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De vervuiling neemt toe,
onderzoek naar
handhavingssysteem
gemeente.
100.000 euro verlies.

Zorgen over
Biomassacentrale Nuon
Informatieavond op
4 maart.
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Mouna Laroussi is chore
ograaf en theatermaker.
Ze maakte de persoonlijke
voorstelling Schijtziek. “Uit
zoveel ellende is uiteindelijk
veel moois gekomen.”
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I J B UR G COL L EG E 1 EN 2 SA M E N GE VO E GD TOT S C HO O L ME T 1300 LE E R LI N G E N

‘Betreurenswaardig vind ik het’
Na de zomervakantie van
2020 worden IJburg College 1 en 2 samengevoegd tot
één grote school op IJburg.
De gemeente neemt het
gebouw van IJburg College
2 op Zeeburgereiland dan
terug, zodat het vrijkomt
voor – waarschijnlijk – het
Cartesius 2. In beide IJburg
Colleges is momenteel
sprake van leegstand.
Door de wijkredactie

Jolanda Hogewind, de nieuwe
directeur van het IJburg Col
lege, informeerde de ouders
van IJburg College 1 en 2 over
de situatie. Ze schreef: “Dit
is de beste oplossing voor
leegstand, en om financieel
gezond te worden.” Ter com
pensatie voor de terugvorde
ring heeft de gemeente het
IJburg College (vmbo, havo,
vwo) financiële ondersteu
ning aangeboden.

IJburg College 2 heeft op
dit moment 650 leerlingen,
terwijl er ruimte is voor 900.
IJburg College 1 heeft 650
leerlingen en plek voor 1350.
Cartesius 2 (havo, vwo+),
gestart in 2016, begon het
schooljaar met 314 leerlin
gen en wil uitgroeien tot een
school met 700 leerlingen.
Cartesius 2 kan door te hoge
verbouwingskosten niet
verhuizen naar het beoogde
pand in de Plantagebuurt bij
Artis en is dus op zoek naar
een andere locatie.
Wethouder Onderwijs
Marjolein Moorman (PvdA)
schrijft in een brief aan de
ouders: “Het schoolbestuur
en de gemeente zijn ervan
overtuigd dat het IJburg Col
lege op deze manier beter in
staat is om weer een sterke,
vernieuwende en kwalitatief
goede school te zijn.” De leeg
stand vindt ze zorgelijk, ook
in het licht van het verscherpt
financieel toezicht waaronder
Lees verder, met ook reacties van
ouders, op pagina 3

KRITERION

de kleur
van de

LENTE

Houten
vloeren
ook geschikt voor
vloerverwarming

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN
GEOPEND
Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

IJburg College 2 op Zeeburgereiland werd eind 2016 opgeleverd, vijf jaar na IJburg College 1. Een ouder die
achter het besluit van de gemeente staat: “Nog maar even genieten van dat mooie gebouw.”

Visgraat
v.a. €19,9 5!
Keienbergweg 27,
Amsterdam-ZO gratis parkeren
www.parketloods.nl
info@parketloods.nl

Ik heb veel zin in de fim Werk
ohne Autor, daarvoor moet ik
tegenwoordig naar De Fabriek
in Zaandam, een filmhuis dat
je zou kunnen vergelijken met
Kriterion. Geen bioscoop waar
het publiek zich zo verheven
voelt als Kriterion. De laatste
keer dat ik er was zaten er twee
mensen te schaken in het overvolle cafégedeelte. Ze hingen
met hun studentenkonten bo-

Marcel van Roosmalen
ven het schaakbord met elkaar
te lullen over de trage films en
de zin van het leven, maar die
twee speelden gewoon door.
De sneak preview op dinsdag
was ook altijd verschrikkelijk.
Ik ging er altijd heen met mijn
goede vriend Martijn, het was
altijd kut. Nu ik dit schrijf denk
ik: het leven was toen ook geen
pretje, maar de problemen
waren wel anders.
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LEEF!
in de VOLGENDE
EDiTIE van DE BRUG
Het woonmagazine
LEEF! MET wonen
in Amsterdam, De
nieuwste trends op
woon- en tuingebied.
koop-en huuraanbod.
zie pagina 11

Zaterdag 23 maart Open Dag Jachtwerf Pampus

START VERKOOP
7 MAART 2019

van 9 tot 18 uur, onderaan de Nesciobrug
Deelnemers: Alwas buitenboord motoren, Top Windows, Epifanes Coatings, Technautic,
ARC marine, Cobb BBQ's, Vaarplezier vaarcursussen, Watersportvereniging IJburg

Locatie

• Presentjes, kortingen,
presentaties & demonstraties
• Informatief met vermaak voor
jong én oud
• Aanbiedingen in onze ruime
watersportwinkel
• Een hapje en een drankje
• Gratis parkeren

Basisschool de Kersenboom
Sportlaan 2, Diemen
17.00 - 19.00 uur

Tijd

Beleef en ervaar!

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

Camping Zeeburg
houdt van:

LUXE, C OMF OR TABEL

Laatste eengezinswoningen in Plantage De Sniep

EN DUURZAAM

Ruim opgezet op intiem eiland

WONEN

Gasloos en zeer energiezuinig
Woonoppervlak van ca. 135 m² tot ca. 170 m²
Eigen grond zonder erfpacht

Nacht van de nacht - 15 maart vanaf 20.00
Camping Zeeburg zet zoveel mogelijk verlichting uit.
Volkssterrenwacht Amsterdam zet een aantal telescopen neer.
Ons restaurant is open en de warme chocomelk staat klaar.
Gratis toegang, kom langs tussen 20.00 tot 23.30!

villalotta.nl

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

Bewonersavond
biomassacentrale
Datum: maandagavond 4 maart 2019

VERKEERSSCHOOL
Uitnodiging voor:

Maandag 4
maart 2019

Locatie: Lolaland
Adres: Pampuslaan 501, 1087 HP Amsterdam

ED-ISHAK
20 Motorrijlessen

€ 999,-

voertuigbeheersing en rijexamen

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Binnen één generatie fossielvrij, dat is onze ambitie
Om de stadswarmte van Amsterdam, Diemen en Almere te verduurzamen, werken we
aan de ontwikkeling van verschillende groene warmtebronnen. Zoals: geothermie,
restwarmte van datacenters en biomassa. Als eerste stap in de verduurzaming willen

25 Autorijlessen

€ 1250,-

incl. rijexamen en theoriecursus 		
en -examen voor maar

wij op de bestaande productielocatie in Diemen een biomassacentrale realiseren.
De volgende thema’s komen in ieder geval aan de orde:
• Luchtkwaliteit en geluid

4 Bromfietsrijlessen
lessen en rijexamen

€ 250,-

• Herkomst van de biomassa
• Verduurzaming stadswarmte en de rol van biomassa
• Planning en proces
Maar heeft u nog andere vragen aan ons, dan beantwoorden wij deze uiteraard
ook graag.

Inloop- en informatieavond
U kunt langskomen wanneer het u uitkomt. Er zijn specialisten aanwezig die u graag
een toelichting geven en uw vragen beantwoorden.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan stadswarmte@nuon.com.
Meer informatie is te vinden op: www.nuon.nl/bewonersavond-ijburg.

