daan? LHBT’ers ervaren iets 
wat ze in hun eigen kerk niet 
kennen: dat ze gezien en geac-
cepteerd worden. Daarnaast is 
het een mooie gelegenheid om 
nieuwe vrienden te maken.” 

Noordijk kijkt uit naar het 
kerstfeest. “Op 24 december, 
vanaf 19.00 uur, organiseren 
we een prachtige kerstviering 
in sporthal CVT naast De Bin-
nenwaai. Iedereen is welkom.”

Alexander Noordijk: “De politie vermoedt dat het om een aanslag gaat vanwege mijn homoseksualiteit, 
en mijn rol als publieke figuur.”



Kijk snel op woonenamsterdam.nl

Laatste appartementen nog beschikbaar!

Nieuwbouw op
Zeeburgereiland

Flexibel wonen 

Deze woningen geven optimale flexibiliteit in gebruik:

helemaal zelf bewonen, of een gedeelte als B & B verhuren. 

Permanent of tijdelijk. Jij bepaalt.

•  2 badkamers

•  Privé berging en parkeerplaats in de ondergelegen kelder

•  Koopsommen vanaf € 526.320  (o.b.v. jaarlijkse canonbetaling) 

Flexibel wonen vanaf 
122 m² tot 175 m²

flex

•  Super grote buitenruimtes 

vanaf 18 m² tot 2x 70 m²

• Privé berging en parkeerplaats in de ondergelegen kelder

• Inclusief 2 badkamers

• Koopsommen vanaf € 756.708  (o.b.v. jaarlijkse canonbetaling)

Ruime 1 of 2 laagse 
appartementen vanaf 171 m²

XL

Een heerlijke plek waar wonen, werken, winkelen, 
ontspannen, samenkomen & delen voorop staat.

WOON& is veel meer dan wonen. De & staat voor alle extra’s die dit complex

met 120 woningen in zich heeft. Van deelbare mini-shops, een inspirerende 

Coworking Space tot faciliteiten op het gebied van mobiliteit en health.

Ben jij omgevingsbewust en wil je graag delen, ontmoeten en duurzamer

leven, dan is WOON& de plek voor jou.
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Spectaculair uitzicht over 
de stad en het IJ. Weer naar 
beneden en op naar het res-
taurant. 
We melden ons bij de maître 
d’ die met reserveringsboek 
en pen in de aanslag op ons 
staat te wachten. Hoewel de 

Spectaculair gebouw, gelinkt aan de historie van Java-eiland
H OT E L  J A K A R TA

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Het ene na het andere hotel 
opent zijn deuren in Amster-
dam. Uw architectuurcriticus 
beweegt mee op de conjunc-
tuur en recenseert gebouw, 
keuken én bediening. Op de 
punt van Java-eiland staat 
Hotel Jakarta. De vorm van de 
plattegrond, een taartpunt, is 
hieraan ontleend. 

De punt is afgerond en over 
de hele hoogte uitgevoerd 
in glas. Een mooie stunt van 
SeARCH Architects: je kijkt 
dwars door het gebouw heen. 
En dan moet ik nog beginnen 
over de superduurzame con-
structie in gelamineerd hout. 
Hout is als bouwmateriaal 
duurzamer dan staal en beton 
omdat de productie van hout, 
mits afkomstig van verant-
woord beheerde bossen, een 
minder grote impact heeft op 
het milieu. Gevels en daken 
zijn voorzien van gebouw-
geïntegreerde zonnepane-
len. In het hart van het hotel 
bevindt zich een atrium met 
een dicht oerwoud aan (sub)
tropische bomen en planten 
die bijdragen aan een gunstig 

binnenklimaat. Om ook de 
binnenkant en de hotelkeu-
ken te beoordelen heb ik mijn 
gezin meegenomen. Op een 
regenachtige namiddag diri-
geer ik ze naar binnen via een 
imposante draaideur. ‘Wauw, 
kijk eens een oerwoud!’ De 

kinderen rennen enthousiast 
over een touwbrug door het 
bos. Een binnenzwembad 
aan de rand van het oerwoud 
maakt veel indruk. Ik voel mij 
als de reisleider uit Jurassic 
Park. We pakken de lift en 
inspecteren de rooftop bar. 

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. 

zaal achter hem op dit vroege 
uur compleet uitgestorven is, 
kijkt hij bezorgd op de lijst. 
Helaas geen tafel beschikbaar 
voor ons. Na enig aandringen 
krijgen we een cafétafeltje bij 
de bar. Grote kristallen tum-
blers en matzwart Aziatisch 
aardewerk op tafel. Willen wij 
thuis ook. De spicy inktvis 
en spicy mosselen zijn een 
aanrader, de nasi goreng valt 
tegen. Mijn zoon: ‘iets te veel 
Conimex’ en ‘had wat langer 
in de magnetron gekund’. 

Tegen de tijd dat we vertrek-
ken zijn alle tafeltjes bezet, 
de sfeer kosmopolitisch. 
Zoals vaak na een geslaagd 
uitstapje vraag ik de volgende 
dag: ‘En, wat vonden jullie 
het allermooiste aan Hotel 
Jakarta?’ Het zwembad en het 
oerwoud hebben de meeste 
indruk gemaakt. Ik vind het 
hotel een aanwinst voor de 
stad. En mooi dat er op deze 
plek, waar de stoomboten 
voor Indonesië gebouwd 
werden en aanlegden, een 
verbinding met de geschiede-
nis gelegd is.

‘Novanta haalt het beste in mensen naar boven’
VA K A N T I E  I N  B O R G O  D I  G E L L O,  TO S C A N E   (Advertorial)

Wie zich stilhoudt kan zwijntjes 

tegenkomen of hoort het gehuil 

van een wolf. Roofvogels vliegen er 

voor je uit de berg op. In hotel No-

vanta in Borgo di Gello, een verla-

ten dorp in oostelijk Toscane, kun 

je magnifiek vakantievieren. Je 

kunt er wandelen, zwemmen, sa-

men eten en eindeloos veel meer.

Nienke was er afgelopen zomer een 
week met haar man en twee dochters. 
“Zo bijzonder. Die huiselijke sfeer, heel 
relaxed en volledig off the grid.” 
Novanta is opgericht door vier man-
nen uit Amsterdam, die proberen er 
voor hun gasten een droomvakantie 
te realiseren. Met hulp van scholieren 
die er een onvergetelijke werkvakan-
tie houden, worden dagelijks drie 
maaltijden voor de gasten bereid: een 
ontbijt(buffet), lunch en family style-
diner. Aan lange tafels onder de bomen 
geniet je van vers eten, bereid met 
streekproducten.

’s Ochtends komt ‘het rode boek’ op 
tafel en kunnen de gasten zich aanmel-
den voor de zogenoemde experiences, 
zoals handboogschieten, de wandeling 
naar Fabrizio en zijn biologische boer-
derij en worstenmakerij, wijnproeven, 
truffels zoeken, messen maken of de 
escape room. Dat laatste vond Veerle 
(9) het leukst. “En het zwembad, dat is 
supermooi.”

Je mag aan alles meedoen, maar het 
hóeft dus niet. In dit dorp kies je je ei-
gen ritme, grote jeeps staan klaar om je 
de berg af te rijden, voor bijvoorbeeld 
een bezoek aan het stadje Arezzo. Je 
kunt het pad nemen dat langs de rivier 
naar beneden voert, maar je kunt ook 
door een oerbos naar boven lopen, 
naar de top waar bij het klooster de tijd 
heeft stilgestaan. 

“Je bent er heel erg verbonden met de 
natuur”, zegt Bert (63) die met zijn part-
ner Sita al drie keer in Borgo di Gello is 
geweest. “Je ziet de zon opkomen, de 
kleuren veranderen en dieren er hun 
plek vinden.” Hij is erdoor geraakt, zegt 
hij. “Het is er fantastisch, het allermooi-

ste. Je bent er dusdanig off the road dat 
je het moet doen met de mensen die er 
op dat moment ook verblijven. Je zit 
met elkaar aan tafel, waar je de mooiste 
en spannendste gesprekken hebt.”
Martijn beaamt: “Het is zo bijzonder. Je 
bent afgesneden van de snelle wereld. 
De weg ernaartoe is al een avontuur.” 
Sita: “Novanta haalt het beste in mensen 
naar boven.” 

www.novanta90.com

Exclusief beschikbaar
Voor wie een heel dorp wil huren is Novan
ta ook een geweldige plek. Omringd door 
bossen is de afgelegen locatie exclusief 
beschikbaar voor je heisessie, huwelijk of 
weekend weg met je vrienden.



