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Donny Polman,
Amsterdam Tigers:
‘Je moet een beetje 
doorbijten’
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Over Diemen heb ik veel 
 lelijks geschreven. Daar is op 
het eerste gezicht ook wel 
reden voor, met die lelijke 
hoogbouw en het gebrek aan 
centrum. Inmiddels weet ik 
dat het allemaal veel erger 
kan. In Wormer drinken de 
inwoners zwijgend hun  bier 
in het café. Ze staren dan 
voor zich uit, je zou willen 
zeggen: in gedachten ver-
zonken. Gisteren fietsten we 

naar een café in Jisp. Op het 
grote scherm Feyenoord-
Ajax. Aan de bar één man. 
Ik dacht: zo zou Frank de 
Boer eruit hebben gezien 
als hij  niet op voetballen 
was gegaan. Verder was het 
doodstil in de zaak. Ik keek 
een tijdje zwijgend naar het 
voetbal. In Diemen waren in 
dezelfde tijd al zeker tien ver-
schrikkelijke dingen gezegd. 

DIEMEN Marcel van Roosmalen 

Rocco Veenboer is 
oprichter van Awakenings 
en eigenaar van het Lloyd 
Hotel. Hij is geneigd te 
zeggen dat vroeger alles 
beter was… 

Nieuw: De Stille Stad
Jaap Broersma schrijft en 
schildert over de buurt
‘Ik voel me een soort 
Columbus’

‘Ik heb nooit oude dametjes beroofd’
F O U T E  V R I E N D E N ,  D O C US E R I E  OV E R  V I E R  P E N OZ E V R I E N D E N  K R I J G T  V E RVO LG

Lees verder op pagina 3

Regisseur Roy Dames volgt 

al een kwart eeuw vier 

vrienden uit Amsterdam-

Oost. Binnenkort volgt de 

vierde documentaire over 

Verbrande Herman, Rooie 

Jos, Jantje van Amsterdam 

en Dikke Bob. Types die 

leven op de rand van het 

toelaatbare, en soms iets 

eroverheen. “De docu’s 

vormen een tijdsbeeld 

van een verdwenen sub-

cultuur”, zegt Dames. “De 

charmante criminaliteit.”

Door Tim Jansen

In 1987 komt Dames (65), 
net als de vrienden, vrijwel 
dagelijks in café De Eik op het 
Eikenplein. Om een werksuc-
ces te vieren trakteert hij de 
kroeg op een paar rondjes. 
Aan het eind van de avond 
komt hij 200 gulden tekort. 
Verbrande Herman gooit twee 

honderdjes op de bar. Het 
is het begin van een vriend-
schap die resulteert in drie 
documentaires. Hoewel de 
laatste Foute Vrienden (2010) 
uitgroeide tot cultdocu zijn 
Dames en de hoofdrolspelers 
er nooit rijk van geworden. 
Om opvolger ‘25 jaar Foute 
Vrienden’ mogelijk te maken 
moest €20.000 worden opge-
haald via crowdfunding. 

Verbrande Herman (69) komt 
café Eik en Linde binnengelo-
pen. Hij memoreert een eer-
der bezoek aan het café. Zo’n 
veertig jaar geleden werden 
hij en een vriend de kroeg uit-
gezet. “Waarom weet ik niet 
meer, we waren dronken. In 
ieder geval hebben we daarna 
allebei een tegel door de ruit 
gemieterd.” 

Dames, die in 1986 in Oost 
kwam wonen, zegt dat het 
stadsdeel er toen anders bij 
lag. “Veel kroegen hadden een 
illegaal gokhol eraan vast.” Verbrande Herman en regisseur Roy Dames van de cultdocumentaire Foute Vrienden in café Eik en Linde. 

Herman en een vriend werden deze kroeg ooit uitgezet. “Waarom weet ik niet meer. In ieder geval hebben 
we daarna allebei een tegel door de ruit gemieterd.”

• Restpartijen v.a. € 2,95 p/m2

• Visgraat v.a. € 19,- p/m2

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

www.parketloods.nl | info@parketloods.nl
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 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN



STAMPPOT 
ETEN

7 feb  -  rucola + gehaktbal

14 feb  -  spinazie + gehaktbal

21 feb  -  hutspot + gehaktbal

28 feb  -  Storm stamppot + gehaktbal

Elke DONDERDAG in februari

Elke week 
boerenkool 

met worst en jus
[Vegetarisch of vegan? 

Even doorgeven 
bij reserveren!]

€ 3,95 P. P.

VALENTIJNSACTIE
Twee personen stamppot 

eten met glaasje prosecco 
en dessert

(geldig op DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019)

€ 17, 5 voor twee personen

BIJ STORM  |  IJDIJK 10  |  AMSTERDAM
T 088 - 205 5200  |  INFO@BIJSTORM.NL  |  BIJ STORM.NL  |  

GRAAG 
RESERVEREN

GRATIS 
ENTREE

COCKTAIL

BAR 19 UUR 
TILL LATE

VRIJMIBO

DAGHAP
VANAF 17 UUR 
(TOT 21 UUR)

V R 8 
FEB
EN MEER:
SOUNDBALANCE
MISS DOMINGUEZ
SANDRO 

BRIAN S

STEFANO 
RICHETTA

  
 
 
 

 
 
 

 

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,-

Amsterdam (Oost) 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 fietsen van  
hartje centrum Amsterdam. 

  stads woningen van circa 146-155 m2 
  2-, 3- en 4- kamer appartementen  
van circa 120-149 m2

  één- en tweelaagse penthouses 
van circa 164-226 m2 

 780.000 -  1.485.000 v.o.n.  
inclusief afkoop erfpacht 50 jaar.

Cruquius aan het water, 
binnen de ring van Amsterdam

Kijk voor meer informatie op Cruquius.nl of maak direct een afspraak: 06 13 57 40 00
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deBrugNieuws

Herman vult aan: “Maar de 
hele buurt wist ervan.” On-
danks dat veel kroeggangers 
goed verdienden met schim-
mige praktijken herinnert 
de documentairemaker zich 
de jaren tachtig en negentig 
vooral als ‘gezellig’. De vier 
vrienden bezondigden zich 
aan ‘nette’ criminaliteit. In 
Foute Vrienden is te zien hoe 
Rooie Jos en Dikke Bob een 
auto stelen. 

Drank, drugs en hoeren
“Ik heb nooit oude vrouw-

tjes beroofd, een stereotoren 
uit een huis gejat of iemand 
neergestoken”, zegt Herman. 
Wel was hij betrokken bij 
softdrugshandel en runde 
hij een parenclub die werd 
gesloten door ‘gedoe met ver-
gunningen’. En hij vervalste 
cheques. Iets waar Dikke 
Bob (overleden in 2005) op 
het hoogtepunt zo’n 30.000 
tot 50.000 gulden per week 
mee verdiende. “Dat is bij 
hem allemaal opgegaan aan 
drank, drugs en hoeren”, zegt 
Herman. Volgens Dames kan 
de populariteit van de docu-
mentaires verklaard worden 

doordat de vrienden dingen 
doen die “gewone kantoor-
mensen stiekem wel zouden 
willen, maar niet durven”.

Volgens Herman en de aan-
geschoven Rooie Jos is de 
Amsterdamse criminaliteit 
verhard. “Er is geen humor 
meer. Vroeg een agent om 
onze papieren, dan duwde 
Dikke Bob hem een Telegraaf 
in de handen. Werd ik op-
gepakt, bracht mijn moeder 
m’n gitaar. Speelde ik voor 
de rechercheurs.” Verbrande 
Herman: “Vroeger ging je op 
de vuist en dat was het.” Jos, 

met een verwijzing naar de 
onder moderne criminelen 
populaire bontkraagjassen: 
“Voor vijfhonderd euro komt 
zo’n Eskimo je omleggen.”