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel 020 6946172

www.ed-ishak.nl

deBrugNieuws
‘ E R G JA MMER DAT H ET Z E L D E N GI N G OVE R D E KWA L I T E I T VAN H E T ON D E R W I J S ’
gereiland zet, met een half
uur reistijd naar de stad, haal
je de wortels eruit.”

Vervolg van pagina 1

de school begin 2018 door de
onderwijsinspectie is gesteld.
De snelle groei die de twee
IJburg Colleges in de afgelo
pen tien jaar hebben doorge
maakt – één gebouw opge
leverd in 2011 en één in 2016
– heeft een wissel getrokken
op de financiële situatie, gaf
de schoolleiding eerder zelf
al aan.
Een moeder met een zoon in
3 havo op IJburg College 2
vreest dat de samenvoeging
van de twee IJburg Colleges
de kwaliteit van het onderwijs
niet ten goede zal komen. “Er
is al bezuinigd door klas
sen samen te voegen. Dit zal
ongetwijfeld ook z’n weerslag
hebben op het personeel en
onrust veroorzaken. Betreu
renswaardig vind ik het.”
“We kozen voor IJburg Col
lege 2 vanwege het progres
sieve en vernieuwende
onderwijssysteem en het fijne
gebouw”, vertelt de moeder
van een leerling in de eerste.
“We wisten dat de school
onder financieel toezicht
stond, dus deze keuze van de

De vader van een meisje op
IJburg College 1 vindt het
goed dat nu de focus komt
op één school. “Zo komt er
meer rust en stabiliteit in het
onderwijs. De groei naar een
tweede gebouw, mede onder
druk van de gemeente om
meer capaciteit in Amsterdam
te creëren, ging te snel. Het is
erg jammer dat het de laatste
jaren zelden ging over de
kwaliteit van het onderwijs
en de voortrekkersrol van het
IJburg College in de vernieu
wing van het middelbaar
onderwijs in Amsterdam.”
Het IJburg College aan de Pampuslaan wordt een school met ruim 1300 leerlingen en krijgt een dependance.

gemeente lijkt mij logisch. Nu
kan er een goede basis gelegd
worden. We moeten nog maar
even genieten van dat mooie
gebouw!”
De betrokken scholen heb
ben een vernieuwend on
derwijsmodel. Het IJburg
College biedt ontwikkelings
gericht onderwijs in een leer
gemeenschap. Op het Carte
sius 2 bestaat het curriculum

niet uit reguliere vakken maar
uit modules, net als op de
universiteit.
De dochter van Nicole koos
afgelopen zomer voor het
Cartesius 2. Ze vindt het erg
jammer dat de school nu niet
naast Artis komt, maar ze
denkt niet dat een locatie als
Zeeburgereiland de school
om zeep zal helpen. “Het
onderwijsconcept vind ik

belangrijker. Je bent met de
tram, en straks hopelijk over
de fietsbrug, zo in de stad.”
Veel ouders met leerlingen
op het Cartesius 2 vinden de
afstand juist wel bezwaarlijk.
In een mention aan de Brug
op Twitter zegt Jelleke: “Het
onderwijs van Cartesius 2 is
gericht op de stad. Leerlingen
gaan veel naar buiten, de mo
dules zijn daarop afgestemd.
Als je deze school op Zeebur

Op woensdag 27 februari is
er op IJburg College 2 een
informatieavond waarin de
schoolleiding en wethou
der Moorman de gemaakte
keuzes zullen toelichten.
In maart kiezen alle groep
8-leerlingen in Amsterdam
een middelbare school.

I N F O R M AT I E AVO N D VO O R B U U R T B E WO N E R S

Biomassacentrale Nuon

OOST BEVALT GOED:
1735 BABY’S IN 2018
Boris en Mia meest
populaire namen Oost
Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er in 2018 ruim 9000
kinderen werden geboren in Amsterdam. Oost blijkt het
vruchtbaarste stadsdeel, daar werden vorig jaar meer baby’s
geboren dan in andere stadsdelen, om precies te zijn 879
jongens en 856 meisjes.
De namen die ouders hun kinderen geven verschillen per
stadsdeel vrij sterk. In Oost voeren bij de jongens de namen
Boris, Olivier en Oliver de lijst aan, bij de meisjes staan dit
jaar Mia, Ella en Nina in de top drie.

Om inwoners van Almere
en Amsterdam van warmte
te kunnen voorzien wil
Nuon een biomassacentrale bouwen in Diemen, aan
de oostgrens van Amsterdam. In zo’n centrale wordt
energie opgewekt door
verbranding van organische materialen zoals hout,
gft-afval en mest.

De gemeenteraad van Diemen
en omwonenden maken zich
zorgen over de plannen, omdat
de luchtkwaliteit door de uit
stoot van onder meer fijnstof
zal verslechteren.
Als de plannen doorgaan wordt
de centrale in 2022 in gebruik
genomen. Nuon organiseert
bijeenkomsten om alle betrok
ken partijen en buurtbewoners
te informeren.
Het bedrijf stelt dat biomas
sacentrales tijdelijk nog nodig
zijn omdat alternatieve ma
nieren om stroom op te wek
ken, zoals aardwarmte, nog
niet uitontwikkeld zijn. Of de

centrale er daadwerkelijk komt
is op dit moment niet duidelijk.
De gemeente Diemen verzet
zich tegen de plannen, maar
kan de biomassacentrale niet
tegenhouden. De uiteindelijke
beslissing ligt bij de provincie.
Bewonersavond
Op 4 maart organiseert Nuon
een bewonersavond, in Lola
land (voorheen Blijburg) aan de
Pampuslaan 501, van 19.0021.00 uur. Je kunt langskomen
wanneer het je uitkomt. Er zijn
specialisten aanwezig die uitleg
geven en vragen beantwoorden.
Zie www.nuon.nl/bewonersavondijburg.
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WE ZIJN OPEN!

The 5th Amsterdam Oost

We zijn gevestigd in Stayokay op Timorplein 21 en
elke dag geopend van 07:00 tot 01:00 uur.
Check voor meer info: the5th.nl/amsterdam-oost
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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.