Vomar Voordeelmarkt 

‘Wij doen graag iets terug voor de buurt ’
Hij geniet van zijn werk, dat is goed te zien. Antezar is 
sinds de zomer van 2018 bedrijfsleider van Vomar Voor
deelmarkt IJburg, energiek en enthousiast. Dit is een 
leuke buurt in een mooie omgeving, vindt hij. “Met veel 
verschillende mensen en culturen, iedereen is aardig. 
Ze waarderen wat je doet.” Hij wil daarom graag iets 
terug doen voor de buurt. Zo schonk hij namens Vomar 
alle nieuwe buren van het blok aan overkant een 
welkomst pakket. “En we doen mee aan het Nationale 
Schoolont bijt, met een gratis ontbijt voor de kinderen 
van enkele basisscholen.” Vomar IJburg heeft een team 
van 65 mensen, Antezar is trots op ze. “Alle hulpkrach
ten – kassamedewerkers, vakkenvullers – komen uit de 
wijk. Omdat zij de buurt en de mensen goed kennen.” 
Ook service is de twee uur gratis parkeren voor klanten 
van Vomar IJburg. Voor de feestdagen heeft Antezar nog 
iets leuks in petto. “Dan hebben we veer tien Topselec
tieproducten – superdeluxe producten maar wel heel 
betaalbaar – in de winkel. Zoals oesters, chateaubriand 
en een kalkoen. Alles wat je nodig hebt voor een gezel
lige Kerst en Oud en Nieuw.”

Hizi Hair IJburg ‘We inspireren elkaar’
Hizi Hair bestaat vijfendertig jaar en dat wordt in de hele feestmaand december 
gevierd met mooie kortingen en cadeautjes. Eigenaresse Jose: “Zo hebben we al 
meerdere klan ten verrast met een gratis behandeling.” Ze heeft het erg naar haar 
zin in winkelcentrum IJburg. “IJburg is fantastisch, het is een positieve plek. We zit
ten hier in een mooi ruim pand, met veel licht en uitzicht op het plein.” Bij Hizi Hair 
kun je terecht voor alle haar behandelingen. “Op dit moment werken we veel met 
kleuren, highlights en balayage. Ook aan het barbiervak wordt erg veel aandacht 
besteed.” Plezier op de werkvloer staat voor op bij Hizi Hair. En happy zijn: gelukkige 
medewerkers en gelukkige klanten. Jose: “We voelen stuk voor stuk passie voor ons 
werk en voor het haar. Er zijn veel mede wer kers die al heel lang bij me werken. Ze 
zijn echt super, en heel erg geïnspireerd. Dan raak ik ook weer geïnspireerd. Daar 
krijg je energie van, hoor.” Ook aandacht en service zijn belangrijk. “Wie bij ons bin
nenkomt krijgt altijd een kopje koffie of thee.”

MUSKON
DOE HET ZELF

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

FAST FOOD

natuurlijke gezondheid & verzorging

Kalender

12-24 december 

Kerstbomen verkoop
Op het plein van winkelcentrum IJburg langs de 
IJburglaan verkoopt Jane Flowers kerstbomen met 
en zonder kluit, kerststukjes, kransen en meer. 
Dagelijks (nu ook op zondag!) van 8.00-18.00 uur. 

zondag 23 en zondag 30 december

Kapsel voor de feestdagen
Hizi Hair is open, speciaal voor de feestdagen, van 
11.00-16.00 uur. Joris Ivensplein 52.

Elke zaterdag en maandag 31 december

Versgebakken biologische 
oliebollen
van Biolicious. Eigenaar Maurits bakt de bollen – 
naturel en rozijnen – zelf buitenvoor de winkel aan 
het Joris Ivensplein. Elke zaterdag en maandag 31 
december van 10.00-18.30 uur. 

Alle ondernemers van 
winkelcentrum IJburg 
wensen je 

Dichtbij en alles bij de hand
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‘Wij willen onze passie voor sport overbrengen 
op de leerlingen’

S P O R T B R I GA D E  G E E F T  S P O R T L E S S E N  O P  R O C - S C H O L E N  I N  A M ST E R DA M

De Sportbrigade verzorgt 

gymlessen op ROC-scholen 

in Amsterdam. Met hippe 

instructeurs en toegespitst 

op de toekomstige beroe-

pen van de leerlingen. En 

helemaal van deze tijd. 

“Met moderne technieken. 

En de sportlessen weer leuk 

en uitdagend zijn.”

In het restaurantgedeelte van 
Sports World in Amsterdam-
Oost hapt Raoul Leysner een 
gezonde lunch weg. Tegelijker-
tijd werkt hij de administratie 
bij en organiseert hij op zijn 
telefoon de rest van de week. 
In een hip en goedzittend trai-
ningspak uiteraard. Bij Sports 
World heeft hij deze ochtend 
net lesgegeven. 

Raoul is oprichter van de 
Sportbrigade, een collectief 
van goed opgeleide en gemo-
tiveerde sportinstructeurs die 
worden ingezet voor perso-
nal training, sportlessen bij 
bedrijven en nu vooral in het 
onderwijs. De missie: “Ons 
concept uitrollen door heel 
Nederland”, zegt hij. Want 
lichamelijke opvoeding op 
scholen is niet meer wat het 
geweest is. “Terwijl kinderen 
steeds minder bewegen. Ze 
spelen niet meer op straat. 
Zitten alleen nog maar achter 
die computer. En dan vallen de 
sportlessen op school ook nog 

eens uit vanwege een tekort 
aan leraren. Zelfs ouders wor-
den tegenwoordig opgetrom-
meld om invulling te geven 
aan die lessen.” 

De Sportbrigade biedt uit-
komst. Nu bijvoorbeeld bij 
het ROC, het samenwerkings-
verband van onderwijsinstitu-
ten. “Het belangrijkste”, zegt 
Raoul, “is dat de Sportbrigade 
meer kan bieden dan alleen 
maar een formeel praatje. Wij 
hebben een passie voor sport 
en die willen we aan de leer-
lingen overbrengen.” Dat valt 

soms niet mee. “Je biedt het 
aan op een presenteerblaadje. 
Met leuke instructeurs. Maar 
sommige leerlingen halen trap 
drie van de shuttle run test niet 
eens. Terwijl we in de maat-
schappij toch meer dan ooit 
bezig zijn met gezond leven.” 
Bovendien: “Bewegen is de 
basis voor alles.”
Vaak raken leerlingen tijdens 
de lessen wél gemotiveerd. 
“Dan zie je wat ze triggert. 
Daar spelen we op in. Geven 
we les aan de kappersoplei-
ding dan gaan we naar de 
fitnesskant. Kappers moeten 

bij de uitoefening van hun be-
roep veel staan”, legt Raoul uit. 
“Dus doen we oefeningen om 
de benen sterker te maken. En 
bij de opleiding Handel en ICT 
vragen we meer van het sociale 
aspect van de studenten.” De 
Sportbrigade houdt ook de 
absenties bij: “In een periode 
van acht weken mogen ze niet 
meer dan twee lessen missen. 
Dat lijkt kinderachtig, maar we 
willen ze echt aan het bewegen 
krijgen.” 

Bewegen is voor Raoul zelf 
zo gewoon als slapen of het 

wegdrukken van een loei-
zwaar gewicht op het nieuwste 
fitnessapparaat. Hij was een 
ambitieuze basketballer die 
het nationale team haalde en 
droomde over een leven als 
prof in het beloofde land Ame-
rika. 

Zijn nieuwste dromen liggen 
nu niet meer op de eikenhou-
ten vloer van een basketbal-
veld, maar binnen handbereik 
in Nederlandse sporthallen. 
“Het zou fantastisch zijn om in 
een tijd waarin er nauwelijks 
meer buiten wordt gespeeld, 
leerlingen één à twee uur per 
dag te laten bewegen. En dat 
sportlessen weer aantrekkelijk 
zijn. Niet weer in zo’n oude, 
muf ruikende gymzaal met 
klimrekken aan de wand en 
ringen uit het plafond. Nee, 
in moderne sporthallen. Met 
ook dans, yoga en muziek.” 
Raoul wil wegen vinden in het 
gebruik van technologie in 
de sportlessen. “We werken 
vanuit plezier. Met discipline, 
respect en met maatschappe-
lijke betrokkenheid.”

Het begon nog kleinschalig 
in Zuidoost. Maar de Sport-
brigade is inmiddels gegroeid 
en verzorgt nu lessen op vijf 
verschillende ROC-scholen. 

info@sportbrigade.nl

Team Sportbrigade, v.l.n.r.: Raoul Leysner, Rim Notenbaart, Jerry Bouterse, Esza Thickens, Mourad Saâlioua 
en Djamil Zaïdi. “We werken vanuit plezier. Met discipline, respect en met maatschappelijke betrokkenheid.”

 -  Advertorial  -

Vacature
Enthousiaste instructeur sport en bewegen

Functieomschrijving
Je bent bekwaam in het verzorgen van diverse sportactiviteiten en bezit een specialisatie binnen een specifieke 
sport of hebt een sportopleiding genoten. Denk bij specialisaties aan: fitness, vechtsporten, turnen, yoga o.i.d.

Als instructeur ben je ondernemend, innovatief en een goede samenwerkingspartner. Je bent enthousiast, 
gedreven, sportief, motiverend, flexibel en hebt een luisterend oor. Je bent empathisch, vertoont natuurlijk 
leiderschap en je bent een aanpakker.Je staat ervoor open om op diverse locaties te werken in Amsterdam.