Op de komst van de vierde 
docu, met zowel nieuw als 
oud ongebruikt materiaal, 
reageren ze verdeeld. Waar 
Jos (inmiddels werkzaam in 
de zorg en als muzikant) het 
wel leuk vindt, had het van 
Herman niet gehoeven. “Mijn 
kinderen vinden het maar 
niks.” Hij beschouwt het als 
wederdienst aan documen-
tairemaker Dames. “Hij heeft 

mij ontelbaar vaak geholpen 
toen ik in de shit zat. Dan kun 
je nu niet zeggen: flikker maar 
op met je cameraatje.”

Op 30 januari wordt de documen-
taire Foute Vrienden vertoond in 
het Volkshotel (Wibautstraat 150). 
Na afloop zal Rooie Jos met zijn 
band optreden. 

‘ VO O R  V I J F H O N D E R D  E U R O  KO M T  Z O ’ N  E S K I M O  J E  O ML E G G E N ’

Vervolg  van pagina 1

De nieuwe oprit van Amsterdam

Jaap Broersma De Stille Stad 

Het is druk in Amsterdam. 
Ik hou van de reuring en de 
geluiden. Van het rolkoffer-
terrorisme heb ik niet veel 
last en de Spaanse en Chinese 
klanken op straat klinken me 
aangenaam in de oren. Het is 
de prijs en de charme van een 
mooie stad. Ik ben hier niet 
gekomen omdat het zo op As-
sen lijkt. Maar soms wil ik wel 
ontsnappen aan al het vertier. 
Een rustpunt vinden in deze 
oase van geluid. Waar is het 
stil, zonder dat ik er helemaal 
voor naar Drenthe moet? Ik 
sprak erover met een paar 
mensen, onder wie Martijn 
van den Dobbelsteen, uitge-
ver van de Brug. ‘Ga op zoek!’ 
zei hij, en zo ontstond deze 
rubriek, een speurtocht naar 
de stilte in de stad. 
Op weg naar het CS wring ik 

Over de kunstenaar: Jaap Broersma (1965) was onder meer diplomaat, bankier en ontwikkelingswerker. Tien jaar geleden keerde hij terug naar Nederland, 

volgde de Wackers Academie voor figuratieve kunst en haalde zijn master Filosofie aan de UvA. Sindsdien schildert en schrijft hij over het leven in de buurt. 

Jaap woont en werkt in Amsterdam-Oost. 

me door een zwerm toeristen 
heen. Als ik rust kan vinden 
op de drukste plek van Am-
sterdam – zo had ik bedacht 
– dan is er hoop voor de rest 
van het jaar. Maar die zinkt 
me een beetje in de schoe-
nen. Het staat er stijf van de 
mensen en iedereen is op weg 
ergens naartoe. Alleen achter 
de stationspiano zit een 
jongen zich doodstil voor te 
bereiden op zijn eigen piano-
concert. Zijn handen rusten 
op de toetsen en brengen 
geen geluid voort. Stilte voor 
de storm. Voor de winkel van 
Lush vermengen alle geurtjes 
zich tot een soort wc-verfris-
ser. Weg hier. 

Ik loop door het station heen 
en neem de veerpont naar 
Noord. De massa trekt strope-

rig met mij mee. Aan boord 
loop ik door naar het voor-
dek met een goed zicht op 
de overzijde. Vroeger begon 
daar de rest van Nederland, 
maar nu zie ik het nieuwe 
Amsterdam. De voormalige 
Shelltoren staat er fier naast 
Eye. Ze hebben niets van 
doen met de oude silhouetten 
van de grachtenpanden, maar 
vormen onmiskenbaar de 
nieuwe horizon van de stad. 

Kort na de afvaart draait de 
pont naar bakboord en ineens 
heb ik het volle uitzicht 
over het IJ. Rust! Hoewel ik 
daar natuurlijk naar op zoek 
ben, overvalt die me toch 
een beetje. Aan boord staat 
iedereen bedaard te wach-
ten tot men aan wal mag. De 
mensen op de kade vallen 

weg tegen de achtergrond. 
Het is winter, het sloepjes-
seizoen is nog niet op gang en 
omdat het zondag is, vaart er 
geen beroepsvaart. Het is een 
mooie oprit geworden, deze 
aanvliegroute op Amsterdam. 

Ik voel me een soort Colum-
bus op de boeg van het schip, 
uitkijkend over een nieuwe 
wereld die van leven versto-
ken is. Alles wat ik zie is door 
mensen gemaakt, maar er is 
geen ziel te bekennen. Dit is 
de nieuwe grachtengordel 
van Amsterdam. Er zit een 
prachtig ritme in de gebou-
wen aan de beide oevers. 
Nieuwe vormen, heel anders 
dan de grachtenpanden, maar 
ik vind het zeer harmonisch. 
Majesteitelijk bijna, en dat in 
de Republiek Amsterdam. 

Ik vraag me af hoe deze oprit 
zich gaat ontwikkelen. Met 
alle nieuwe kroegen, hotels 
en ander vertier in Noord kan 
ik me voorstellen dat de toe-
rist in de toekomst en masse 
de oversteek gaat maken. Dan 
wordt het een drukke oprit. 
Morgen is het maandag en is 
er weer beroepsvaart. Over 
twee maanden komen de 
sloepjes terug op het IJ. Mis-
schien moet ik voor de rust 
toch nog maar even verder 
kijken.

De nieuwe oprit. Tweeluik, olieverf, 200 x 70 cm.



looking forward to
meet you

Hi there,

Zondag 10 februari organiseert het Lloyd een Family Lunch
Kijk op de website voor meer informatie

Maak kennis  
met ons  
vernieuwde  
restaurant

+3120 561 3636
www.lloyd.nl

Oostelijke Handelskade 34
1019 BN Amsterdam

Q-FACTORY AMSTERDAM

16
FEB

23
FEB

LED ZEPPELIN TRIBUTE 
BY PHYSICAL GRAFFITI

08
FEB

THE BEST OF THIN LIZZY
BY BRIAN DOWNEY

THE CCR WOODSTOCK SHOW
BY THE FORTUNATE SONS

GRANDMASTER FLASH23
FEB

27
FEB

28
FEB

AFRO-CUBAN ALL STARS

JOHAN DERKSEN
KEEPS THE BLUES ALIVE

01
MRT

02
MRT

FOCUS

JOHNNY CASH TRIBUTE
BY DEF AMERICANS

where
style
meets
sports
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HARDLOOPSPECIALIST

loopanalyse
Unieke hardloopcursus i.s.m. FTSA
Uitgebreide schoenen collectie
Stylish functionele kleding collectie

SALE t/m 17 februari!
Korting: 1e item 30% | 2e item 40% | 3e item 50%

JOIN US
RUNNING!

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

Rocco Veenboer (50) is 

oprichter van dancefeest 

Awakenings. Hij ontdekte 

Oost toen het nog een 

rafelrand was waar illegale 

raves werden gehouden. 

In 2016 kocht hij het monu-

mentale Lloyd Hotel. 

“Ik ben geneigd te zeggen: 

vroeger was alles beter. 

Maar dat is natuurlijk niet 

zo.”

‘Sliep ik weer onrustig door al dat geld op de bank’

Door Linda van den Dobbelsteen

Dorpsjongen
“Ik ben een dorpsjongen die 
naar Amsterdam kwam in 
1988. Met zeven vrienden uit 
Nieuwkoop. Een oom van me 
was toen directeur van het 
Lloyd, hij was de enige die ik 
er kende. Ik wilde weg uit dat 
dorp. Tot ik toelatingsexamen 
kon doen voor de universiteit 
heb ik een jaartje in de hotel-
lerie gewerkt. Bij grote hotels, 
zoals het Amstel en het Hilton. 
Auto’s van gasten parkeerden 
we aan de Oostelijke Han-
delskade, toen een rafelrand. 
In 1989 ging ik hier naar mijn 
eerste houseparty. Dit was een 
wilde plek.”