MOUNA LAROUSSI

‘Uit veel ellende is uiteindelijk veel moois gekomen’
Mouna Laroussi (37) is dan-

Voor het eerst alleen
“En ik ben gaan schrijven. Ik
had dus drie jaar op de wc
gezeten, maar kwam erachter
dat alle onderwerpen over Ma
rokkanen nog steeds actueel
waren: seksualiteit, kutmarok
kanen, Wilders; er was niks
veranderd. Dat is mijn eerste
solovoorstelling Schijtziek
geworden. Op 1 februari 2018
was de première, ik deed een
vreugdedansje. Alles zit erin
wat ik ooit wilde. Mijn typetje
Fatima is goed ontvangen door
het publiek, ze is zo’n gezellige
Marokkaanse tante. Als Fatima
maak ik nu, samen met Eva
Willemier Westra, vlogs. De
suikerfeestvlog – er is nog veel
onwetendheid over ramadan –
is 80.000 keer bekeken.”

seres, choreograaf en theatermaker. En bi-cultureel,
haar vader is Marokkaans,
haar moeder Nederlands.
“Ik ben kaascous.” Mouna
woont met haar man en
tweeling van 5 op IJburg.
Ze werd ziek, maakte daar
een voorstelling over en ze
praat veel en enthousiast.
“Er is weinig bekend over
dansers met een stoma.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Koffie
“Bijna elke ochtend, nadat
ik de kinderen naar school
heb gebracht, ga ik hier bij de
Espressofabriek koffiedrin
ken. Kan ik een beetje wakker
worden. Want daarna train ik
bij Life and Kicking. Mijn lijf is
m’n werk, ik moet fit blijven.”
Ze bestelt een flat white. “Dit is
de lekkerste koffie van IJburg.”
Selfmade
“Ik ben autodidact, heb van
kinds af aan altijd gedanst. Met
een klein groepje meiden deed
ik mee aan talentenjachten,
Kunstbende, dat soort dingen.
Ik had altijd in mijn hoofd hoe
iets eruit moest zien, en zette
dan mijn vriendinnen aan het
werk. Op een gegeven mo
ment zaten we in Rotterdam
in een showgroep. Zo ben ik
me steeds verder gaan ontwik
kelen.”

Kaascous
“Bi-cultureel zijn is verrijkend,
maar soms ook lastig. Dat heb
ik zelf in mijn puberteit erva
ren. In Marokko, waar we altijd
op vakantie gingen, wilde ik
Marokkaans zijn, in Nederland
vooral Nederlands. Kaascous,
dat ben ik. Ik vier Suikerfeest
en Koningsdag. Mijn man is
Marokkaans-Tunesisch. Onze
tweeling van 5 – twee-eiig,
de een is donker en de ander
licht – heeft een Arabische
achternaam. Ik hoop dat ze
dezelfde kansen krijgen, dat
houdt me wel bezig. Daarom
wil ik verbinden, lastige onder
werpen bespreekbaar maken
en raakvlakken vinden. In
Schijtziek lukt dat, ik denk
omdat ik me zo blootgeef. Uit
veel ellende is uiteindelijk veel
moois gekomen.”

Gekkenhuis
“Toen mijn zusje Hind door
het tv-programma Idols door
brak als zangeres vroeg ze: kan
je me helpen om een show te
ontwikkelen voor mijn optre
dens? Ik maakte de choreogra
fieën en danste zelf ook mee.
We kwamen in Top of the Pops
en andere programma’s, had
den tv-opnames in en binnenen buitenland, het was een
gekkenhuis, een fantastische
tijd. Na drie jaar was het klaar
en gingen we – professioneel
gezien dan – ieder onze eigen
weg.”

Amsterdam
“Na het Hugo de Grootplein
en Geuzenveld kwamen we
op IJburg. Ik vond het net The
Truman Show: netjes, keurig,
burgerlijk en georganiseerd.
Ik miste de Turkse slager en de
Surinaamse winkel. Nu zijn
die er wel en ben ik blij dat ik
hier woon. Er is ruimte tussen
de huizen. Er is water, je kunt
schaatsen en de snelweg en het
centrum zijn dichtbij. Ik heb
leuke mensen ontmoet en fijne
plekken zoals Stijldepartment
en bso KidsArt. Nu moet al
leen die Nuonweg nog open.”

Gouda
“Ik ben de middelste van
drie zussen, we hebben een
goede band. Ik ben geboren
en getogen in Gouda, daar viel
destijds niet veel te beleven.
Op een gegeven moment
verhuisde ik naar Amsterdam.

“Bi-cultureel zijn is verrijkend, maar soms ook lastig."

Daar heb ik auditie gedaan bij
Danstheater Aya. Dat was een
eyeopener, ik zag er bijvoor
beeld dat de elementen dans
en tekst bij elkaar werden ge
bracht. Ik wilde meer inhoud,
maatschappelijke onderwer
pen aansnijden. Dat kan niet
in de commerciële scene.”
Boerka
“Zo maakte ik onder meer
ChamaeLeon over het lastige
en mooie van een bi-culturele
achtergrond, en Sneak Preview
over de vrouw achter de sluier.
Het was de tijd waarin Wilders
sprak over het nikabverbod.
Hoe kan het dat we dat hier
hebben, vroeg ik me af? Ik

deed onderzoek, samen met de
universiteit van Casablanca. Ik
heb 21 vrouwen geïnterviewd
en daar samen met filmmaker
Marieke Helmus een docu
mentaire en dansvoorstelling
over gemaakt. Iedereen heeft
andere beweegredenen om
bepaalde keuzes te maken,
dat wilde ik toen belichten.
En ik wilde mensen zelf laten
nadenken.”
Op de plee
“Toen werd ik ziek, colitis
ulcerosa, een ontsteking in de
dikke darm. Een hel van drie
jaar. Tijdens mijn zwanger
schap werd het heviger, en het
was niet goed te behandelen.

Mijn dikke darm moest eruit,
ik kreeg een stoma. Ik heb een
jaar keihard moeten revali
deren. Er is weinig bekend
over dansers met een stoma.
Tijdens mijn revalidatie werd
ik gevraagd als campagnemo
del voor Cinedans. Kan ik dat
wel, dacht ik? Door die stoma
was ik onzeker geworden.
Op de dag van het Cinedans
Festival zag ik posters en flyers
met mezelf erop, die avond
verzorgde ik de openingsact
met dansers en livemuziek op
de trap van het Eye Museum.
Daarna keek ik in de grote
filmzaal naar de openingstrai
ler waarin ik danste en toen
wist ik: ik ben er weer.”
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Mouna Laroussi speelt Schijtziek
op 21 maart in Podium Mozaïek in
Amsterdam, en toert na de zomer
met de voorstelling door het land.
mounamix.nl.

Boutique
Sportstore
Running • Training • Hockey • Sportfashion
unieke collectie
hoogwaardige service
hardloopanalyses
IJBURGLAAN 473 > Telefoon 020 303 0529
INFO@motion3.nl > WWW.motion3.nl

PARKEREN
VOOR
DE DEUR

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

bel
ons!
Kantoor Maastricht
+31 (0)43 - 354 00 41
Kantoor Amsterdam
+31 (0)20 - 514 81 15
www.vandortletselschade.nl

VRIJMIBO

Empathisch Ervaren Eigenzinnig

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

Start bouw
mei 2019

Vrijdag 15-03-2019
20:00 - 2:00

Droomt u van luxe
wonen en leven?
Op een eiland in ’t Gooi. Exclusief in
een vrijstaande woning of in een tweeonder-een-kapwoning aan het water.
Dan is Blaricum Eyeland
ook uw paradijs.

Geïnteresseerd?
Kijk op blaricumeyeland.nl of neem
direct contact op met het verkoopteam,
035 525 31 35, huizen@voorma-walch.nl,
Ceintuurbaan 22 Huizen. Daar kunt
u ook de maquette bewonderen.
Prijzen vanaf € 669.000,- v.o.n.