	Je dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
	Instructeurs met een onderwijsbevoegdheid hebben een sterke pré.
	Soort dienstverband: Freelance/ ZZP

Je gaat werken in een gedreven en enthousiast team dat veel waarde hecht aan een goede samenwerking. Wij 
zijn op zoek naar sportprofessionals vanuit een bepaalde sportdiscipline of een ALO docent met ervaring als 
sportdocent/instructeur.

Wat wij jou bieden
Wij werken op diverse locaties in en rondom Amsterdam met uitsluitend zelfstandig ondernemers die zich en-
kele uren of meerdere dagen per week bezig willen houden met het geven van Sportonderwijs.

Over Sportbrigade

Sportbrigade levert sportonder-
wijs aan diverse mbo-colleges 
verspreid in de regio Amsterdam. 
Onze cultuur is informeel, wij 
staan met beide benen op de 
grond. Sport onderwijs maken we 
samen. Wij bereiden studenten 
uit de regio niet alleen voor op 
een loopbaan, maar ook op vitaal 
burgerschap binnen onze samen-
leving.



In Nieuw 
Amsterdams 
Wonen is het 
groots wonen.

VORM.NL/NAW

RAVELEILAND • AMSTERDAM

BOUW  
GESTART!

Locatie NAW:
Revaleiland in 
Amsterdam
Houthaven

XL PATIOWONINGEN

Woonoppervlakte:   ca. 232 tot 270 m2

Aantal kamers:   6 tot 8
Patio in souterrain:   26 tot 27 m2 
Terras op leefverdieping:   22 tot 100 m2 
Prijs o.b.v. canonbetaling:
ca. € 949.556,- tot € 1.175.075,- v.o.n.
 
Standaard 2 badkamers
Dubbele entree • Uitzicht op ‘t IJ

HALLIE & VAN KLOOSTER MAKELAARDIJ
T: 020-6816716

RAMÓN MOSSEL MAKELAARDIJ O.G. B.V.
T: 020-3052662
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‘De klik tussen hem en die jongens is bijzonder’
N I E U W E  T R A I N E R  VO O R  TO G

In november nam voetbal-

club TOG (Tot Ons Genoe-

gen, zondag vierde klasse) 

afscheid van trainer Johan 

van Wort, sinds enkele 

maanden in dienst. Kort 

daarvoor leed het eerste 

elftal een onwaarschijn-

lijke 17-0 nederlaag bij 

Swift. Het bestuur meldde 

dat de noodzakelijke ‘klik’ 

met de spelers ontbrak en 

dat er te weinig perspectief 

was voor verdere samen-

werking. De pas 25-jarige 

Leroy Kroese werd aange-

steld als nieuwe eindver-

antwoordelijke. Hierover 

spreek ik voorzitter Pelle 

Aardewerk. Hij draagt een 

blauwwitte sjaal met TOG 

1909–2019 erop. Volgend 

jaar is het jubileum.

Wat is er gebeurd bij Swift en 
daarna?
“Ik was in het buitenland, las 
de uitslag en geloofde het niet. 
Een schande voor de vereni-
ging en alles wat TOG groot 
heeft gemaakt. Verschillende 
vrijwilligers noemden dit een 
dieptepunt, sommigen hadden 
twee nachten niet geslapen. 
17-0, dat kan gewoon niet. 
De oorzaak moest duidelijk 
worden. Ik heb allerlei mensen 
gebeld en dinsdagavond alle 

spelers bij elkaar geroepen. 
Je kon een speld horen vallen. 
Ik ben echt boos geworden, 
maar we hebben wel kunnen 
spreken. De chemie met de 
trainer bleek onvoldoende. 
Dat zat in de speelwijze, en 
sommige jongens misten de 
beleving om volledig ervoor 
te gaan. Dit ontwikkelde zich 
in korte tijd en het was te laat 

Pelle Aardewerk is voorzitter van TOG, hij moest een lastige beslissing 
nemen. “Ik ben er niet trots op, maar we moesten snel handelen.”

Door Gijs Lauret

voor een plan B. Ik ben er niet 
trots op, maar we moesten snel 
handelen. Johan begreep onze 
situatie en miste ook de klik 
met enkele belangrijke jon-
gens. Jammer, want hij is een 
fijne man met verstand van 
het spelletje. We hadden veel 
van hem kunnen leren. Als hij 
referenties nodig heeft, mogen 
ze me bellen.”

-factory
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LEIF DE LEEUW + JAN AKKERMAN
ALLMAN BROTHERS

FOCUS
PROGROCK

15
DEC

02
FEB

28
FEB

03
JAN

16
FEB

Q-CINEMA: THE LAST WALTZ
FILM

LED ZEPPELIN TRIBUTE
ROCK

JOHAN DERKSEN
KEEPS THE BLUES ALIVE

GRANDMASTER FLASH
HIPHOP

MUDDY WATERS TRIBUTE
BLUES

MAD SIN
PSYCHOBILLY

FIESTA MACUMBA NYE
LATIN

MASSADA
LATIN ROCK

KIERAN GOSS + ANNIE KINSELLA
FOLK

THIN LIZZY’S BRIAN DOWNEY
ROCK
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Ton Overmars-slijterij in Watergraafsmeer
Slijterij en wijnwinkel Ton Overmars, sinds 1971 gevestigd aan het Hoofddorpplein in Zuid, heeft twee 
nieuwe vestigingen geopend: Ton Overmars Watergraafsmeer aan de Middenweg en Ton Overmars 
De Pijp aan de Rustenburgerstraat. De winkel aan de Middenweg heeft een aanbod, inclusief zo’n 
duizend soorten gedistilleerd, van ongeveer tweeduizend verschillende wijnen. Ton Overmars levert 
veel aan Amsterdamse horeca, van het buurtcafé tot restaurants met michelinsterren. De drankenmarkt 
is behoorlijk in beweging, zegt hij. “Er is veel interesse in het hogere segment. De kennis van onze 
medewerkers is van een ongekend niveau.” Hij heeft een assortiment van €3,95 tot €14.995, dus voor 
elk wat wils.” Het aanbod is ook online te bestellen: www.tonovermars.nl. 

Hoe zijn jullie bij Leroy 
Kroese uitgekomen?
“Leroy is een talentvolle, 
ambitieuze trainer. Een echte 
TOG’er, net als zijn vader Pe-
ter; dat is een van onze beste 
spelers ooit. Leroy keepte tot 
hij zijn kruisbanden voor de 
derde keer afscheurde. Hij 
trainde ons tweede en afgelo-
pen seizoen heeft hij ook de 
laatste drie wedstrijden geleid. 
De klik tussen hem en die 
jongens is bijzonder. Ze wil-
len voor hem door het vuur, 
komen graag trainen. Hij is een 
leeftijdgenoot, voelt ze aan. Er 
wordt naar hem geluisterd. Hij 
bezit een zeker charisma en 
authenticiteit. Knap, op zijn 
leeftijd. De beleving is verbe-
terd en kortgeleden is de eerste 
overwinning geboekt. We 
staan een-na-laatste, gelukkig 
doet eentje het nog slechter…”

Wat voor club wil TOG zijn?
“Een club met een dorps-
cultuur in de grote stad. We 
hebben veel gewaardeerde 
vrijwilligers, zoals Ome Bob, 
onze 82-jarige die iedere zon-
dagmorgen de vlaggen neer-
zet. Veel verenigingen hier-
omheen willen alleen maar 
groter en hogerop spelen. Wij 
vinden verenigen belangrijk: 
elkaar zien, voetballen en een 
biertje drinken, in goede en 
slechte tijden. We zijn gezond, 
groeien jaarlijks een klein 
beetje en op zondag zijn we 
een van de grotere verenigin-
gen in Amsterdam.”

€ 4 ,9 5 & 5 + 1 G R A T I SV A N A FW I J N  A C T I E  

L A A G S T E  P R I J S

R u s t e n b u r g e r s t r a a t  3 8 7  A m s t e r d a mH o o f d d o r p p l e i n  1 1  A m s t e r d a m M i d d e n w e g  5 7  A m s t e r d a m



Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam | T 020 - 416 4000 
info@napamsterdam.nl  | www.napmsterdam.nl

Vanaf 19:30 uur inclusief soepje /stamppot buffet/
dessert. € 25,- p.p. reserveren noodzakelijk
Vanaf 22.00 uur € 5,- p.p. Feest met DJ & bubbels

Vier met ons een spetterende     
Oudejaarsnacht

maandag 31 december 

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

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

Zoek je een ruimte om te sporten? 
Sportpunt verhuurt meer dan 70 gymzalen 
door de hele stad tegen aantrekkelijke tarieven!