Legaal feest
“Op een gegeven moment was 
ik alleen maar aan het feesten, 
ik werd een spookstudent. In 
die tijd gebeurde er veel on-
dergronds. Ik leerde mensen 
kennen, hielp weleens mee 
in de organisatie. Van het een 
kwam het ander. Halverwege 
de jaren negentig heb ik het 
eerste legale housefeest van 
Amsterdam georganiseerd, in 
de Gashouder: Dance of the 
Big Whale. In samenwerking 
met de gemeente en de politie. 
Alles moest nog uitgevonden 
worden, hoeveel security er 
nodig was bijvoorbeeld. Ik 
deed dit feest samen met twee 
anderen, we leden verlies. Het 
leven is geen Sesamstraat, zo 
bleek. Drie kapiteins op een 
schip is te veel.”

Awakenings
“Zij durfden niet door, ik wel. 
Het oud-en-nieuwfeest in 
de Gashouder deed ik in m’n 
eentje. Het was uitverkocht, 
zo liep ik het verlies weer in. 
Het was zoeken naar juiste 
sound. De scene was nog niet 
groot, maar groeide wel. Zo 
ging ik wat jaren door met 
feesten organiseren. In 1997 

zochten ze een organisator 
voor een feest met Pasen. Dat 
doe ik wel, zei ik. Ik wilde voor 
het eerst alleen techno, maar 
dan moest er wel een andere 
naam komen. Pasen, wederop-
standing, een toevalligheidje: 
Awakenings. Zo begon het. Ik 
vind het nog steeds leuk. Het is 
een way of life.”

Geen nachtwerk
“Ruim twintig jaar later zijn 
we populairder dan ooit. We 
doen jaarlijks drie keer de 
Gashouder, het openlucht-
festival en een paar andere 
steden. Volgende maand staan 
we in India, misschien probe-
ren we het volgend jaar weer 

in New York. Vorige week ging 
het festival in verkoop, binnen 
een week was de helft van de 
80.000 kaarten weg. Alle re-
cords zijn weer gebroken. Het 
blijft me verbazen. Ik ga zelf 
niet meer alle feesten af – dat 
nachtwerk vind ik niet meer zo 
chill en ik heb een goed team 
om me heen – maar je moet 
blijven vernieuwen. Zo is een 
paar jaar geleden ons overdag-
feest ontstaan, bezocht door 
jongeren en ouderen. Mensen 
willen uitgaan en toch de vol-
gende dag gewoon fit zijn.”

Lloyd
“In 2014 heb ik Awakenings 
verkocht aan het Amerikaanse 

SFX, ik bleef wel aan het roer. 
Het voelde na al die jaren als 
een zware verantwoordelijk-
heid, alles rustte op mijn 
schouders. Ik was net vader 
geworden en was verhuisd 
naar buiten de stad. Ik had 
behoefte aan een beetje rust. 
Het was ook een impuls, ik 
had nog geen bestemming 
voor dat geld. Shit, al dat geld 
op de bank, sliep ik daar weer 
onrustig van. Toen las ik in 
Het Parool dat het Lloyd te 
koop stond. Ik wist meteen, 
dit is het. Ik had er al een band 
mee, mijn oom was er direc-
teur geweest, ik kende het 
gebouw goed. Bovendien heb 
ik iets met monumenten – al 

ROCCO VEENBOER

Rocco Veenboer voor zijn eigen Lloyd Hotel. “Ik heb nooit ambitie gehad, dingen zijn op mijn pad gekomen. 
Ik heb wel toegehapt, want je moet je kansen grijpen.”

mijn feesten geef ik in monu-
mentale gebouwen – en met 
hotellerie. Het was niet per 
se een droom, ik wist gewoon 
dat dit het moest worden. Het 
sluit ook goed aan bij feesten 
organiseren: mensen ontvan-
gen en zorgen dat ze het leuk 
hebben.”

Voor de buurt
“Afgelopen jaar heb ik ook de 
exploitatie gekocht. Sindsdien 
zijn we aan het verbouwen 
en renoveren. Het terras, het 
restaurant, de kamers resty-
len. Ik ben een ondernemer 
op gevoel. Wat is goed aan 
het hotel, hoe zou ik het zelf 
willen? Zo doe ik het. We zijn 
er nu wat meer voor de buurt, 
gaan bijvoorbeeld Koningsdag 
organiseren hier op het plein. 
Het Lloyd was een bunker, 
maar nu kijk je zo vanaf de 
straat het restaurant in. Het 
blijft een speciaal hotel met 
een bijzondere uitstraling. Ik 
heb het wat anders uitgelicht, 
het torentje zie je nu vanuit de 
verte. Schitterend, ik voel er 
veel liefde voor.”

Amsterdam
“Ik kende de stad op m’n 
duimpje, maar heb nu weinig 
tijd om nieuwe dingen te ont-
dekken. Laatst heb ik gegeten 
bij een restaurant aan de Le-
vantkade: Bonboon Vegan. Zo 
goed. Ik ben vegetariër, daar 
geloof ik in. Of flexitariër ei-
genlijk, want heel soms zondig 
ik. Toen ik in 1988 in Amster-
dam kwam, woonde ik in de 
rosse buurt. Ik ben geneigd te 
zeggen: vroeger was alles beter. 
Dat is natuurlijk niet zo, maar 
het voelt wel zo. Toen was alles 
nieuw, er ging een wereld voor 
me open. Het begin van de 
house voelde als een revolutie. 
Ik was een van de eersten die 
het echt ontdekten. Het blijft 
een mooie stad.”

Géén echt bont
“Ik ben extreem links opge-
voed, dat sla je er niet zomaar 
uit. Iedereen is voor mij even 
belangrijk. Mijn eigen zwarte 
jas is zo warm. Het is de warm-
ste jas die ik ooit gehad heb. 
En eco: zestig procent hennep 
en veertig procent katoen. Het 
bont is dus geen echt bont, de 
kraag is gemaakt van gerecy-
cled plastic.” 
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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.

IJburg College 1 
Pampuslaan 1

IJburg College 2 
Geertje Wielemaplein 1
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VOX-KLASSEN
vmbo t/m vwo

7 FEB

www.checkdevox-klassen.nl

DE NIEUWE HAVO
havo en havo/vwo-klas
www.checkdenieuwehavo.nl

7 FEB 

mavo/havo klassen, 
tweetalig onderwijs
www.checkdebrederomavo.nl

BREDERO MAVO 15 FEB

BREDERO 
BEROEPSCOLLEGE
vmbo basis, kader & gemengd
www.checkhetbrederoberoepscollege.nl

5 FEB
5 MRT

Wij maken
de toekomst

HYPERION LYCEUM
atheneum+ en gymnasium
www.checkhethyperionlyceum.nl

BREDERO 
BEROEPSCOLLEGE
vmbo basis, kader & gemengd
www.checkhetbrederoberoepscollege.nl

CBURG COLLEGE
vmbo basis & kader
www.checkhetcburgcollege.nl

5 FEB
7 MRT

Check de leukste scholen in jouw buurt
Kom naar onze                 www.checkhetvova.nlKom naar onze                 www.checkhetvova.nlOPEN

DAGEN

2019
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deBrugNieuwsdeBrugScholenenzo

Cartesius 2-leerlingen zouden 
naar IJburg College 2 kunnen

W E T H O U D E R  Z O R G T  VO O R  O N RU ST

Een bericht in Het Parool 

zorgde onlangs voor onrust 

onder ouders en leerlin-

gen van twee middelbare 

scholen in de stad: IJburg 

College 2 en Cartesius 2. 