BLARICUMEYELAND.NL
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Chutneys en jams van fruit dat anders zou
worden weggegooid: ‘Met de smaak is niks mis’

01

FOCUS

02

DEF AMERICANS

05

REAL MADRID - AJAX

09

IDA NIELSEN

10

THE GLADIATORS

22

CRAZY LITTLE THINGS

04

FRED WESLEY’S GENERATION’S

MRT

Een jam van pruimen en

PROGROCK

rode peper, een chutney
van perzik en anijs, een
‘bounty-smeersel’ van
kokosnoot: Charlotte

MRT

JOHNNY CASH TRIBUTE

Heine (48) en Joep Weerts
(51) verwerken fruit en
groente van supermarkten,
groothandels en telers dat
anders zou worden weg-

MRT

CHAMPIONS LEAGUE OP GROOT SCHERM

gegooid.
Door Kirsten Dorrestijn

Drie jaar geleden zag Heine bij
de buurtsuper hoe een mede
werker minder mooie exem
plaren van groente en fruit uit
het schap haalde. ‘“Wat ben je
aan het doen?” vroeg ik. Het
waren appels met rimpels en
bananen met sproeten, maar
nog prima eetbaar. Mocht
ik ze anders meenemen? De
eigenaar van de supermarkt
vond het zelf ook belachelijk
dat de producten weg moesten
en bood aan om elke week een
bak voor me klaar te zetten.”
Samen met haar buurman
Joep Weerts besloot Heine
er jams en chutneys van te
maken. In het begin deden ze
dat in hun eigen keukens op
de Laagte Kadijk. “Zo hadden
we vier potjes meloenchutney
en dan weer drie potjes ap
peljam”, vertelt Weerts. “Dat
kleinschalige was leuk, maar
de aantallen waren te klein
voor verkoop, en ook om sub
stantieel iets bij te dragen aan
het redden van groente.” Bij
een andere buurtsuper moch
ten de twee ook restproducten
ophalen en zo verdubbelden
de aantallen. Later gingen ze
wekelijks naar het foodcenter
om restanten te scoren. Heine:
“Elke week werden we verrast.
De ene keer kregen we kisten
vol kokosnoten mee, dan weer
kilo’s groene druiven. Steeds
moest ik ad hoc recepten
bedenken: een druiven-can
taloupe-bleekselderijchutney,
een druiven-granaatappeljam,

MRT

Charlotte en Joep op de Dappermarkt. “Als groente of fruit niet meer mooi is, gaat het, hup, de prullenbak
in. Met Potverdorie! willen we daarover bewustwording creëren.”

MRT

aardbeien met rode peper”,
somt ze op. “Ik schud ze zo uit
mijn mouw.” Van elke soort
verkochten ze zo’n 200 potjes.
Heine en Weerts werken in
middels fulltime aan Potver
dorie! Ze hebben het produc
tieproces – het vullen van de
potjes – uitbesteed aan een
professional, maar met rest
stromen werken ze nog steeds.
Bij boeren en telers uit het
hele land halen ze derving op.
Zo krijgen ze grotere hoeveel
heden mee. Weerts: “Boeren
en telers hebben zo’n 5 tot 10
procent derving. Dat is al gauw
een paar duizend kilo.”
Dertig tot veertig procent van
ons voedsel gaat verloren.
“Dat komt grotendeels door
het strenge inkoopbeleid van
supermarkten”, weet Weerts.
“Wettelijk moet fruit aan
bepaalde eisen voldoen om
in het schap te mogen liggen,
maar supermarkten zijn vaak
nog veel strenger. Ze willen
geen enkel risico op claims lo
pen.” Na de supermarkt is het
de consument die het meest
weggooit. Heine: “We zijn met
z’n allen zo verwend. Als iets

niet meer mooi is, gaat het,
hup, de prullenbak in. Met
Potverdorie! willen we daar
over bewustwording creëren.
Het fruit en de groente waar
wij smeersels mee maken zijn
niet meer mooi, ze hebben

BASSISTE PRINCE - FUNK

REGGAE

plekjes en butsen, maar met de
smaak is niks mis.”
Potjes Potverdorie! zijn onder andere te koop bij Baking Lab, Eriks,
Daily Delis en Landmarkt.

MRT

QUEEN TRIBUTE

Maak zelf een Potverdorie!-chutney
Nodig voor 4 à 5 potten chutney
•
•
•
•
•
•
•

1 kg minder mooi rijp fruit – eventueel gemixt, bijvoorbeeld
banaan, appel, mango
50 gram rozijnen of dadels in stukjes
1 duim (stukje) verse gember
1 theelepel chilivlokken (als je van pittig houdt)
1 theelepel zout
200 ml azijn
150 gram suiker

APR

TROMBONIST JAMES BROWN - JAZZ/FUNK

19

THE BRUCEBAND

21

EAGLE-EYE CHERRY

02

Q-CINEMA:

16

CHAKA DEMUS & PLIERS

09

NOUVELLE VAGUE

APR

BRUCE SPRINGSTEEN TRIBUTE

Bereiding
Maak het fruit schoon, snijd het in kleine stukjes en zet het op laag
vuur. Schil de gember en snijd in kleine reepjes en voeg toe. Voeg
naar eigen smaak zout toe en daarna de suiker. Roer goed door.
Voeg pas azijn toe als de suiker helemaal is opgenomen in het
mengsel. Laat een tijdje pruttelen totdat de chutney de dikte van
jam heeft.

APR

POPROCK

Serveer de chutney bij een Indiaas gerecht, bij een kaasplankje of
bij gegrilde kip, rijst of groente.
MEI

MEI

PINGERS gezocht!

Fiets jij regelmatig door de stad? En wil jij de gemeente laten weten hoe je
dat vindt? Doe dan mee met Ping If You care.
Meer info op www.pingifyoucare.eu/nl/amsterdam
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JUN

PINK FLOYD LIVE AT POMPEII

REGGAE/DANCEHALL

BOSSA NOVA/NEW WAVE

Dichtbij en alles bij de hand
Kalender

Grill’s cafetaria en fastfood

‘Je moet het samen doen’

Hij runde de eerste snackzaak op IJburg,
eerst nog in een tuinhuisje, en sinds de
opening van winkelcentrum IJburg aan
het Joris Ivensplein. Muhammad, Mo
voor de meeste klanten, runt zijn Grill’s
catering al die jaren met veel plezier. In
zijn ruime zaak, met grote ramen rondom
en veel licht, heeft hij de wijk op een
positieve manier zien veranderen. “Het
gaat steeds beter, het wordt drukker en
leuker. Het leeft nu op IJburg. Ik heb veel
vaste klanten, fijne mensen en ook veel
kinderen.” Die komen bijvoorbeeld ijsjes
kopen, en slush puppy. “We groeien met
de kinderen mee”, lacht Mo. “We zien
ook steeds meer toeristen komen, uit het
naastgelegen hotel.” Wat mensen graag
eten is de laatste jaren wel veranderd,
merkt hij. “Eerst kochten ze vooral snacks
als friet en kroketten, nu zijn maaltijden
als shoarma en döner populair.” Hij be
ziet het plein, waar zijn terras in lentezon
staat. Met de medewinkeliers heeft hij
goed contact, en dat vindt Mo belangrijk.
“Je moet het samen doen.”

zondag 3 maart

Lolajam
Lunch en livemuziek op zondag. Lolaland (voorheen Blijburg), 16.00-18.00 uur, lolaland.nl.

donderdag 14 maart

Flexbieb Verkiezingsdebat
Roland Duong (o.a. De slag om Nederland) gaat in
debat met kandidaten voor de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

vrijdag 15 maart

The sisters brothers (16+)
Zwartkomische, grillige western. Theater Vrijburcht,
20.30 uur, vrijburcht.nl (elke vr. filmavond).