Wil je meer weten over de huurmogelijkheden: 
amsterdam.nl/sportverhuur of 020 251 7707

Kerst bij Caña IJburg
Zowel op kerstavond (24 dec) als beide kerstdagen (25 & 26 dec) zijn wij open en serveren wij een 

overheerlijk kerstmenu (vlees of vis) uit onze uitgebreide mediterraanse keuken. 
Menu Volwassenen € 37,50 p.p. Kinderen € 17,50 p.p. Reserveer tijdig! Telefoon: 020-7712554

Krijn Taconiskade 404,1087 HN Amsterdam

Vleesmenu
Voorgerecht 

• Mediterraanse kippensoep

Tussengerecht 
Tapas (2x koud 2x warm)

• Humus (Kikkererwten met olijfolie, tahin, 
knoflook en citroensap)

• Tzatziki (Turkse yoghurt, komkommer, knof-
look, munt en dille) 

• Köfte (Gehaktballetjes in tomatensaus)
• Oruk (Gekruid rundergehakt, gefrituurd in 

een deegjasje, met tzatziki)

Hoofdgerecht
• Rib Eye steak (Geserveerd met huisgemaak-

te bulgur en sla)

Dessert 

• Scroppino of Cheescake

Vismenu
Voorgerecht 

• Mediterraanse zeevruchten soep

Tussengerecht 
Tapas (2x koud 2x warm)

• Humus (Kikkererwten met olijfolie, tahin, 
knoflook en citroensap)

• Tzatziki (Turkse yoghurt, komkommer, knof-
look, munt en dille) 

• Gambas al ajillo (Gamba's met Spaanse 
peper in knoflookolie)

• Pulpo Caña (Inktvis met vulling van garnalen, 
walnoot, manchego en peterselie)

Hoofdgerecht
• Zeebaarsfilet (Geserveerd met patatas caña 

en Griekse salade)

Dessert 

• Scroppino of Cheescake

Kindermenu
Voorgerecht 

• Mediterraanse zeevruchten soep

Hoofdgerecht
• Kipspies (Spies van kippendij geserveerd met 

patat, sla, appelmoes en mayonaise)

Dessert 

• Chocolade Moulleux met vanille ijs
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         -  Advertorial  -

ZGAODeel 53

‘Dit werk doe je met je hart’

Ellen is verpleegkundige, ze 
werkt al 34 jaar in de ouderen-
zorg en vindt het nog steeds 
het mooiste beroep ter wereld. 
“De glimlach van een oudere 
kan mijn hele week goed ma-
ken. Ik wil wat betekenen voor 
de bewoners van ons verpleeg-
huis, ze een veilig gevoel ge-
ven. Soms is dat best moeilijk.” 
Haar werk is heel gevarieerd 
– van een boterham smeren tot 

de ingewikkeldste verpleeg-
technische handelingen – en 
kwaliteit leveren is belangrijk. 
“Dit werk doe je met je hart”, 
zegt Ellen. 

Doorgroeien
In de zorg zijn ook volop door-
groeimogelijkheden. Brenda 
bijvoorbeeld, begon als zie-

Er is een tekort aan perso-

neel in de zorg. Daarom is 

op 1 november de lande-

lijke campagne Ik Zorg van 

start gegaan. Met een mooi 

portret en een kort inter-

view laten ook medewer-

kers van ZGAO zien dat ze 

trots zijn op het werk dat ze 

doen. Samen met honder-

den collega's uit het land 

proberen zij toekomstige 

zorgmedewerkers enthou-

siast te maken. Omdat ze 

weten: “Je krijgt er zoveel 

voor terug. In de zorg kun 

je echt het verschil maken.”

kenverzorgende en heeft zich 
stap voor stap verder ontwik-
keld. “Ik zocht meer uitdaging 
en nu ben ik teamleider. In 
mijn werk ben ik nog steeds 
bezig met zorgtaken, maar 
organiseer ik bijvoorbeeld ook 
sessies om mijn team sterker te 
maken. Uiteindelijk wordt de 
zorgverlening daar beter van.” 

Ellen, Dagmar (haar foto kwam later) en Brenda zijn drie van de negen medewerkers van ZGAO die meedoen aan 
de landelijke campagne Ik Zorg, voor meer personeel. En ze zijn trots op hun werk. “Dit werk geeft voldoening.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Ellen beaamt: “Ik wil mezelf 
blijven ontwikkelen. Je bent 
nooit te oud om te leren. De 
beste bestuurders hebben zelf 
ook op de werkvloer gestaan.”

Zij-instromers
Voorheen werkte Dagmar als 
schoonmaakster in een verzor-
gingstehuis. Nu volgt zij de op-

leiding Verzorgende en ZGAO 
is maar wat blij met haar werk. 
Brenda legt het even uit: “Het 
is nooit te laat om over te stap-
pen naar een baan in de zorg. 
Aardig en betrokken zijn, daar 
begint het mee. De kneepjes 
van het vak leer je tijdens je 
opleiding wel bij ons.” Dagmar 
is blij met de overstap die ze 
maakte. “Ik ben heel dankbaar 
dat ik dit mag doen. Het voelt 
hier een beetje als familie 
door de sociale contacten, de 
gesprekken en de hele dyna-
miek.”

Een bewoner die langsloopt 
als de foto wordt gemaakt, 
zegt bij het zien van de slogan 
Ik Zorg: “Wat heerlijk dat u 
zorgt.” En zo is het. Ellen lacht. 
“Ik doe dit werk omdat ik het 
fijn vind mensen te helpen 
waar dat nodig is. Dat geeft vol-
doening.” Dagmar: “Ik probeer 
mensen de hulp te geven die ik 
zelf ook graag zou krijgen als 
ik oud ben.”

Alle negen ZGAO-portretten han-
gen in verpleeghuizen De Open Hof 
en het Flevohuis én zijn te bekijken 
op www.zgao.nl. Op www.ontdekde-
zorg.nl komen zorgverleners uit het 
hele land aan het woord.

www.zgao.nl

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

KERSTSFEER IN 
DIEMERPLEIN!

ZATERDAG
22 DECEMBER

12:00-16:00 UUR
Gratis chocomelk, glühwein en 
Live kerstmuziek! Kersttreintje, 

schminken voor de kids en op 
de foto met de Kerstman!

W I N K E L C E N T R U M

ZONDAG
23 DECEMBER

12:00-17:00 UUR
Gratis chocomelk, glühwein en

                Live kerstmuziek!

WINTERSPELEN 
Op het Diemerplein door 
Stichting Welzijn Diemen!

GAME EVENT 
Starlink Battle for Atlas!

23 DECEMBER
EXTRA KOOPZONDAG 
12.00-17.00 UUR

De Vrijmibo en NAP Amsterdam slaan wederom de handen ineen voor de inmiddels 
beruchte Vrijmibo Nieuwjaarsborrel. Trek je meest fancy kleren aan en neem je vrienden en 
buren mee. Er is een dj en net als vorig jaar regent het glitters en geluk. Voor de vroege vogels 
zijn er bubbels van het huis. Wie gaat met wie naar huis dit jaar? Kom en zie het met je eigen 
ogen. Buiten brandt het vuur, binnen wordt 2019 dansend ingeluid. 

Vrijdag 4 januari, café-restaurant NAP, Krijn Taconiskade 124, vanaf 20.00 uur. 
Zie napamsterdam.nl of Facebook Vrijmibo Nieuwjaarsborrel. 

Traditie: Vrijmibo Nieuwjaars borrel bij 
NAP aan de haven



Activiteiten winkelcentrum Maxis Muiden
15 DECEMBER CHRISTMAS EXPERIENCE  
Live muziek door de Christmas Experience. Sprookjesachtig genieten!

20, 21, 22 & 24 DECEMBER INPAKSERVICE  
Laat uw kerstinkopen extra feestelijk inpakken door onze inpakservice!

23 DECEMBER SNOWGLOBE  
Trek je mooiste Kerst-outfi t aan, neem plaats in onze enorme 

Snowglobe en laat je fotograferen. De foto krijg je meteen van ons mee!

24 DECEMBER URKER MANNENKWARTET  
Het Urker Mannen Kwartet zingt de mooiste kerstliederen

Kijk op www.maxis.nl voor meer info of volg ons op Facebook!

KERSTBOMENVERKOOP
Op het Maxis terrein zijn weer 

volop kerstbomen te koop!

Fijne feestdagen!



40UP is het dansfeest waar je als veertigplusser lekker met leeftijdsgenoten kunt dansen. Een unieke avond met 
herkenbare muziek gemixt met videobeelden en een ongedwongen sfeer, om ouderwets uit je dak te gaan op 
de grootste hits van toen en nu. Met meer dan zestig feesten per jaar is 40UP, bedacht door tvproducent Harry de 
Winter, een absolute hit onder veertigplussers. En nu knalt 40UP het jaar uit met speciale ‘Big Bang’edities. Die zijn 
net even iets meer bijzonder, want er wordt uitgepakt met special effects, lichteffecten, confetti, sneeuwmachines 
én gastoptredens.
In Amsterdam is de 40UP Big Bang op donderdag 27 december in meerdere zalen van QFactory, met naast 
DJ Alex van Oostrom onder meer gastoptredens van Monique Kleeman (Loïs Lane), Superstijl en DJ Jurgen.