Het krantenartikel meldde dat 
Cartesius 2 toch niet zal ver-
huizen naar een monumentaal 
pand aan de Plantage Muider-
gracht. De verbouwing van 
dit voormalige gebouw van de 
UvA zou met meer dan 23 mil-
joen euro veel te duur uitpak-
ken. In plaats daarvan zou de 
school gebruik kunnen maken 
van – zo overweegt wethou-
der van Onderwijs Marjolein 
Moorman van Amsterdam – 
ruimte in IJburg College 2 op 
Zeeburgereiland. Dan moe-
ten de leerleerlingen van die 
school daar wel eerst weg… De 
ouders van leerlingen van het 
Carterius 2 zijn hierover in een 
brief van de directie geïnfor-

meerd. Op Twitter reageert een 
ouder: ‘Dochter in tranen. Nu 
bekend is dat ze drie jaar vals is 
voorgelicht over de toekomsti-
ge locatie van de school. Meer 
dan een uur fietsen in plaats 
van een half uur.”
De directeur van het IJburg 
College, Richard Troost, laat 
de ouders van zijn leerlin-
gen in een brief weten dat de 
school niet van plan is om de 
vestiging op Zeeburgereiland 
te sluiten. “De gemeente is op 
zoek naar een nieuwe locatie 
voor Cartesius 2. Hiervoor 
brengt de gemeente verschil-
lende locaties in kaart.” Vol-
gens Troost is er in Amsterdam 
sprake van leegstand in een 
groot aantal schoolgebouwen 
en zoeken scholen en gemeen-
te samen naar oplossingen om 
deze zo goed mogelijk in te 
vullen. “Ook het IJburg Col-
lege werkt hieraan mee”, stelt 
Troost. 
De wethouder belooft begin 
maart 2019 duidelijkheid.

‘We hebben ook aan de rugstreeppad en de oeverzwaluw gedacht’

V L E E R M U I S B U N K E R  I N  H E T  D I E M E R PA R K

Langs de Diemerzeedijk 

is op initiatief van stadse-

coloog Els Corporaal een 

vleermuisbunker aange-

legd. “Dit was al een paar 

jaar een grote wens van 

mij. Het was even zoeken, 

maar deze plek bij de pad-

denpoelen is veelbelovend. 

Of ze de grot goed genoeg 

vinden? Ik hoop het maar!”

Door Catherine Smit

Van tevoren had niemand het 
verwacht, maar IJburg vormt 
een ideaal leefgebied voor 
vleermuizen. In de avondsche-
mering zie je ze in bepaalde 
straten langs de gevelrijen 
scheren, maar ze zijn vooral 

actief langs de hele buiten-
rand van het Diemerpark. De 
omgeving sluit perfect aan bij 
hun behoeften: open water, 
rietkragen en bosranden. 
In het Diemerpark komen 
zes verschillende soorten 
vleermuizen voor, waarvan de 
meervleermuis het minst tal-
rijk is. Op zoek naar insecten 
vliegt hij laag over het water en 
langs het riet. “De meervleer-
muis is belangrijk voor het 
gebied”, zegt Els. Vleermuizen 
zijn beschermde dieren. Ze 
verblijven graag op koele plek-
ken, zoals grotten en verlaten 
gebouwen. “Het is afwachten 
of de bunker daadwerkelijk 
vleermuizen gaat aantrekken. 
We gaan dat op een later mo-
ment zeker monitoren.” 

De bunker, die met de rug naar 
het Amsterdam-Rijnkanaal 

staat, is deels ingegraven. De 
zandheuvel zorgt niet alleen 
voor een stabiel en koel bin-
nenklimaat, maar trekt ook 
andere diersoorten aan, zoals 
de rugstreeppad. Door gaten 
te boren in het zand ontstond 
er bovendien nestgelegen-
heid voor oeverzwaluwen. In 
de bunker is met grote, ruwe 
stenen en boomstronken een 
goede verblijfplaats voor vleer-
muizen ingericht. 

De stadsecoloog benadrukt 
het belang van dit project: “We 
doen hiermee ook kennis op 
over natuurinclusief bouwen 
op IJburg 2. Het is goed om 
daar neststenen in te metselen 
en spleten open te laten voor 
vleermuizen. Misschien kun-
nen we ook iets voor ze doen 
onder bruggen, daar kijken we 
nog naar.”

Het Diemerpark maakt deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, 
dat natuurgebieden met elkaar verbindt. De vleermuisbunker geeft 
verschillende beschermde diersoorten een steuntje in de rug.

De gemeenteraad heeft op 24 januari het Huisvestingsplan Sport aangenomen. Dit betekent dat 
Sportpark IJburg er vier kunstgrasvelden bij krijgt. AHC IJburg (hockey) en AFC IJburg (voetbal) 
kunnen hierdoor verder groeien. De VVD-Amsterdam reageert verheugd op het besluit. 
Frans van Vliet, lid van de stadsdeelcommissie IJburg/Zeeburgereiland meldde via Twitter: 
“Ik ben heel blij: wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. Dit was voor mij het belangrijkste 
verkiezingsthema op IJburg/ZBE.” 
Een motie van de PvdD om de natuur te sparen kreeg niet voldoende steun van andere partijen. 
Ook de petitie die was opgezet door de Vrienden van het Diemerpark kon dit besluit van de raad 
niet tegenhouden. Volgens de Vrienden leidt de uitbreiding tot een nog verdere ‘plastificering’ 
van het park.

Devon Dieriks (21) schreef het boek De 
Handleiding tot Slagen Havo/Vwo. Dieriks ging 
zelf altijd met hakken over de sloot door naar 
zijn volgende schooljaar, en dat is iets waar veel 
middelbare scholieren zich in zullen herkennen. 
Toch slaagde hij erin met hoge eindcijfers te 
slagen voor zijn vwo-eindexamen. Elke leerling 
kan slagen, beweert hij, en dit boek gaat hen 
daarbij helpen. Dieriks heeft zich verdiept in hoe 
je efficiënt leert, en hoe jezelf te trainen voor 
een examen. 
Na dit boek gelezen te hebben, heb je je 
diploma praktisch op zak, zo gaf de inleiding me 
de indruk. Dat beviel me wel. Zelf zit ik in het 
vierde jaar van het gymnasium, ben al een keer 
blijven zitten en ik ga elk jaar op het nippertje 
over. In het boek staan een aantal goede tips om 
je tijd goed te gebruiken, handige planningen te 
maken en je examen te oefenen op zo’n manier 
dat je kan inschatten welk cijfer je gaat halen. 
Maar het heeft me ook het inzicht gegeven 
dat je er heel hard voor moet werken en er tijd 
in moet steken, je wordt immers niet zomaar 
een uitmuntende leering. De belangrijkste 
boodschap wat mij betref: ‘Elke dag een beetje’. 
De Handleiding tot Slagen Havo/Vwo, €17,95.

Sportpark IJburg mag uitbreiden met vier velden

Voormalig vwo-scholier schrijft boek 
met examentips

R E C E N S I E



A’DAMOUT
V A S T G O E D  V E R H U U R

Bij Camping Zeeburg geven we onze gasten elke dag het thuisgevoel. 
Dit doen wij met een team van onwijs enthousiaste medewerkers. Wil jij ook 

onderdeel uitmaken van de Camping Zeeburg familie? Dat kan! Lees snel 
verder of ga naar de website, wij hebben namelijk veel vacatures open staan. 

Camping Zeeburg zoekt
Allround medewerker outdoor en techniek

Heb jij een liefde voor de natuur en affiniteit met techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Backoffice medewerker
Gaat jouw hart sneller kloppen van de woorden administratie en organisatie? 

Check dan onze website!

Receptionist
Staat gastvrijheid bij jou op nummer 1 en ben jij een communicatief wonder? 

Solliciteer dan snel!

Shiftleader Front office
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en weet jij een team te motiveren? 