Gouden Kom, Chinees specialiteitenrestaurant

‘Onze babi pangang heeft een prijs gewonnen’
Ze is al bijna dertien jaar gevestigd in winkelcentrum IJburg. Waar blijft de
tijd, verzucht May met een lach. Ze zag de wijk groeien en drukker worden.
“Chinees eten is nu cultureel erfgoed, het is hip.” May runt het restaurant met
zus Sue, haar man staat in de keuken. Gouden Kom is zo een familiebedrijf, met
een mooi ingericht restaurant en een afhaalbalie. “We zijn een traditioneel
Chinees specialiteitenrestaurant, maar beroemd om onze pekingeend. Onze
babi pangang heeft zelfs een prijs gewonnen, is door de Consumentengids uit
geroepen tot de beste van Amsterdam.” May is bescheiden trots. “We kennen
inmiddels veel buurtbewoners. We zitten hier goed, hebben fijn contact met de
andere winkeliers van winkelcentrum IJburg.” Vorig jaar heeft ze een bezorg
service opgezet, omdat dat past op IJburg. “De mensen willen het graag. Voor
bestellingen en bezorging werken we met jongeren uit de wijk. Meld je gerust
als je tijd over hebt.”

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

MUSKON

DOE HET ZELF

FAST FOOD

natuurlijke gezondheid & verzorging
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Gemeente komt tonnen tekort,
vervuiling neemt toe
Handhavers die boetes

gaat lukken, maar ook of dit
zal helpen om vervuiling en
verloedering tegen te gaan. Het
onderzoek geeft geen ant
woord op deze vraag. Het lijkt
erop dat het boetestelsel vooral
een werkgelegenheidsproject
voor handhavers is, zonder
dat de straat er schoner van
wordt. Zo vinden inwoners
van Oost – met uitzondering
van bewoners rond de Dap
permarkt – hun straat eerder
vuiler dan schoner vergeleken
met een paar jaar geleden.

uitschrijven voor verstoring van de openbare
ruime – zoals wildplassen
en huisvuil dumpen – kosten nu meer dan de boetes
opleveren. De gemeente
beraadt zich.
Door Harko van den Hende

Elke dag krijgen vier bewoners
of bezoekers van Oost een
boete voor het dumpen van
huisvuil op straat, openbare
dronkenschap of urineren
tegen een gevel. Dat zijn twee
boetes te weinig, want de
gemeente komt geld te kort.
Dat tekort is zo groot dat de
gemeentelijke handhavers
zichzelf amper terugverdie
nen. Alleen door meer boetes
uit te schrijven is het gat te
dichten.
De gemeenteraad heeft zich
in januari over deze zaak
gebogen. Op tafel lag een
onderzoek naar de werking
van het boetestelstel (officieel
‘bestuurlijke boete overlast in
de openbare ruimte’, oftewel
bboor). De uitkomst van dat
onderzoek is kraakhelder.
Het boetestelsel werkt niet
en zeker niet zoals het twee

De gastheren en gastvrouwen, onderdeel van de afdeling Handhaving, in het Flevopark. Ze beboeten ‘kleine
overtredingen’, zoals zakkenrollen, hangmatten in het park, bedelaars, kapotte stoeptegels, loslopende
honden en hangjeugd.

jaar geleden in het leven werd
geroepen. In plaats van een
verwachte ‘winst’ van bijna
1 miljoen euro blijft de op
brengst steken op een schame
le drie ton. In 2017 was er – na
aftrek van kosten – zelfs sprake
van een ton verlies.
Ondanks alle inspanningen
van de bekeuringen-uitschrij
vers wordt er ook voor 2018

en 2019 een tekort van tonnen
voorspeld. En dus moet de
‘productie’ omhoog. Voor Oost
betekent dit dat er dagelijks
twee mensen extra een boete
aan hun broek zouden moeten
krijgen. De opstellers van het
onderzoek vragen zich af of
deze extra bonnenschrijverij
wel haalbaar is, al was het maar
omdat de handhavers zich
ongemakkelijk voelen onder

zo’n productiedwang. Net als
de coalitiepartijen in de ge
meenteraad. Maar de oproep
van burgemeester Halsema om
zelf met voorstellen te komen
om het tekort van vele tonnen
te dekken hebben zij onbeant
woord gelaten.

Een ander signaal hiervoor is
de explosieve stijging van het
aantal ‘meldingen openbare
ruimte’ in de stad. Dit aantal
is, ondanks het boetestelsel, in
een paar jaar tijd opgelopen
tot rond de vijfhonderd per
dag (voor heel Amsterdam), en
heel veel van die meldingen
hebben betrekking op afval.
Naar schatting vijftig tot zestig
van de meldingen komen uit
Oost. Het uitschrijven van
twee extra boetes per dag zal
niet veel uithalen: de klachten
berg neemt daardoor nauwe
lijks af, de tekorten blijven
bestaan en de straat wordt er
niet schoner van.

Dus zullen er meer boetes
uitgedeeld moeten worden.
De vraag is niet alleen of dit

Snorfietsers vanaf 8 april
naar de rijbaan, mét helm
Vanaf 8 april aanstaande moeten snorfietsers binnen de
ring van Amsterdam de rijbaan op, met helm. Na een
jaar wordt de helm voor snorfietsers overal in Nederland
verplicht. Dat is deze week bekend geworden. De helm
moet ECE-goedgekeurde helm zijn, een fietshelm is niet
voldoende.

ST R E N G E R E R E G E L S P L E Z I E RVA A R T I N D E M A A K

Petitie ‘tegen’ 11.000 keer getekend
In november 2018 presenteerde de gemeente Amsterdam de vaarnota. Het is druk in Amsterdam,
en dus ook op de grachten. Om grip te krijgen op de situatie, zijn een aantal regels afgekondigd
om drukte en overlast op het water te verminderen. De belangrijkste zijn verdubbelen van
liggeld, maximaal twaalf passagiers op een pleziervaartuig toestaan en een vaarverbod tussen
23:00 en 07:00 uur. Stichting Pleziervaart vindt dat de gemeente doorschiet en de pleziervaart zo
enorm beperkt wordt. De grachten zijn van iedereen vinden ze, en met deze regels wordt juist
commerciële vaart tegemoetgekomen. Hun vorige maand online geplaatste petitie is sindsdien
ruim 11.000 getekend. De stichting wil met de gemeente in overleg.
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Uniek penthouse in Utrecht

Start bouw
maart 2019

Binnenkort start de bouw van Ronduit
Utrecht. 40 woningen op een prachtige
plek. Met slechts één exclusief penthouse.
Het penthouse biedt een oppervlakte van
ca. 168 m2, twee terrassen, een berging op
de begane grond en een parkeerplaats in de
kelder. Uniek is het fantastische vrije uitzicht
op het AmsterdamRijnkanaal, de Dafne
Schippersbrug en de Utrechtse binnenstad.