Speciale editie op 27 december

40UP Big Bang in Q-Factory

De verkoop moet nog van start gaan, maar het is nu al zeker dat er ook 
dit jaar met oud en nieuw heel wat knal en siervuurwerk de lucht in 
wordt geschoten. Voor de een is vuurwerk één groot feest, voor de ander 
een bron van ergernis vanwege de geluidsoverlast en de vuurwerkresten 
die op straat en in de parken achterblijven. De gebiedscommissie IJburg/
Zeeburgereiland peilt in december bij het publiek de meningen over het 
gebruik van vuurwerk rondom de jaarwisseling. 

Op zaterdag 15 december zijn tussen 11.00 en 14.00 uur enkele leden 
van de stadsdeelcommissie en twee enquêteurs in het winkelcentrum 
aanwezig zodat IJburg, een wijk met 25.000 inwoners, zijn mening 
over dit onderwerp kan geven. Als er genoeg draagvlak is voor een 
vuurwerkvrije wijk, dan wordt IJburg volgend jaar mogelijk, als eerste 
gebied in Amsterdam, vuurwerkvrij. De resultaten van het onderzoek 
worden na het kerstreces bekendgemaakt.

Lekker knallen of vuurwerkvrij?

deBrugNieuws
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Op zoek naar de toneelkinderen van het Tropeninstituut
R E Ü N I E  O P  6 0 - J A R I G  H U W E L I J KS F E E ST  VA N  H E N K  E N  A L I E  VA N  D E R  L I N D E

Toen Henk van der Linde (87) en Alie Priester (84) in 1959 trouwden, werkten ze alle twee 

bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar ze de jeugdbibliotheek en ook kinder-

toneel opzetten. Met als hoogtepunt de voorstelling Aladin en de wonderlamp. Komend 

jaar zijn ze zestig jaar getrouwd en hopen ze op een weerzien met de toneelspelers van 

toen. “We denken er met zoveel plezier aan terug.”

Door Linda van den Dobbelsteen

De agenda van Henk (87) is he-
lemaal volgeschreven, in keu-
rig handschrift. In café Hoppe 
– “We komen hier al zo lang, 
al sinds we verloofd zijn” – 
spreidt hij krantenknipsels en 
foto’s uit op tafel. Dan steken 
ze van wal, samen. En ze raken 
niet uitgepraat. “We weten niet 
of de kinderen van toen nog 
ergens in Oost wonen, maar 
we hopen dat ze denken: hee, 
dit gaat over mij.”

Toen Henk destijds werd 
aangesteld als bibliotheek-as-
sistent bij de Centrale Boekerij 
van het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, kreeg hij de 
opdracht om de kinderen van 
Amsterdam bij de bibliotheek 
te betrekken. “We kregen 
enorm de vrijheid. Toen we 
trouwden in 1959 vroegen we 
geen cadeaus maar boeken 
voor de bieb.”
Het sloeg ontzettend aan. 
Er ontstond een bloeiende 

jeugdbibliotheek, en ook de 
toneelclub was een succes. 
In 1960 werd het toneelstuk 
Aladin en de wonderlamp 
opgevoerd in de grote zaal. 
“Dat was nog nooit vertoond.” 
Die voorstelling willen ze, met 
zoveel mogelijk spelers van 
toen, volgend jaar bij hun dia-
manten bruiloft in een nieuw 
jasje steken.

“We denken er met zoveel ple-
zier aan terug”, zegt Alie. “Er 
moeten er meer zijn die het 
leuk vinden om herinneringen 
op te halen. Hoofdrolspeler 
Herman Binnenkade hebben 
we gevonden, die vertelde ons 
toen wat het voor hem heeft 
betekend: ‘Ik werd op school 
gepest, durfde niks, en bij 
jullie leefde ik helemaal op’.” 
Alie krijgt weer tranen in haar 
ogen, zo dierbaar zijn haar 
herinneringen. “Er was niks 
toen in Amsterdam-Oost, en 
thuis was er geen geld. Ook 
mooi dat het Tropeninstituut 
zo sociaal was.”

Henk en Alie – ze kregen drie 
kinderen – wonen nu in Haar-
lem, daar vindt volgend jaar 
het feest plaats. De voorberei-
dingen zijn volle gang, aan al-
les en iedereen wordt gedacht. 
Ook nu willen ze geen cadeau-
tjes maar een donatie, over een 
goed doel denken ze nog na, 
maar het betreft in ieder geval 
de 0 tot 5-jarigen van nu. “We 
willen laten zien dat het niet 
alleen om ons gaat.”

Gezocht: Toneelspelers Aladin en de wonderlamp 1960 
Tropenmuseum 

Hoofdrolspeler Herman Binnenkade is dus al gevonden, net 
als zijn zus Jopie en regisseur An Schweitzer. Maar waar zijn 
bijvoorbeeld Hans Pisa, Bert en Jetse Dijkstra, Theo Lucas, 
Rina van der Meulen, Nellie Fock, Hennie Sprong, Tilly van 
Es, Kees van Tricht en Peter Brusse?

Ben jij toneelspeler van de jeugdbieb van toen, ken je 
iemand of denk je iemand te kennen? Henk en Alie hopen 
van je te horen: buitenthuis@planet.nl, anna@schweitzer.me 
of bel Alie en Henk: 0622736477.

Het huwelijk van Henk en Alie in 1959, met veel toneelkinderen. 
Vooraan staan bruidsjonker Kees van Tricht en bruidsmeisje Tilly van Es.
Foto Albert Schriever
Onder:  Alie en Henk voor Café Hoppe aan het Spui, waar ze nog altijd 
graag komen. 

Schrijf je in        voor de beginnerscursus

WWW.SKCA.ORG

-  Advertentie  -
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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

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

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
020-8462881
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

• 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

Mezzes • Tapas • Grill
Krijn Taconiskade 404406

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

CAÑA

 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

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

De specialist in 
het drukken en 
verspreiden
van drukwerk 

info@flyerman.nl 
bel de flyerfoon 
06 - 457 341 38

C. van Eesterenlaan 11
Rie Mastenbroekstraat 1D, 020 334 3269

 

KORTINGSBON:5% 

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

Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam
020 568 2000, info@amsterdamdetropen.nl

slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl

GROENTE     FRUIT    LEVENSMIDDELEN

Beukenweg 26, 1091KE, Amsterdam

Colofon
de Brug

jaargang 11, nummer 106

12 december 2018

Aan dit nummer werkten mee

Sandro Assorgia, Michel van 

Dijk, Linda van den Dobbel-

steen, Jan van Erven Dorens, 

Harko van den Hende, Tim 

Jansen, Nik Kok, Gijs Lauret, 

Marcel van Roosmalen, 

Wietse Schmidt, Ruben 

Sitaldin, 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 Dobbel-

steen 06-29040240

Drukwerk

Rodi Rotatie

Verspreiding

Door Verspreidingen (huis-

aan-huis), Flyerman (doosjes)

Rechten

Niets uit deze uitgave mag, in 

welke vorm dan ook, worden 

verveelvoudigd, gekopieerd, 

gepubliceerd, opgeslagen, 

aangepast of gebruikt, online 

en op papier, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestem-

ming van de uitgever.
 

Disclaimer

De informatie in deze 

uitgave is met uiterste zorg 

samengesteld, desondanks 

kunnen er geen rechten aan 

worden ontleend.

de Brug wordt in een oplage 

van 74.000 ex. verspreid in 

Amsterdam-Oost en om-

streken:

 Indische Buurt  Ambon-

pleinbuurt, Makassarplein-

buurt, Sumatraplantsoen-

buurt, Timorpleinbuurt 

 Oostelijk Havengebied: 