Solliciteer via de website!

Schoonmaker 
Maak jij alles blinkend schoon en draai jij nergens je hand voor om? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

www.campingzeeburg.nl/werken-bij
Zelf niet geschikt maar ken jij wel de juiste persoon voor één van de vacatures? Delen mag!

Woning verhuren aan expats?
020 811 8850

www.out-amsterdam.nl

 
 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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‘Je moet een beetje doorbijten’
D O N N Y  P O H L M A N ,  G E B O R E N  I J S H O C K E Y E R

Ooit een tijger op het ijs 

gezien? In de Jaap Eden-

hal is dit wekelijkse kost: 

ijshockeyclub Amsterdam 

Tigers speelt daar zijn 

thuiswedstrijden. Donny 

Pohlman (20) is een ambiti-

euze speler die vertelt over 

zijn liefde voor de sport.

Hoe kwam je met ijshockey in 
aanraking?
“Ik kom uit een ijshockeyfa-
milie. Mijn opa ijshockeyde, 
mijn vader ook, en ik speel nu 
samen met mijn broer voor 
Amsterdam Tigers. Als baby 
ging ik mee naar wedstrijden, 
als vierjarige ging ik naar de 
ijshockeyschool, op mijn 
zestiende debuteerde ik in de 
Eredivisie. We spelen inmid-
dels in de BeNe League met 
sterke Belgische teams zoals 
Bulldogs de Liège en Heren-
tals, echt een uitdaging. Ik zit 
nu vier jaar bij Amsterdam en 
krijg veel speelminuten.”

Waar ben je goed in?
“Ik ben snel, sterk aan de puck 
en heb prima handen (een 
goede techniek, red.). Ik wil 

beter leren schieten. Niet zo-
zeer harder, maar wel vlugger 
en accurater. En verdedigend 
wil ik mijn tactisch vermogen 
verbeteren.”

Wat zijn je ambities, per-
soonlijk en met het team?
“We moeten bij de eerste acht 
eindigen, dan halen we de 
play-offs om het kampioen-
schap. De titel is misschien 
niet reëel, maar we gaan er wel 
voor. Ons budget is niet heel 
groot; er wordt goed gezorgd 
voor ons materiaal, we hebben 
met online supermarktketen 
Picnic een stabiele hoofdspon-
sor en de hal is meestal aardig 
gevuld met zo’n duizend 
mensen. Dat geeft mij energie 
om mezelf te laten zien. Wij 
zijn Amsterdam en we willen 
iedereen verslaan, dat moeten 
we uitstralen. 

Bij sommige andere teams 
wordt echt salaris betaald. Ik 
speel voor mijn plezier en 
om hogerop te komen. Eer-
der kreeg ik aanbiedingen uit 
Amerika om daar te spelen, 
maar die waren het net niet. 
Ik zou heel graag ooit naar 
het buitenland gaan. Naar 
Amerika of anders Canada, 
Rusland, Finland, Duitsland. 
Professioneel ijshockeyen is 

IJshockeyer Donny en zijn team in de Jaap Edenhal. “We spelen in de BeNe Leaugue. De titel is misschien 
niet reëel, maar we gaan er wel voor.”

Door Gijs Lauret

mijn droom. Ik moet constant 
blijven presteren om die waar 
te maken. Daniel Sprong speelt 
bij Anaheim Ducks en is de 
enige Nederlander in de NHL 
(Amerikaanse ijshockeycom-
petitie, red.). Hij is een voor-
beeld voor het Nederlandse 
ijshockey.”

IJshockey is een ruige sport. 
Ben je vaak bont en blauw?
“Ik heb veel blessures gehad. 
Ik brak mijn pols, die stond 
helemaal scheef, maar ik her-
stelde en niets houdt mij tegen 
om het ijs op te gaan. Laatst 
heb ik twee ribben gebroken 
en twee wedstrijden daarmee 
gespeeld zonder dat ik het 
wist. En er zit nu een scheur in 

m’n knieschijf, maar ik speel 
gewoon. Je moet een beetje 
doorbijten. Als een dokter zes 
weken rust adviseert, ga ik 
na twee weken het ijs op. Dat 
is misschien niet goed, maar 
ijshockey is mijn leven. Ik 
stop pas als m’n lichaam dat 
aangeeft.” 

Voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer bestaat 100 jaar 
en voor de leden begon 2019 met een jubileumfeest 
op 12 januari. Diverse teams speelden tegen elkaar en 
enkele enthousiaste oudere leden gaven een demonstratie 
Walking Football, een nieuwe sport waarbij rennen niet is 
toegestaan. Ter ere van het honderdjarig bestaan heeft de 
club een nieuw logo, een nieuwe clubvlag en een kledinglijn 
ontwikkeld. Elke zaterdag zijn er collector’s items met het 
logo van het eeuwfeest te koop, waaronder vlaggetjes en 
T-shirts. Eerder deze maand kreeg voorzitter Odie Strüwer 
een Amsterdamse jubileumpenning en een oorkonde 
uit handen van wethouder Sport Simone Kukenheim. De 
feestelijkheden worden op 15 juni afgesloten met een 
spetterend eindfeest. 
Zie de clubsite voor nadere info: geuzenmiddenmeer.nl.

GeuzenMiddenmeer viert 
eeuwfeest

Veel nieuwe regels hangen samen met de toenemende drukte in Amsterdam. Onder de noemer 
‘stad in balans’ neemt de gemeente een aantal maatregelen om de stad leefbaar te houden. We 
zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij. 

• De gemeente treedt strenger op bij overlast door horeca en evenementen. Zo mogen er 
in parken per jaar nog maar 3 geluidsbelastende evenementen plaatsvinden en moet de 
opbouw en het afbreken binnen een vooraf vastgesteld aantal dagen klaar zijn. 
 

• Amsterdammers mogen hun woning nog maar 30 dagen per jaar verhuren (dit was 60 
dagen). In veel buurten geeft de vakantieverhuur simpelweg te veel (geluids)overlast.  

• Binnen de ring verhuizen snorfietsers van het fietspad naar de rijbaan. Deze regel gaat in op 
8 april. Let op: vanaf die datum geldt ook een helmplicht. 

• In de binnenstad is varen in de nachtelijke uren verboden (tussen 23.00 en 7.00 uur). En wie 
wil varen met meer dan 12 mensen aan boord heeft een vergunning nodig. 

• We schreven er al eerder over: de parkeertarieven zijn gestegen. Daar staat tegenover dat de 
stad 400 miljoen euro investeert in vernieuwing en verbetering van het openbaar vervoer.  

• De afvalstoffenheffing gaat omhoog, en niet zo’n beetje ook. Voor het ophalen en 
verwerken van je huisvuil ben je 18% duurder uit dan eerst.  

• Overlast door personen, horeca en bedrijven kun je melden via de website van de 
gemeente: www.amsterdam.nl, bij ‘melding openbare ruimte en overlast’.

Amsterdam in 2019: 
meer mensen, meer regels



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

Cruquius aan het water, binnen de ring van Amsterdam. Én eigen grond!
Een ideale plek om te wonen en te werken, met de hele stad  binnen handbereik.

Meer informatie? Kijk op cruquius.nl of bel met Eefje Voogd Makelaardij 020 305 05 60

Royale eengezinswoningen
  Luxe greeploze keuken v.z.v. 
Quooker en inbouwapparatuur

  Aan het water
  Eigen parkeerplaats 
in afgesloten garage

  Eigen grond
  4 woonlagen
  Circa 170-200 m2

  Vanaf  1.225.00 v.o.n.

Ruime 3-kamerappartementen
   Luxe greeploze keuken v.z.v. 
Quooker en inbouwapparatuur

 Ruime terrassen op het westen
  Eigen parkeerplaats 
in afgesloten garage

  Eigen grond
  Circa 93-96 m2

  Vanaf  560.000,00 v.o.n.