Geïnteresseerd?
Kijk op ronduitutrecht.nl of neem contact
op met het kantoor van Beumer Garantie
makelaars in de Meern, Meerndijk 7,
030 6776000. Daar staat ook de maquette
van Ronduit Utrecht.

De langverwachte
biografie van

Willem
Wilmink
Donderdag 14 maart,
17:00, interview met
Elsbeth Etty
tijdens OBA Live

Prijs: € 829.000, v.o.n.

nijgh

&

va n d i t m a r

ronduitutrecht.nl

Authentieke vintage en
industriële meubels
en mooie woonaccessoires
Bij Vindustrial zijn we continu – in binnen- en buitenland – op zoek naar de
meest authentieke items voor onze klanten. Een antieke kast, een mooie
werkbank voor in de keuken of die leuke oude eiken ladekast. We verkopen
ook de mooie (woon) items van het merk Zuiver en van Broste Copenhagen.
Bezoek onze leuke shop aan de IJburglaan 1499 op IJburg of shop online op
www.vindustrial.nl. Loop gerust eens binnen voor interieuradvies.
Wij hebben regelmatig workshops voor interieurstyling. De eerstvolgende is
op 10 maart 2019, zie onze site voor meer info en aanmelding.

IJburglaan 1499 | 1087 KM Amsterdam | Tel: 06 - 14 98 50 84
www.vindustrial.nl | Open op: wo, do, vr, za (en of afspraak)

deBrugNieuws

LEEF!

woonmagazine LEEF! in de VOLGENDE EDiTIE
van DE BRUG als BIJLAGE

Het woonmagazine LEEF! met trends, tuinen, hotspots, nieuws over wonen in Amsterdam, kopen en huren, binnenkijken bij je
buren en een groot aanbod van (nieuwbouw)
woningen.
LEEF! wordt als losse bijlage in de Brug in
een oplage van 74.000 exemplaren in heel
Amsterdam-Oost en omstreken huis-aanhuis verspreid, en via 80 uitgiftedoosjes
door de rest van Amsterdam. LEEF! verschijnt 27 maart 2019.

Boven: Poldersofa van Hella Jongeruis
voor Vitra in nieuwe pastelkleuren.
foto © Vitra.

Wil je adverteren in LEEF! of meer weten:
A’dam en Media
Uitgever Martijn van den Dobbelsteen
06-29 040 240
martijn@debrugkrant.nl

Onder: Cruquius in het Oostelijk
havengebied.
Artist-impressie © Amvest.

Gratis drinkwater
in de stad

Open Dag bij
Jachtwerf Pampus

In opdracht van de gemeente
plaatst Waternet de komende
tijd in de hele stad 280 extra
watertappunten, zodat iedereen
– passanten, sporters, toeristen
en spelende kinderen – gratis
kan beschikken over schoon
drinkwater.
Ook in Oost komen er tientallen
watertappunten bij. Voortaan
kun je je dorst lessen bij hap
pers (drinkfonteintjes) en tap
pers (flessenvullers) op talloze
openbare plekken, onder
meer aan de Funenkade, de
Sumatrakade en de Nobelweg, op
het Timorplein, in het Oosterpark
en het Diemerpark en op het
Paradijsplein.
De watertappunten sluiten goed
aan bij verschillende doelen van
de gemeente, zoals de strijd tegen
overgewicht (mensen worden
verleid tot het drinken van water
in plaats van frisdrank) en het
terugdringen van de plasticberg.

Op zaterdag 23 maart houdt deze werf, al vijftig jaar een
begrip in Amsterdam, een open dag. Op de werf – waar
je behalve voor stalling terecht kunt voor reparaties en
onderhoud, advies, cursussen en je vaarbewijs – zijn
dan demonstraties, aanbiedingen en presentaties. En
een barbecue en leuks voor de kinderen. Je vindt bij
Jachtwerf Pampus ook een uitgebreide watersportwinkel,
onderdelen en volop parkeergelegenheid.
Buitenkerkerweg 7, 9.00–18.00 uur, jachtwerfpampus.nl.
Advertorial
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DE BESTE DEEN
STAAT BIJ U IN IJBURG

Ieder jaar worden alle DEEN winkels tijdens diverse juryrondes getoetst op
klantvriendelijkheid, voorraad artikelen, hygiëne etc. Ieder jaar komt daar een
'Beste DEEN' uit. Tijdens een spetterend finalefeest in Bob's Party Palace werden
zaterdag 2 februari de beste winkels in het zonnetje gezet.
Dit jaar mag DEEN IJburg zichzelf 'Beste DEEN' noemen. Wij blinken uit in
klantvriendelijkheid, het zien van verkoopkansen, mooie opvallende presentaties en
een versafdeling om de vingers bij af te likken. Viert u dit feestje met ons mee?
DEEN slagroomschnitt
per stuk

3.

5.25

50

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN WOENSDAG 27 FEBRUARI T/M ZATERDAG 9 MAART 2019
Deze actie is alleen geldig bij DEEN IJburg.

deBrugSport
H A N S B E R G S M A , E E N VO E T B A L G E K K E T R A I N E R

‘Ik heb er verstand van, meer dan jij, meer dan iedereen’
Hans Bergsma speelde als jeugdvoetballer bij AFC en Ajax, waar hij het eerste elftal net
niet haalde. Vanaf zijn vierentwintigste trainde hij vele verenigingen waaronder DCG,
Pancratius en sinds vijf jaar Wartburgia (derde klasse zaterdag). Zoon Léon Bergsma is
profvoetballer bij AZ. Je mag Hans gerust voetbalgek noemen. Met zijn karakteristieke,
schorre stemgeluid vertelt hij wat hem beweegt.

Wartburgia 1-trainer Hans Bergsma bij de club. “Iets bereiken is voor
mij onbelangrijk. Het gaat erom dat die spelers plezier hebben en
beter kunnen worden.”

Voetbal, altijd voetbal.
Waarom?
“Ik heb er verstand van. Meer
dan jij, meer dan iedereen.
Het spel intrigeert me, ik denk
voortdurend na over hoe we
tegenstanders kunnen ver
slaan. Het motiveert me om
spelers individueel beter te
maken en een manier van den
ken en voetballen over te bren
gen op een groep. Mijn sterkste
kwaliteit is dat ik meteen de
zwakke punten kan herken
nen bij tegenstanders en mijn
spelers daarop kan laten inspe
len. Ik train Wartburgia 1, doe
het tweede erbij omdat hun
trainer ziekgemeld is. Verder
train ik twee damesteams en de
jongste jeugd van Taba.”

club in Oost, er speelt nie
mand die ik niet getraind heb.
Ik zou het leuk vinden als de
mensen waarmee we nu spe
len langer bij elkaar blijven,
ook als ikzelf niet meer train.
Bergsma moet niet voor altijd
blijven zitten, een ander kan
het ook. Ik verdwijn graag
naar de achtergrond. Dat had
komend seizoen al kunnen
gebeuren, maar ze vroegen of
ik doorging. Maar dan ga ik
niet meer dertien trainingen
per week geven. Ik wil meer
aandacht voor de carrière van
mijn zoon, daarin heb ik veel
geïnvesteerd. In de jaren tach
tig was ik een jaar jeugdtrainer
bij Ajax, voordat Arnold Müh
ren het overnam.”