Borneo-eiland, Cruquiusei-

land, Java-eiland, KNSM-

eiland, Oostelijke Handels-

kade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, 

Oostpoort, Oosterpark-

buurt, Transvaalbuurt, 

Weesperzijde

 Watergraafsmeer:  Am-

steldorp, Amstelkwartier, 

Betondorp, Don Bosco, 

Julianapark, Middenmeer, 

Omval en Van der Kunbuurt, 

Park de Meer, Sciencepark, 

Tuindorp Frankendael, 

Weespertrekvaart

 IJburg:  Haveneilanden, 

Rieteilanden, Steigereiland, 

Centrum eiland

 Zeeburgereiland

 Centrum:  ‘t Funen

 Durgerdam

 Schellingwoude

 Diemen-Noord

Afhaalpunten

AH IJburg, AH Moluk-

kenstraat, AH Oostpoort, 

AH Wibautstraat, Anders, 

Het Badhuis, Batton, Bij 

Storm, Biolicious Oostpoort, 

Bloemers, Brasserie Roeze-

moes, Brood en koffie A’dam 

Noord, café de Gruter, café 

Nassau, café T Hooischip, 

cafetaria 2002, café-restau-

rant Polder, Coffee Com-

pany Middenweg, Coffee 

company Van Wou, Coffee 

company Rijnstraat, Da Ge-

orgio, De Balie, De Doelen, 

De Jaren, De Koe, De Prins, 

Diemerplein, gemeentehuis 

Diemen, Grand Café Ge-

nieten, Haddock, Heineken 

Hoek, Hortus Botanicus, 

hotel d’Amsterdam, hotel 

Europa 92, House of Watt, 

IJburg College, Ikea Amster-

dam Zuidoost, Intratuin, Jam 

Studio’s, Just Because, Krite-

rion, Landmarkt Schelling-

woude, Louis Davids, Maxis 

Muiden, N.A.P. Amsterdam, 

Nel, Noord West, Noorder-

licht, Oba Bos en Lommer, 

Oba Javaplein, Oba Merca-

torplein, Oba Oosterpark, 

Oba van Hall, Pakhuis de 

Zwijger, Parketloods, Pauls, 

PN96, Praxis Molukken-

straat, Reynders, Stadsdeel-

huis Oost, Schinkelhaven, 

Sickmann Woninginrichting, 

Staalmeesters, Stadsschouw-

burg, ’t Loosje, Talian Bistro 

Project, Traiteur Frederique, 

Tuin 10, Van der Linde, 

Vlaams Broodhuys, winkel-

centrum Brazilië, Zouk.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008



Wij zijn onderdeel van de landelijk werkende keten ASN Groep.
Wij handelen voor onze klanten het complete schadeherstelproces af. 
Herstellen autoschades met de grootste zorg en kwaliteit.
Door de huidige ontwikkelingen binnen de organisatie en groei van ons 
werkaanbod zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend chef werkplaats
voor onze vestiging in Amsterdam ( 38 uur)

Als Werkplaats Chef ben jij verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de 
werkplaats. Het aansturen van de autotechnici. Jij bent als teamleider de scha-
kel tussen de servicemanager en de zuiver technisch uitvoerende collega's. 
Naast je rol als technisch specialist onderscheid je je door op coördinerende, 
controlerende, motiverende en stimulerende wijze jouw team aan te sturen en 
het goede voorbeeld te geven. Je bent grotendeels productief. Bij het aanstu-
ren van anderen is het van belang dat je je sociale vaardigheden inzet en inle-
vingsvermogen toont bij het begeleiden van jouw collega's.

Wat vragen wij van jou?
• Je hebt een afgeronde Eerste-Autotechnicus opleiding.
• Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je hebt 5 jaar aantoonbare werkervaring in de automotive. * Je hebt uitste-

kende communicatieve vaardigheden.
• In het bezit van Rijbewijs B.

Wil je werken in een modern schade herstelbedrijf met gezellige collega's? 
Dan hebben wij misschien wel de ideale baan voor jou ...
Herken je jezelf in deze functie, stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien 
van CV naar: ASN Autoschade Amsterdam Zuidoost, T.a.v. S. Fokkema,
Van der Madeweg 25, 1114 AM Amsterdam
Of mail naar sfokkema@asnmail.nl

Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen: S. Fokkema 06-53641292

bel 
ons!

Empathisch Ervaren Eigenzinnig

Kantoor Maastricht
+31 (0)43 - 354 00 41

Kantoor Amsterdam
+31 (0)20 - 514 81 15

www.vandortletselschade.nl
Zelf informatie inwinnen over wat te doen bij letselschade? 
Kijk dan eens op www.letsel.nl.

Herken jij jezelf in een van bovenstaande profielen?
Stuur jouw persoonlijke motivatie en cv naar hr@unikidz.nl
Kijk voor meer informatie over opleidingen en mogelijkheden op 
onze website of bel ons op (020) 416 56 91
Solliciteer nu via www.unikidz.nl/vacatures

Nieuwe collega’s gezocht voor onze 
vestigingen op Amsterdam-IJburg

Jij bent een sport- en bewegingsleider
Jij hebt een diploma van een erkende sportopleiding en ervaring 
met kinderen en sport

Jij bent een danser, theater- of muziekdocent
Jij hebt een diploma van een dans-, theater- of muziekopleiding op 
minimaal HBO-niveau

Jij hebt een talent voor koken
Koken is jouw passie en grote hobby
 

Jij bent verzorgend en creatief
Jij bent creatief en een natuurtalent met kinderen

          

 

 

Advertentie: de Brug | www.debrugkrant.nl  

Formaat breedte x hoogte: 127,5 x 196 mm 

 
 
Over FacilitylinQ 
FacilitylinQ is leverancier van inrichtingsproducten voor de zakelijke 
markt. Ons doel is werkomgevingen te creëren die stimuleren en 
inspireren. Binnen FacilitylinQ wordt hier hard aan gewerkt door een 
ambitieus team van ruim 25 deskundige en gedreven personen. Om ons 
team hier zo goed mogelijk in bij te staan zijn we op zoek naar een van 
aanpakken wetende:  
 
         Kantoormoeder of vader (5 dagen/ 6 uur per dag) 
 
Wat houdt het werk in? 
Je zorgt ervoor dat de showroom, meeting room, kantoorunits, pantry, 
koffieapparaten e.d. er elke dag schoon en representatief uitzien. 
Relevante voorraden worden bijgehouden en daarnaast verzorg je tijdig 
de bestellingen van schoonmaak-, keuken- en kantoorartikelen.  
 
Wat bieden wij jou?  
Een baan in een inspirerende omgeving met een prima salaris binnen 
een gezellig en hardwerkend team. Een functie die goed te combineren 
is met schoolgaande kinderen. Werken in een pand met het 
allermooiste uitzicht van Amsterdam/IJburg, maar ook een goede 
pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ‘part of the 
deal’    
 
Onze perfecte kandidaat:  
• weet wat aanpakken is; 
• heeft oog voor detail; 
• is 5 dagen per week beschikbaar van 9:30 uur tot 15:30 uur; 
• woont in (of in de nabije omgeving) van Amsterdam IJburg;  
• beheerst de Nederlandse taal goed; Engels is een pré;  
• heeft affiniteit met architectuur/design /inrichting. 
 
Zijn dit jouw kwaliteiten?  
Stuur dan snel jouw brief met motivatie en voorzien van CV voor 24 
december 2018 naar: FacilitylinQ b.v. | Pedro de Medinalaan 89-91 | 
1086 XP  Amsterdam | of mail naar work@flq.nl.  

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.facilitylinq.com  
 
 

 



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 1

deBrugRecept

bereiding > 1 dag van tevoren: Breng met een scherp mes in de witte vetlaag van het buikspek een ruitpatroon aan, 
tot op het vlees. Meng het zeezout met de tijm, rozemarijn, venkelzaad, rasp van 2 sinaasappels (de rest gebruik je bij 
de opmaak), olijfolie en versgemalen peper. Wrijf het buikspek rondom stevig in met het kruidenmengsel. Doe het 
spek in een plastic zak en leg het in de koelkast een dag (twee mag ook) te marineren. Masseer af en toe de marinade 
in het vlees. 

Haal het buikspek 3 uur voordat je ’m in de oven schuift uit de koelkast om op kamertemperatuur te komen. Ver
warm de elektrische oven voor op 130 graden (heteluchtoven op 110 graden). Leg het spek in een ovenschaal en 
schuif de oven in voor 2,5 uur. Zet de laatste minuten de grill aan voor een mooi bruin korstje – blijf erbij want onder 
de grill verbrandt het spek snel!  

ZWARTE BONEN MET PALMKOOL
Palmkool, ook wel cavolo nero genoemd, is familie van de boerenkool. Lekker winters, en oogt toch iets kersteriger 
dan boerenkool. 

bereiding > Verwijder de harde nerven uit de palmkool. Dat kan door ze er met een scherp mes uit te snijden, maar 
ook door de palmkool aan de onderkant bij de steel te pakken en de bladeren er snel af te trekken. Snijd de palm
koolbladeren dan in de breedte in repen van circa drie cm. Verwarm de olijfolie in een hoge koekenpan en bak hierin 
op zacht vuur de sjalotjes, rode peper en ansjovisjes zo’n 2 minuten. Voeg de palmkoolrepen en het sinaasappelsap 
toe en laat 10 minuten op laag vuur pruttelen. Schep af en toe om. Voeg de uitgelekte zwarte bonen toe en warm 
even goed door. Breng zo nodig op smaak met zout en peper.

Mierikswortelsaus
Het vettige en zoute buikspek vraagt om een frisse tegenhanger. Buikspek komt bijvoorbeeld vaak met zuurkool of 
piccalilly. Deze pittige mierikswortelsaus is er ook heel lekker bij. 

bereiding > Meng de Griekse yoghurt met de mierikswortel en een kneepje sinaasappelsap. 

Palmkoolchips 
Wat met boerenkool kan, kan met palmkool natuurlijk ook. Palmkoolchips is een eitje om te maken en lekker voor 
het minderjarig eetpubliek aan tafel. 

bereiding > (kan een halve dag van te voren) Verwijder op dezelfde manier de nerven uit de palmkool (zie ‘Zwarte 
bonen met palmkool’) en snijd ze in de breedte in repen van circa 3 cm. Verwarm de (elektrische) oven voor op 175 
graden (hetelucht: 150 graden). Meng de palmkoolrepen met de olijfolie en een beetje zout, alle repen moeten wat 
olie hebben. Verspreid ze op een bakplaat met bakpapier en bak ze in circa vijf minuten in de oven knapperig maar 
niet bruin. Pas op: ze verkleuren snel en smaken dan bitter! 