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in

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

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!

Actie !
Bij bestelling van
Luxaflex® horren:
Elke 4e Hor cadeau.
Inclusief
• Inmeet service
•  Vakkundige
 installatie

Geldig van 1 februari
t/m 28 februari 2019Boekhouding & Belastingaangifte 

voor zelfstandigen. Vanaf 175 EUR per jaar. 
www.financiele-fabriek.nl 
Michiel Vos 06-12505994
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         -  Advertorial  -

ZGAODeel 54

‘Goed luisteren, dat is ontzettend belangrijk’

Het landelijke tekort aan per-
soneel in de zorg is ook voor 
de cliëntenraad van ZGAO 
een groot thema. Het komt op 
de maandelijkse vergadering 
steevast terug. “Goed perso-
neel is ontzettend belangrijk”, 
zegt voorzitter Jan Bielsma 
(69). Hij was altijd docent Zorg 
& Welzijn aan hogeschool en 
universiteit, en wilde zich na 
zijn pensioen als vrijwilliger 
blijven inzetten. “Dit is een 
mooie organisatie. De visie 
spreekt me aan: heel mensge-
richt, met duidelijke bedoelin-
gen die niet alleen in theorie, 
maar ook echt in de praktijk 
tot uiting komen. Er heerst een 

goede sfeer en er wordt goed 
gecommuniceerd. Zo kunnen 
we echt iets betekenen voor 
ouderen.”

Elk lid van de cliëntenraad 
vertegenwoordigt een afdeling, 
zoals de revalidatieklinieken 
of het dagcentrum. Je loopt 
er rond, hebt contact met de 

De cliëntenraad zet zich in 

voor de belangen van de 

bewoners en andere cliën-

ten van ZGAO. Met hart en 

ziel. De leden geven ad-

vies aan het bestuur over 

kwesties als maaltijden en 

verbouwingen. Er worden 

nieuwe leden gezocht: fa-

milieleden, vrijwilligers of 

betrokken buurtbewoners. 

“Als je je maar verwant 

voelt met ouderenzorg.”

manager, schuift aan bij de 
maaltijd of doet een keer mee 
aan activiteiten. “Goed luiste-
ren, da’s ontzettend belang-
rijk.” Gerard Vink (68) komt op 
voor de bewoners van ver-
pleeghuis De Open Hof. “Het 
is leuk om te doen. Ik heb geen 
achtergrond in dit werk, maar 
ben me er steeds meer in gaan 

Jan en Gerard zijn blij met de personeelscampagne Ik Zorg, omdat het vinden van voldoende medewerkers een 
belangrijk thema is. Hun enthousiasme voor de cliëntenraad is groot: “Als een advies in praktijk gebracht wordt, 
geeft dat veel voldoening.”

Door Linda van den Dobbelsteen

verdiepen. En ben het steeds 
leuker gaan vinden. Ik word 
herkend door bewoners en 
medewerkers, dat voelt goed. 
Ik wil het leven voor de bewo-
ners een beetje beter maken.”

De cliëntenraad is een wet-
telijk orgaan met duidelijk 
omschreven adviesrechten. 

Samen met de andere afdelin-
gen heeft de raad tot doel om 
de zorgverlening zo goed mo-
gelijk te maken. Een belangrijk 
advies het afgelopen jaar ging 
over geestelijke verzorging. 
Jan: “Mensen worden steeds 
ouder, zitten ook hier in huis 
met zingevingsvragen. Dan 
moet je bij iemand terecht 
kunnen. Wij geven advies over 
hoe wij zien dat dit het beste 
geregeld kan worden. Als het 
dan in de praktijk gebracht 
wordt, geeft dat veel voldoe-
ning.”

www.zgao.nl

Cliëntenraad zoekt leden

De cliëntenraad bestaat uit 
zes of zeven leden en een 
voorzitter. Er is één vergade-
ring per maand (op woens-
dagmiddag) en eens per 
kwartaal een vergadering met 
het management. In tijd kost 
dit ‘werk’ gemiddeld twee 
tot drie uur per week. Voelt 
u zich betrokken bij ouderen 
en ouderenzorg, wilt u meer 
weten? Een keertje meekijken 
of een vergadering bijwonen 
is mogelijk. Stuur gerust een 
mail naar clientenraad@zgao.
nl of bel 020-5925252.

‘Wij voeren de btw-verhoging niet door’
A S L A N  V E R S M A R K T  A A N  D E  B E U K E N W E G

Aan de Beukenweg, vlak 

bij het Beukenplein, vind je 

Aslan Versmarkt. Eigenaar 

Aslan is een enthousiaste 

ondernemer. Hij is ook 

trots, want hij bedacht een 

koelkamer, als eerste in 

Amsterdam. “Hier blijven 

groenten en fruit echt 

vers.”

Hij spreidt zijn armen terwijl 
hij zijn inloop-koelkamer 
achter in de winkel laat zien. 
Het staat er vol kisten verse 
groente, fruit en kruiden – 
een heel divers assortiment. 
“Maar wat hier niet hoort, ligt 
er niet”, zegt hij dan Cruijf-
fiaans. Tomaten, komkommers 
en dergelijke liggen daarom 
elders in de winkel. “Tempe-
ratuur is belangrijk. Het gaat 

erom dat deze verswaren geen 
shock krijgen, niet van warm 
naar koud gaan en andersom.” 

Aslan verkoopt alleen klasse 
1-producten en dat moet ook 
zo blijven. Lachend: “Hier 
koop je dezelfde kwaliteit als 
in de Buitenveldert-groente-
winkels – groentejuweliers 
in de volksmond – maar dan 
voor een veel betere prijs. We 
kopen bij dezelfde groothan-
del in.” 

Vroeger had hij met zijn vader 
in De Pijp een Turkse super-
markt. Dat soort winkels zijn 
verleden tijd, zegt Aslan. “Wat 
de buurt is, zie je bij mij in 
de winkel terug. Een mengel-
moes, echt kleurrijk.” Zo vind 
je bij hem in de schappen 
Yogi-thee, biologische zuivel 
en havermelk, maar ook onder 
meer couscous, Italiaanse 
producten, beschuit, granen, 

soepen, vlees en versgemaakte 
tapenades en salades. 

Het is een leuke buurt, vindt 
Aslan, met gezellige mensen. 
Hij heeft klanten die echt alles 
bij hem kopen. “Het zijn gun-
ners. Dit is een gunnerswijk. 
Veel klanten hebben liever een 
kleine, persoonlijke super-
markt.” Daarom merk je bij 
hem dit jaar niks van de btw-
verhoging. “We waren tegen, 
het kost de mensen gewoon 
geld.” Aslan schudt zijn hoofd 
nog ’ns. “Wij voeren het niet 
door, bij ons blijven de prijzen 
gelijk.”

Aslan Versmarkt, aan de Beuken-
weg 26, is zeven dagen per week 
open. Zie aslanversmarkt.nl, Face-
book: ‘aslan versmarkt’.

Advertorial

Aslan is een trotse ondernemer. Hij bedacht een koelkamer in zijn 
supermarkt, als eerste in Amsterdam. “Wat hier niet hoort, ligt er 
niet.”



kwamen, opende in het 1500 
kilometer verderop gelegen 
Chongqing een exacte kopie 
van haar slakvormige witte 
gebouwencomplex de deu-
ren.

‘Het is de vraag wie als eerste met het idee kwam’
H E R O E S ,  Z E E B U R G E R E I L A N D

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Gebouwen in de vorm van 
een getrapte piramide zijn 
een trend. Een gebouw kan 
aan vier zijden getrapt zijn, 
zoals de piramides van de 
Azteken, maar minder dan 
vier zijden kan ook. De 
gebouwen van Heroes op 
Zeeburgereiland – drie aparte 
gebouwen met in totaal ruim 
150 woningen – zijn aan één 
zijde getrapt. Nog een trend: 
het planten van struiken en 
bomen óp gebouwen. De 
terrassen van Heroes zijn, 
althans in de presentatieteke-
ningen van Arons en Gelauff 
architecten, royaal beplant 
met struiken en bomen. 