Wat hoop je nog te bereiken?
“Niks. Iets bereiken is voor mij
onbelangrijk. Het gaat erom
dat die spelers plezier heb
ben en beter kunnen worden.
Wartburgia is mijn favoriete

Wat is het mooiste dat je
meemaakte rondom het
voetbal?
“Het allermooiste dat ik me
herinner is het kampioen
schap van mijn zoon, vorig

jaar met Jong Ajax. Ik juich
nooit bij een goal, maar toen
Cassierra 2-1 maakte (in de
kampioenswedstrijd tegen
MVV, red.) sprong ik een gat in
de lucht. Mijn zoon is de eerste
aanvoerder die kampioen
werd met Jong Ajax. Zijn car
rière is voor mij veel belang
rijker dan het verhaal van een
cluppie trainen.”
Vindt je vrouw het nog
gezellig?
“Die vindt het sowieso niet
leuk met mij, maar ze kan
geen kant op. Ze is wél groot
supporter van m’n zoon. Ik
ga weleens met haar naar de
schouwburg of zo, uit eten,
maar verder is het voetbal. Saai
misschien, maar ik vind het
wel aardig.”
Door Gijs Lauret

M E T S M A A K I N G R I E K E N L A N D, C H A R M A N T R E I S B U R E AU A A N H E T B E U K E N P L E I N

‘Leuke dingen bedenken en creatief zijn, het komt nu allemaal samen’
Precies tien jaar zit ze nu
aan het Beukenplein met
haar Sterren van de Hemel
catering, vertelt eigenaresse Sacha Roozemond. Sinds
vorig jaar is daar ook haar
reisbureau Met Smaak in
Griekenland gevestigd.
In juni organiseert ze een
creatieve reis naar het
eiland Skopelos. “We gaan
elke avond uit eten, zitten
op terrasjes en doen onze
boodschappen, allemaal
bij locals.”
Eerder was het cateringbedrijf
gevestigd op de Zeeburger
dijk. Bij toeval kwam Sacha
op dit plein terecht, ze zag het
pandje ter overname, deed een
bod en zo begon het. “Het was
een wilde gok, maar een schot
in de roos. Destijds was het
Beukenplein een gribusplein,
maar nu is het zo’n fijne plek.”
Sacha houdt van reizen, van
avontuur. Ze woonde ooit

tien jaar in Griekenland, op
Mykonos onder meer, waar
ze catering deed voor spraak
makende bekendheden als
Rolling Stone Keith Richards
en modeontwerper Jean Paul
Gaultier. Toen ze later in Ne
derland Sterren van de Hemel
startte, belandde ze als vanzelf
in de mediawereld. “Ik was in
die tijd een van de eersten met
bijzonder eten, toen al scharrel
en duurzaam, ik was mijn tijd
vooruit.”
Sterren van de Hemel maakt
vers, goed eten. “Mediter
raan, maar ook bijvoorbeeld
Aziatisch, altijd met veel verse
groente en kruiden, en lokaal
ingekocht. In het weekend –
vrijdag, zaterdag en zondag – is
er takeaway aan het Beuken
plein, op bestelling. “Dan komt
de buurt naar binnen, leuk.”
Reis naar Griekenland
Haar drang naar buiten en
leuke dingen beleven, bracht
Sacha er vorig jaar toe om een
klein reisbureau te starten,
“misschien wel het kleinste
reisbureau van Nederland”.
De eerstvolgende reis, een

Sacha Roozemond en beelden van het eiland Skopelos.

creatieve fotografiereis, gaat
naar Skopelos. “Dat is het
paradijs op aarde.” De reis is all
inclusive, maar niet in traditio
nele zin. “We gaan elke avond
uit eten, zitten op terrasjes en
doen onze boodschappen, bij
locals. Anja Daleman gaat mee
als fotografiedocent. De reis is
twee weken, van 7 tot 21 juni,
maar je kunt ook één week
boeken.”

De catering en het reisbureau
versterken elkaar, zegt Sacha.
“Ik geniet van het omgaan met
mensen. Gastvrij zijn, leuke
dingen bedenken en doen, cre
atief zijn; het komt nu allemaal
samen.”

Anja Daleman, en op 16 maart
(ook tussen 14.00 en 16.00
uur) aan het Beukenplein in
Amsterdam.
Zie metsmaakingriekenland.nl en
sterrenvandehemel.nl.
Advertorial

Kennismakingsmiddag
Zaterdag 2 maart 2019 is er van
14.00 tot 16.00 uur een vrijblij
vende informatiemiddag in de
studio van fotografiedocent
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OPEN DAG
ouderenzorg
16 maart van
11.00 – 16.00

De Open Hof

Fahrenheitstraat 115

Flevohuis

Kramatplantsoen 263
www.zgao.nl

Amsterdam

Motion3
Boutique Gym

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Actie !

Forbo Novilon®
15% Korting*

Personal Training &
Small Group Workouts

Vakkundig
geïnstalleerd.
Geldig van 27 febru
ari t/m 31 maart
* Excl. Arbeidsloon en
installatie materialen

BURN // CORE // BOX // YOGA // STRENGTH
Gratis proefweek?
Training@motion3.nl!
IJBURGLAAN 473 > AMSTERDAM > www.motion3boutiquegym.nl

Mediagroep
Amsterdam
Bereik Amsterdammers
met wat Amsterdammers
willen lezen!

Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
(t.o. het OLVG ziekenhuis)

Ruime keuze in
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marmoleum®
Novilon
Allura® Pvc Stroken
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Horren
Behang
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

A’dam en Media
de Brug wordt uitgegeven door A’dam en Media,
specialist in tekst, fotografie en vormgeving
• brochures
• advertenties
• magazines

• huisstijlen
• campagnes
• bijlages

.nl
DIRK-JAN EMANS

Alles over cultuur,
sport, politiek en
evenementen in de stad.

de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken
oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis
deB
r

ug

U leest het in de huis-aan-huisbladen
van Mediagroep Amsterdam.

Eengoed
goed alternatief
alternatief
Een
voorflyeren
flyeren in Amsterdam
voor
Amsterdam
bereik je doelgroep met de Brug

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

Voor meer
informatie
u contact opnemen
met
media-adviseur.
Voor meer
informatie
enkunt
reserveringen
kunt
u uw
contact
opnemen via:
Telefoon: 06-29040240

E-mail: martijn@debrugkrant.nl

Website: www.debrugkrant.nl

www.adamenmedia.nl
06-29040240 • info@ adamenmedia.nl

ZGAODeel 55
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

- Advertorial -

O P E N DAG I N D E O P E N H O F E N H E T F L E VO H U I S

‘Mensen wonen langer thuis, maar op een dag is zorg nodig’
Op zaterdag 16 maart van
11.00 tot 16.00 uur is er
open dag in verpleeghuizen De Open Hof en het Flevohuis. Je kunt er de sfeer
proeven en van alles vragen over de ouderenzorg.
De open dag is ook bedoeld
voor mensen die (parttime)
werk zoeken. “Als je aardig
bent, is er veel mogelijk. En
onze afdeling Opleidingen
is uniek.”