Opmaak 
Snijd het buikspek in acht repen en dan in tweeën. Verdeel de zwarte bonen met palmkool over diepe borden en leg 
er per bord twee stukken buikspek op. Bestrooi met wat palmkoolchips en overgebleven sinaasappelrasp. Geef de 
mierikswortelsaus er apart bij.

Door Janneke Vermeulen

RECEPTEN

BUIKSPEK

      Buikspek, nodig voor 8 eters:

• buikspek van circa 1 kilo zonder 

zwoerd (huid)

• 3 eetlepels zeezout (25 à 30 gram)

• 3 eetlepels gedroogde tijm

• 3 eetlepels gedroogde rozemarijn

• 3 eetlepels venkelzaad

• rasp van 3 sinaasappels

• 30 ml olijfolie 

 

Zwarte bonen met palmkool: 

• 25 palmkoolbladeren, gewassen en 

gedroogd

• 3 eetlepels olijfolie

•  3 sjalotjes, gepeld en fijngesneden

•  1 rode peper, zaadjes en zaadlijst 

verwijderd, fijngehakt

• 5 ansjovisjes

• sap van 2 sinaasappels

• 4 blikken zwarte bonen, uitgelekt 

 

Mierikswortelsaus: 

• 300 gram Turkse yoghurt

• 2 eetlepels mierikswortel uit een 

potje

• sap van een halve sinaasappel 

 

Palmkoolchips: 

• 4 bladeren palmkool, gewassen en 

gedroogd

• 2 eetlepels olijfolie

Janneke kookt
Van grote kerstgebraden ben ik altijd een beetje bang. Zo’n imposante vleesschotel op oma’s zilveren schaal: 
het zou het pronkstuk van de avond moeten zijn, maar meestal is het zo droog dat je er heel veel cranberrysaus 
tegenaan moet gooien. Of te rauw, zodat de bijgerechten staan te verpieteren omdat het konijn nog een halfuurtje 
ovenwarmte nodig heeft. Echte gebraadfanaten gaan dan in de weer met een vleesthermometer, maar daarmee 
wordt zo’n diner zo technisch en ongezellig. Nee, wat mij betreft valt er weinig eer te behalen aan kerstgebraad.
Een paar jaar geleden besloot ik de lat wat lager te leggen. Geen rosbief, kalkoen of rollade meer, maar een groot 
stuk buikspek. Een instapgebraad, want weinig werk en makkelijk te bereiden. Buikspek is bovendien helemaal uit 
het culinaire verdomhoekje gekropen – menig restaurant in Oost heeft het op de kaart. Als je ’m langzaam gaart, 
kan er niet veel misgaan. En met een of twee dagen marineren smaaktie sowieso. Bij ons is het inmiddels een 
terugkerende kersthit.

VOOR DE FEESTDAGEN
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KERST

14 en 15 december
Kerstmarkt. Kramen vol versier
sels, cadeautjes, hebbedingen, 
lekkernijen. Met glühwein, 
warme choco en een optreden 
van Zeeburg Zingt. Flevohuis, 
14.0019.00 uur.

15 december
Dapper Kerstmarkt. Nostalgie, 
mix van kraampjes, eten, drin
ken, cadeaus, muziek. Pleintje 
bij Pieter Vlamingstraat en 
Mauritskade, 15.0022.00 uur.

16 december
Faire Kerst Fair en kerststallen-
tentoonstelling. Met een markt, 
een loterij, kinderactiviteiten, 
warme choco en glühwein. 
Hofkerk, Linnaeushof, 12.00–
17.00 uur.

20 december
Kerstmarkt. Op het terrein van 
de Zuidergasfabriek, met lokale 
producten, cadeautjes, glüh
wein, vuurtjes, kerstkoor en 
veel meer. Thuis aan de Amstel, 
16.0021.00 uur, thuisaandeam-
stel.nl, Facebook: ‘amstelkwar-
tiervertier’.

23 december
Wintermarkt, met eten en 
drinken, spulletjes, kerstsfeer en 
livemuziek. Park Frankendael, 
11.00–17.00 uur, puremarkt.nl.

24 december
Kerstnacht gezinsviering. Sport
hal CVT naast De Binnenwaai, 
Ed Pelsterpark, 19.00 uur.

24 december
Urker Mannenkwartet zingt de 
mooiste kerstliedjes. Maxis, 
Facebook: maxis muiden.

24 december
Kinderkerstfeest, met vuurkorf, 

knutselen, vossenjacht, verhaal 
en liedjes. Eltheto, Javastraat 
118, 16.00 uur.

26 december e.a.
Merry Moustachio, Wie Wal-
vis (familievoorstelling). Teun 
en Tinie zitten samen bij de 
kerstboom. Nou ja, van gezel
ligheid lijkt al heel lang niet veel 
meer over… Oostblok, 16.00 uur, 
oostblok.nl.

ALLEGAAR

12 december
Salonevenement Artificial Intel-
ligence. 2 live TEDtalks en dis
cussie. Eetcafé Oerknal, Science 
Park, 19.30 uur, zie facebook. 

15 december
Duurzaamheidsmarkt Oost, met 
duurzame ondernemers en al
lerlei info, ook over de nieuwste 
ontwikkelingen. Jungle Amster
dam, 13.0017.00 uur, Tweede 
van Swindenstraat 26.

15 december 
Paradiso Posters. Lezing, expo en 
muziek over de Paradiso Posters 
van Martin Kaye en de vormge
vers van nu. Drukker Ed Visser 
toont het archief en vertelt het 
verhaal. Grafische Werkplaats 
Amsterdam, Molukkenstraat 
200, 19.30 uur.

18 december
Pubquiz en DJ. Elke laatste 
vrijdag van de maand een dj, en 
deze dinsdag die fameuze Pub
quiz. NAP Amsterdam, 20.00 en 
19. 00 uur, napamsterdam.nl.

23 december
Postzegelbeurs, bij de Diemense 
club De Zegelaars. De Schakel, 
10.00 uur.

23 december
Snowglobe: trek je mooiste out
fit aan en laat je fotograferen in 
de snowglobe, foto krijg je mee. 
Maxis, maxis.nl.

5 januari
Betondorp Live: nieuwjaarsfeest. 
Met bekende Betondorpers 
en veel livemuziek. Brinkhuis, 
19.3024.00 uur.

CLUB

15 december
ADE Reprise met onder anderen 
Jaydee en Marcello. Recycle 
Lounge Gallery Club, Zuider
zeeweg 28, Zeeburgereiland, 
22.0005.00 uur, www.rlgc.nl.

22 december
ABBA Gold Europe Christmas 
Special. Een van de meest po
pulaire tributebands, bestaande 
uit de cast van Mamma Mia 
London. Dansen, meezingen en 
springen. QFactory, 19.30 uur, 
q-factory.nl.

4 januari
Hij is al berucht, dé Nieuw
jaarsborrel van de Vrijmibo in 
samenwerking met NAP. Kom 
2019 inluiden met bekenden, 
nieuwe buurmannen en vrou
wen, gezelligheid en bubbels. 
Fijne dj, glitters en geluk. Café 
N.A.P., 20.00 uur, Facebook ‘Vrij-
mibo Nieuwjaarsborrel’.

FILM

14 december
Dogman (16+). Zinderende tra
gikomische thriller. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

27 december
Woman at War (drama/kome
die). Halla leidt een dubbelle

ven als radicale milieuactivist. 
Studio/K, Timorplein 62, studio-
k.nl.

JEUGD

16 december
Kerstballen versieren. Een gezel
lige middag voor kinderen en 
hun ouders. Bij Storm, 14.00
16.00 uur, bijstorm.nl.

16 december
Feest voor Flapoor! (24 jr.), 
poppenkast aan het Iepenplein, 
met schminken, limo, koffie en 
worteltjestaart. Theater Koos 
Kneus, 10.30 uur, kooskneus.nl 
(elke wo. en zo. div. tijden).

16 december
Sneeuwkoningin (28 jaar). 
Restaurant Haddock, 11.00 uur, 
www.ajtc.nl.

29 december
Kinderschminken in de centrale 
hal, gratis. Maxis Muiden, maxis.nl.

30 december
Marionettentheater: De Heks en 
de Sinaasappelprins (410 jaar). 
Het Zoldertheater, Derde Oos
terparkstraat 144 III, 14.30 uur, 
nlmarionetten.nl.

13 januari
Winterfeest. Knutsels, spelletjes, 
warme choco, pannenkoe
ken, knuffelen met de dieren 
en meer. Organisatie door de 
VWOleerlingen van het IJburg 
College. Boerderij op IJburg, 
13:0016:00 uur, Overdiemer
weg 36a, boerderijopijburg.nl.