Ik zal het maar toegeven, bij 
Dorens Architects ligt een 
project van ruim 300 wonin-
gen op de tekentafel, waarvan 
de drie aparte gebouwen 
vierzijdig getrapt zijn. De 
terrassen zijn, u raadt het al, 
royaal beplant met struiken 
en bomen. Wie de trendset-
ters zijn van het getrapte 
bouwen en royaal beplanten 
is niet duidelijk. 

De trend is wereldwijd losge-
barsten en het is de vraag wie 
het eerst met het idee kwam. 
Dat een bepaald ontwerp als 
eerste is uitgevoerd, vormt 
hiervoor nog geen bewijs. 
Neem starchitect Zaha Hadid. 

Zij maakte voor een buiten-
wijk van Beijing een uniek 
ontwerp bestaande uit drie 
slakvormige witte volumes 
en publiceerde dit ontwerp 
online. Ruim voordat haar 
gebouwen uit de steigers 

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. 

Terug naar Zeeburgereiland. 
Van een afstand gezien lijken 
de drie Heroes identiek, wat 
goed is voor de sculpturale 
werking van het trio. Van 
dichtbij zie je dat elk gebouw 
een eigen kleuraccent heeft 
in de vorm van verschillend 
gekleurde aluminium pa-
nelen in de puien. Het doel 
hiervan is om het beeld voor 
de passant minder eentonig 
te maken en om het mogelijk 
te maken tegen een vriend te 
zeggen: ‘Ik woon in die ene 
met de gouden luiken’. Dat de 
getrapte vorm geslaagd is, is 
mede te danken aan de sobere 
en regelmatige gridstructuur 
van de gevels. The Grid… 
Over trends gesproken. 
Volgende keer meer over de 
verMcDonaldisering van de 
architectuur. 
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deBrugRecept

bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de grote aardperen in vieren, de kleine in tweeën. Schil de bloed-
sinaasappels, snijd er 3,5 in mooie parten of plakken en vang het sap op. Klop de olijfolie met de honing, twee 
eetlepels bloedsinaasappelsap, peper en (zee)zout. 
Meng de aardpeerparten en bloemkoolroosjes met de dressing. Vis de aardperen eruit en verdeel ze over een 
met bakpapier beklede bakplaat. Bak een kwartier, voeg dan de bloemkoolroosjes toe, schep even door en bak 
nogmaals een kwartier. Laat even afkoelen. 
Meng de lauwwarme aardpeer en bloemkool met de bloedsinaasappelparten en walnoten. Verkruimel de geiten-
kaas boven de salade en knip de bieslook erover. Knijp de resterende halve bloedsinaasappel uit over de salade 
en voeg zo nodig nog wat olijfolie, zout en peper toe. 

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

LAUWWARME WINTERSALADE

      Nodig voor 4 eters:

• 700 gram aardperen, grondig 

gewassen en lelijke plekken weg-

gesneden

• 500 gram bloemkool, in middel-

grote roosjes

• 4 bloedsinaasappels 

• 5 eetlepels olijfolie

• 2 eetlepels honing

• 50 gram walnoten, grof gehakt

• 100 gram zachte geitenkaas

•  paar sprietjes bieslook 

Janneke kookt
Intussen in Amsterdam-Oost werd het winter en beviel ik van een meisje. In de kraamweek – toevallig ook de week 
van Kerst – at ik me een ongeluk aan allerlei lekkers dat anderen mij voorschotelden: eggs benedict met zalm, kip in 
veel mosterdroomsaus, chocolademousse en roze taart. 

Daarna moest ik weer over tot de orde van de dag met alle uitdagingen van dien. Afkicken van de bovenmatige 
calorieën. Boodschappen doen met een krijsende baby. Zelf koken. En het allermoeilijkst, elke dag: wat eten we 
vandaag? De winter vraagt tenslotte om enige creativiteit in de keuken. Bij de groenteboer liggen vooral knollen en 
citrusvruchten dit seizoen, maar daar kan je met een beetje fantasie toevallig ook een heel lekkere maaltijd mee maken. 

Het beste wat de winter te bieden heeft zijn aardperen. Samen met warme chocomelk met slagroom natuurlijk, maar 
daarmee kan een mens de koude dagen niet te lijf. Aardperen – ook wel topinamboer of jeruzalemartisjok genoemd 
– zijn onooglijke hobbelige knolletjes. Met hun zoete en nootachtige smaak hebben ze wel wat weg van artisjokken. 
Schillen is een vervelende klus door die hobbels, maar voor deze salade is dat niet nodig. Aan de slag dus!

JERUZALEMARTISJOK



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  1 3

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

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

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

Maak kennis met ons 
vernieuwde restaurant www.lloyd.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

 

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  
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 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 l

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

Moderne wereldkeuken

 

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

 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 maart 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 12, nummer 107

30 januari 2019

Aan dit nummer werkten mee

Jaap Broersma, Linda van 

den Dobbelsteen, Jan van  

Erven Dorens, Harko van 

den Hende, Tim Jansen, Gijs 

Lauret, Lotte Lou, Marcel 

van Roosmalen, 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

De wereld van sport, 
voeding en gezond leven 

in één 

sportsworldamsterdam.nl

SPORTS      WO R L D

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

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

Boekhouding & Belastingaangifte 
voor zelfstandigen. Vanaf 175 EUR per jaar. 

www.financiele-fabriek.nl 
Michiel Vos 06-12505994

Uit-in-Balans  Lientje Cappon
Praktijk voor voetverzorging,
stoelmassage en voetreflex

Cas Oorthuyskade 106
Amsterdam - IJburg

uitinbalans.nl - Tel: 06 53666199
uitinbalans@gmail.com

Lid van Pro Voet en geregistreerd KRP

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Ook vrienden 
worden? 
mail martijn@debrugkrant.nl
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deBrugAgenda

ALLEGAAR

3 februari
Adoptiecafé. Met andere ge-
adopteerde mensen in gesprek 
gaan, elke keer een ander 
thema, formeel en informeel. 
OBA Javaplein, 13.30-16.00 uur.

8 februari
Urban Run: de Knowledge Trail. 
Dwars door de Mondriaanto-
ren, langs de collegezalen, door 
de verborgen autotunnel onder 
het Amstelstation en door de 
lobby van een hotel. Met after-
party, en voor een speeltuin in 
de buurt. Info en inschrijven: 
knowledgetrail.amsterdam. 

11 februari
Flexbieb Thema-avond: Kunst-
matige intelligentie en wij. 
Welke gevolgen heeft de snelle 
ontwikkeling voor ons? Met 
Tesse Veelo, ICT-expert. Flex-
bieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

13 februari
Ajax-Real Madrid, achtste finale 
Champions League. In vele kroe-
gen in Oost of desnoods thuis 
op de bank, 21.00 uur.

15 februari e.v.
Tentoonstelling: Verlangen naar 
Mekka. Bijzonder inzicht in een 
van de grootste religieuze, spi-
rituele en culturele fenomenen 
ter wereld. Tropenmuseum, Lin-
naeusstraat 2, tropenmuseum.nl.

24 februari
Postzegelbeurs, bij de Diemense 
club De Zegelaars. De Schakel, 
10.00 uur.

26 februari
DJ en Pubquiz. 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.

CLUB

8 februari
Vrijmibo en Bij Storm gaan 
schouder aan schouder: club-
avond met de beste dj’s (Brian 
S en Miss Dominguez o.a.), een 
cocktailbar en vrij entree. Hier 
sta je met je neus op alles wat 
er gebeurt. Bij Storm, vanaf 
19.00 uur, Facebook ‘Vrijmibo Bij 
Storm’, bijstorm.nl.