THEATER

t/m 22 december
Everybody Happy? - 48 tin-
derdates, Dide Vonk (muziek
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theater). Ze heeft elke show 
een plekje vrij in de zaal voor 
iemand via Tinder. Tapastheater, 
vier voorstellingen per avond, 
details: tapastheater.nl.

9 januari 
Maak van je shit een hit (try 
out), Mira van der Lubbe. 
Een persoonlijke muzikale en 
theatrale onewomanshow 
over hoe te leven als je weet dat 
je belast ben met een erfelijk 
borstkankergen. Vader Huub 
van der Lubbe schreef de lied
teksten en Eva van Manen zette 
die op muziek. Theater Oost
blok, Sajetplein 39, 20.30 uur, 
oostblok.nl.

MUZIEK 

16 december
Kerstconcert Riccardo Bozolo, 
piano. Vrijburcht, 15.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

16 december
Een Wereldse Kerst. Koor van 
Schellingwoude met het viool
kwartet ByReine en zanggroep 
The Christmasladies. Schel
lingwouderkerk, Wijkergouw 6, 
15.00 uur (reserveren: 020
4904477).

16 december
The Legendary Pink Dots. Amal
gaam van psychedelische rock, 
industrial, experimentele rock, 
synthpop en avantgarde. Q
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

19 december
Winteravonden aan de Amstel: 
Nikolai Luganksy (piano). Mu
ziekgebouw aan ’t IJ, 20.15 uur, 
winteravondenaandeamstel.nl.

WAT IS ER TE DOEN IN OOST? EVENEMENTEN VOOR DE (ONLINE) AGENDA KUN JE AANMELDEN VIA WWW.DEBRUGKRANT.NL.



deBrugPuzzel

Gijs
Lauret

U zit absoluut niet op mijn wijze denkbeelden in het verziekte 
zwartepietendebat te wachten en dat begrijp ik heel goed. 
Sint is immers alweer pleite en bovendien hebt u al talloze 
betweterige landgenoten gezien en gehoord die, desnoods 
met geweld, hun eigen veel te belangrijke standpunt hebben 
willen opdringen. Een felle discussie over een gewezen 
kinderfeestje is dramatisch ontspoord en ontaard in een 
heuse cultuuroorlog. Inzet: onze nationale identiteit, voor 
zover die bestaat. Ik vind het overigens uitstekend als mensen 
een mening over Zwarte Piet hebben, maar een stuk minder 
uitstekend als zo’n opvatting gepaard gaat met gestoorde 
hysterie en blinde overtuiging van het eigen gelijk.

De intocht over onze Amstel verliep dit jaar ordentelijk 
en gezellig. Geen hyperemotionele antiracismeprotesten 
of doorgesnoven hooligans, maar vrolijk publiek en een 
gemoedelijke pietenmenigte met veel roetveegjes. Toch is 
de vredespijp nog lang niet gerookt. Wie bijvoorbeeld het 
overheerlijke feestcafé Ruk en Pluk passeerde, werd vanachter 
de ramen aangestaard door pikzwarte pietenpopjes en 
pietenmaskers, plus een krantenknipsel getiteld ‘PIET BLIJFT 
PIET’. Op de buitenkant van de ruit waren schreeuwerige 
stickers geplakt met de tekst ‘ZWARTE PIET IS RACISME’. Een 
extreme uiting in hoofdletters, evenals het krantenartikel.

Wie het sinterklaasfeest met de paplepel is ingegoten, ziet 
er misschien geen kwaad in. Piet is altijd zwart geweest, 
dus waarom is dat ineens een probleem? Maar doe eens 
of je de goedheiligman nooit eerder gezien hebt. Je ziet 
een spierwitte man op een hagelwit paard. Daaromheen 
drentelen aardedonkere figuren met dikke rode lippen, 
kroeshaar en gigantische oorringen. Deze figuren 
worden ‘knecht’ genoemd. Het is te makkelijk om alle 
zwartepietliefhebbers voor racist te verslijten, maar deze 
rolverdeling wekt wel vreemde associaties op, toch? Gelukkig 
is er goed nieuws: de stille meerderheid van Amsterdam heeft 
de roetveegpiet, dé polderoplossing van de eenentwintigste 
eeuw, zwijgend in de armen gesloten.

Oeps, heb ik stiekem toch m’n mening gegeven. Rest mij u 
een spetterende jaarwisseling te wensen. Met busladingen 
knalvuurwerk, zolang dat nog mag tenminste.

Dit was de laatste column van Gijs Lauret voor de Brug.

Een fles champagne Pommery, Gall & Gall IJburg. 
‘Een mooie, verfijnde, droge’, t.w.v. € 32,99 (deze maand is er een actie bij Gall & Gall IJburg).

Puzzel jij mee voor deze fles champagne?

STIEKEM

Bubbels winnen, joehoe!

Stuur dan de de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 januari 2019 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Gall & Gall IJburg, IJburglaan 659-661, 020-4650120.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 105-2018 is wandeling. Uit 708 inzenders is mevr. B. Hamel 
als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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kinderen in groep 1 t/m 6 in schooljaar 2017/2018 hebben een potentiële onderwijsachterstand, 
dit is 34% van alle Amsterdamse leerlingen. Bron: dienst O&S.

16.444
D E  B RU G  C I J F E R

deBrug
nummer 107
De volgende editie van de Brug verschijnt op 30 januari.

Horizontaal
 1. Dierengeluid
 3. Slim
 6. Luchtig gebak
 10. Muzieknoot
 11. Spoedig
 13. Toonbeeld van  man  
  nelijke schoonheid
 15. Hooggelegen 
  bergweide
 17. Totaal, globaal
 19. Voegwoord
 20. Scheepslading
 21. Jongensnaam
 22. Wachthuisje
 24. Economische zaken
 25. Wereldwijd netwerk
  van computers
 29. Maar
 31. Handgreep
 32. Middelbaar onderwijs
 33. Open plek in een bos
 34. Vogel

 35. Werk dat iemand is 
opgelegd
 37. Zuiver
 39. Aardrijksk. aanduiding
 40. Projectieplaatje
 41. __ zijn voor een grap
 42. Oudnoorse god
 44. Huren
 46. Rage waarbij je zo 
  gestrekt mogelijk gaat 
  liggen met de armen
  langs  het lichaam
 48. Franc
 50. Vochtig warm
 51. Klaar
 52. Muziekdrama
 54. U (ouderwets)
 55. Storm
 58. Web
 59. Domheid
 61. Snoepgoed
 63. Persoonlijk voor
  naamwoord

 64. Graszode
 65. Europese taal
 66. Aanwijzend 
  voornaamwoord

Verticaal
 1. Misleiden
 2. Loofboom
 3. Bulgaarse munt
 4. Elektriciteitsvoorziening
 5. Pan American Airways
 6. Kledingstuk
 7. Albanië (op auto's)
 8. Hij is uit de __ getrokken
 9. Geologisch tijdperk
 10. Wedstrijd
 12. Op geen enkele tijd
 14. Niet gevouwen en 
  gedrukt vel
 16. Poste restante
 18. Staaf
 23. Retweet
 26. De das omdoen

 27. Buitelen
 28. Donkere kamer
 30. Centrale antenne
  inrichting
 32. Grote centrale 
  computer
 33. Uitstapje
 36. Vaarwel
 38. Slordig, onachtzaam
 39. Afrikaanse dikhuid
 43. Griekse wijn
 45. Welzijnswerker
 46. Plaats
 47. Kruik, pul
 49. Bevlieging
 50. Strot
 53. Daar
 54. Symbool voor 
  Brits pond
 56. Een __ schoppen
 57. Fraaie kleding
 60. Tantalium
 62. Ten bedrage van

P R I J S P U Z Z E L



E X P E R I E N C E
D E  K R I J G S M A N  M U I D E N

M E E R  I N F O :   W W W . D E K R I J G S M A N M U I D E N . N L

Een, voor Nederlandse begrippen, ongekende woonlocatie waar 1.300 woningen 

worden gerealiseerd. Gelegen aan de oevers van het IJmeer. Grenzend aan Amsterdam. 

‘t Gooi is om de hoek. Met de eigen klasse en sfeer van Muiden. Stoer door het 

landschap, de forten en kastelen. Charmant vanwege de historie en de Vecht. Sportief 

door de watersport. Een tikje koninklijk zelfs… met de koninklijke jachthaven om de hoek.  

Op een winderige dag hijst u de zeilen op het IJmeer. Op een zomerse avond lonkt de 

Vecht met zijn statige buitenhuizen en fijne terrassen.

 

Het Kruitbos in De Krijgsman Muiden wordt een prachtig nieuw woongebied.

Van een exclusief estate waar u uw eigen woning kunt bouwen tot bijvoorbeeld een 

appartement, tiny villa of een dijkwoning. Het aanbod is zeer gevarieerd. Woont u straks 

zelf met panoramisch uitzicht over het IJmeer en het Kruitbos? Het avontuur begint hier…

ZATERDAG 19 JANUARI
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR 

KRUITPAD 15, MUIDEN

Kom langs voor de ultieme Krijgsman 

Experience en maak kennis met het 

eerste aanbod van Het Kruitbos.