9 februari
Ouwe Stijl is Botergeil. Terug 
naar de hardste en ruigste Early 
Hardcore uit de vroegere jaren. 
Line-up, zie website. Q-Factory, 
22.00-6.00 uur, q-factory.nl. 

FILM

1 februari
The Favourite en veel meer 
films, dagelijks. Studio/K, Timor-
plein 62, studio-k.nl.

7 februari
Q-Cinema: Don’t Look Back. Een 
portret van Bob Dylan als jonge 
artiest. Q-Factory, 20.00 uur, 
q-factory.nl.

9 februari
The Children Act (drama, 9+). 
Vrijburcht, 20.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

JEUGD

3 februari
Ridder Roeland is bang voor 
spinnen (4-8 jr.), poppenkast aan 
het Iepenplein, met schminken, 
limo, koffie en worteltjestaart. 
Theater Koos Kneus, 14.00 uur, 
kooskneus.nl (elke wo. en zo. div. 
tijden).

9 februari
Marionettentheater: Stiekem 
naar Groenland (4-12 jaar). Het 
Zoldertheater, Derde Ooster-
parkstraat 144 III, 14.30 uur, 
nlmarionetten.nl (reserveren: 
06-48892210).

17 februari
Een huis voor Harry, voorstelling 
van poppenspeler Rik Rikken. 
Vrijburcht, 11.00 uur, theater-
vrijburcht.nl.

24 februari
Vos en Haas: Vos schept op (4+), 
Houtjetouwtje. Theater Oost-
blok, Sajetplein 39, 15.00 uur, 
oostblok.nl.

12 maart
Internationale masterclass 
voor vwo-leerlingen uit de 
bovenbouw: botsingen tussen 
elementaire deeltjes bestu-
deren met data van het atlas-
experiment. Science Park 105, 
inschrijven en info via nikhef.nl.

THEATER

10 februari
Open Podium: Singing Sunday. 
Voor iedereen, en neem blad-
muziek mee voor de huispianist. 
Jungle Amsterdam, 16.00-18.00 
uur, jungle.amsterdam.

22 februari
Treasuries of mysteries, Sheyda 
Darab/Right about now. Out 
of the box hiphop danstheater. 
Theater Oostblok, Sajetplein 39, 
20.30 uur, oostblok.nl.

MUZIEK 

5 februari
Klassieke muziek, jonge talenten 
met fluististe Mirna Ackers en 
pianist Vital Stahievitch. Oos-
terkerk, 20.00 uur, oosterkerk-
amsterdam.nl.

9 februari
Balkan Beats. Huisensemble, 
livemuziek, afsluiting door 
DJ Volkan. Podium voor jong 
muziektalent met professionele 
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musici. Mezrab, Veemkade 576, 
20.30 uur, clubantre.nl.

17 februari
Amsterdams Andalusisch Orkest. 
Klassieke muziek uit Marokko 
en landen daaromheen. Bij-
zondere muziek met een lange 
geschiedenis. Muziekgebouw 
aan ’t IJ, 15.00 uur, muziekge-
bouw.nl.

23 februari
Grandmaster Flash. Een van de 
founding fathers van de hiphop, 
grondlegger van de scratch en 
uitvinder van de crossfader. Q-
Factory, 20.00 uur, q-factory.nl.

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



deBrugPuzzel

Diner voor twee, mét karafje wijn, bij DOK48. 

Puzzel jij mee voor dit diner voor twee van DOK48?

Woojooh, die prijs!

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 februari 2019 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door eetcafé Dok48, Krijn Taconiskade 328-330, dok48.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 106-2018 is oliebollen. Uit 501 inzenders is dhr. K. Boers 
als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug
nummer 108
De volgende editie van de Brug verschijnt op 27 februari.

Horizontaal
 

 1. Gebakje
 5. Nederlandse lucht-
  vaartmaatschappij
 7. Ritmische beweging
 11. Kers
 12. Serie
 14. Witmarmeren knikker 
16. Sportkleding
 17. Kaart in een kaartspel
 20. Heisa
 22. Draaien
 24. Verdrag
 26. Rivier in Utrecht
 27. Naaldboom
 28. Valse getuigenis onder 
  ede
 31. Kwebbelen
 34. Soort trompet
 36. Crème de la crème

 37. Bordpapier
 41. Verhaal
 45. Strelen
 46. Snelheid
 47. Behaarde dierenhuid
 48. World Trade Center
 49. Bak onder in een  
kachel

Verticaal
 

1. Muzieknoot
 2. Morgenland
 3. Eikenschors
 4. Bladgroente
 6. ___ en rechts klappen  
  uitdelen
 7. Spoedig
 8. Apparaat voor 
  reanimatie
 9. Bedriegen
 10. Soort muziek
 11. Vervaardiger
 13. Rolschaats
 15. Knoeien
 16. Hulpdienst
 18. Sukkel
 19. Plaats in Gelderland
 20. Leerrede
 21. Kei

 

23. Lidwoord
25. Bouwland
 28. Geurige, sterke koffie
 29. Schiereiland
 30. Vallei
 31. Armoedig huisje
 32. Kunstmatige, gegraven  
waterweg
 33. Voorzetsel
 35. Mooi
 38. Zoogdier
 39. Zij is de ___ kwijt
 40. Wachten tot je een ___  
   weegt
 42. Meisjesnaam
 43. Naad
 44. Papegaai

P R I J S P U Z Z E L

Supermarkt voor 
De Krijgsman 
In De Krijgsman, de nieuwbouwwijk die verrijst op het 
terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden, zijn 
inmiddels de eerste huiseigenaren neergestreken. Er 
zijn momenteel zo’n 140 woningen in aanbouw en ook 
de geplande voorzieningen en bedrijfsruimten krijgen 
langzaam vorm. In totaal biedt De Krijgsman straks plek aan 
1300 woningen. 
De bewoners moeten hun boodschappen voorlopig nog 
buiten de eigen buurt halen, maar eind 2020 opent Albert 
Heijn er een filiaal, vlak bij de entreebrug. De supermarkt 
vestigt zich in een wooncomplex met appartementen en 
biedt zijn klanten parkeergelegenheid naast de winkel. 

Familiebrunch Lloyd Hotel 
op 10 februari 
De mensen van het Lloyd Hotel zetten de deuren graag 
open voor de buurt. Op 10 februari organiseren ze een 
driegangen-familielunch in de oudste – prachtige – zaal van 
het hotel, ook wel The Office genoemd. Kinderen worden 
vermaakt door HappyTessa. Zo wordt er geschminkt, 
gedanst, geknutseld en gelachen. Alles kan en er is voor 
ieder wat wils, een team van professionele begeleiders 
houdt toezicht. 
Lloyd Hotel, 12.00-15.00 uur, info en prijzen zie lloydhotel.nl.



Nieuw West Makelaardij, Pieter Calandlaan 310, 1060 TS Amsterdam, 020-4193009
info@nieuwwestmakelaardij.nl, www.nieuwwestmakelaardij.nl

John Campbellstraat 8, IJburg
Vraagprijs € 750.000,- KK

Czaar Peterstraat 170D, Oost 
vraagprijs € 355.000,- KK 

Jan van Zutphenstraat 609, 
Nieuw West
Vraagprijs € 425.000,- KK

Ploegstraat 181, Oost 
vraagprijs € 399.000,- KK

Pieter Holmstraat 20, IJburg 
Vraagprijs € 700.000,- KK
 

Rumbeke 5, Nieuw Sloten 
vraagprijs € 375.000,- KK
 

Verkocht ov.

Verkocht

Bel ons voor een 

gratis waardebepalin
g

020-4193009