Gastvrouwen en gastheren
Hij noemt de functie van
gastheer en gastvrouw, die
sinds een jaar op de verpleeg
afdelingen vervuld wordt. “We
kunnen nooit meer zonder.”
Gastheren en gastvrouwen zet
ten koffie, doen spelletjes, ont
vangen bezoekers. Ze zijn de
extra ogen en handen, geven
dat belangrijke beetje extra
aandacht aan bewoners. “We
zoeken aardige mensen.” Wat
ZGAO uniek maakt is de grote
afdeling Opleidingen. “Er zijn
hier veel mogelijkheden om
de stap naar de ouderenzorg te
zetten”, benadrukt John.

Door Linda van den Dobbelsteen

“De open dag is hét moment
om even binnen te lopen”,
zegt personeelsadviseur Eva.
“We laten graag zien wat we
in huis hebben, welke zorg
we verlenen en wat er is aan
ondersteuning voor ouderen
die thuis wonen.”
Ook voor later
“Als je op zoek bent naar een
vorm van zorg, bijvoorbeeld
voor een van je ouders, kom
dan binnen en stel je vragen.”
Het kan ook handig zijn voor
later. Eva: “Mensen wonen
langer thuis, maar op een dag
hebben ze misschien zorg no

Eva: “Kom vooral op de koffie,
ons team heet je van harte
welkom.”
www.zgao.nl
Samen met collega’s ontvangen Eva en John op 16 maart iedereen die iets wil weten over de ouderenzorg. “Kom
kijken welke kansen er liggen om te werken in de zorg. Wij vertellen maar wat graag over al onze diensten.”

dig. Dan is het fijn als je weet
waar je kunt aankloppen. Dat
scheelt een hoop zoekwerk op
het moment dat de tijd dringt.”
Ook voor werkzoekenden
is het de moeite waard om
langs te komen. Dat kunnen
zij-instromers, 45-plussers of
statushouders zijn. Maar ook

mensen die niet gelukkig zijn
in hun huidige baan of die
een tijd vooral bij de kinderen
zijn geweest. “De enthousiaste
mensen van ZGAO verwelko
men je graag”, vertelt een trot
se John. Hij is verantwoorde
lijk voor de werving en selectie
van nieuwe medewerkers. “Er
zijn parttimebanen, plekken

voor activiteitenbegeleiders en
vrijwilligers, en zomerbanen
voor studenten. We merken
dat mensen niet altijd een goed
beeld hebben van wat er ge
beurt in een verpleeghuis. Het
werk is veelzijdig en medewer
kers worden hier in de praktijk
opgeleid.”

Open dag
zaterdag 16 maart,
11.00-16.00 uur
• De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
• Flevohuis
Kramatplantsoen 263

Begin bouw Sluisbuurt in 2020
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld
voor de Sluisbuurt, de nieuwe stadswijk die gaat verrijzen
op de kop van Zeeburgereiland, naast de Piet Heintunnel.
Dat betekent dat al komend najaar een begin kan worden
gemaakt met de aanleg van bouwwegen en bruggen.
De Sluisbuurt biedt straks plek aan ruim 5.500 woningen,
waarvan een groot deel in woontorens met een hoogte van
maximaal 125 meter. Het wordt een duurzame, groene wijk
met een afgewogen mix van sociale huurwoningen (ook
voor studenten), middeldure huur en duurdere huur- en
koopwoningen. In het tweede kwartaal van 2020 kan de
bouw van de eerste woningen beginnen.
Onder: Impressie van de sluisbuurt © gemeente Amsterdam

Gemeente beperkt op- en uitbouwen huis
Een extra verdieping, een kelder of een grotere benedenverdieping; de laatste jaren vinden er
veel meer verbouwingen aan woningen plaats dan vroeger. Meer vierkante meters betekent
tenslotte ook meer waarde voor je huis. De gemeente Amsterdam noemt dit nu bouwwoede.
“Die bouwwoede heeft een ontwrichtend effect,” zei wethouder Van Doorninck in Het Parool.
En heeft ze maatregelen bedacht die bijvoorbeeld overlast zoals stof en lawaai, en bezetting van
de openbare ruimte door bouwcontainers en mobiele wc’s tegengaan. Ook zijn regels nodig die
zorgen voor klimaatbestendigheid, omdat door meer stenen regenwater minder goed weg kan.
Het college van B en W heeft samen met de stadsdelen een lijst opgesteld van achttien mogelijke
maatregelen. Dit betekent onder meer dat vergunningen straks makkelijker afgewezen kunnen
worden, dat parkeertarieven voor bouwvoertuigen verhoogd worden en dat de buurt voor
een verbouwing door de aanvrager geïnformeerd moet worden. Tot er nieuw beleid is zijn de
stadsdeeldelen bevoegd om geen vergunningen meer te verstrekken.
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Hollandse Meesters te koop
Hollandse Meesters is een initiatief om het werk van de generatie Nederlandse topfotografen van vlak
voor en na de Tweede Wereldoorlog weer onder de aandacht van het publiek te brengen.
Werk van fotografen als Carel Blazer, Eva Besnyö, Hans Dukkers, Henk Jonker, Kees Scherer, Maria Austria, Paul Huf, Peter
Martens en Sem Presser wordt vanaf de originele negatieven opnieuw gescand, en in een beperkte oplage in roulatie
gebracht d.m.v. hoogwaardige fine art inktjet prints voor een aantrekkelijke prijs.
Voor bewoners van IJburg: behoorlijk wat straten in deze wijk zijn genoemd naar fotografen. Koop een werk van de
fotograaf naar wie je straat vernoemd is.
Al het werk is te zien op de website van Sandvoort Gallery. Ga naar: sandvoort.gallery/hollandse-meesters-te-koop
In samenwerking met de Brug leveren wij uw bestelling nu met 10% korting.
Bestel daarom niet online, maar stuur een email met de naam van het werk naar info@sandvoort.gallery met vermelding
van ‘de Brug’. U ontvangt dan een factuur, en na betaling wordt de foto zo spoedig mogelijk bij u thuis afgeleverd.

Cas Oorthuys

Eva Besnyö

Paul Huf

Paul Huf

Ad Windig

Henk Jonker

Sandvoort Gallery
fine art photography

info@sandvoort.gallery | www.sandvoort.gallery/hollandse-meesters-te-koop
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Tramremise bedreigt Flevoparkbad
De Vereniging Flevoparkbad is bezorgd over plannen van de gemeente, die overweegt een nieuwe
tramremise te realiseren rond het eindpunt van lijn 7 en 14, vlak bij het ‘mooiste buitenbad van
Amsterdam’, aldus de vereniging. Welk onheil het zwembad precies boven het hoofd hangt is nog niet
duidelijk, maar de vereniging is er niet gerust op.
De capaciteit van het ov in Oost moet de komende jaren flink worden uitgebreid, want er komen aan
deze kant van het stadsdeel duizenden nieuwe woningen bij. Mogelijk wordt er een extra tramlijn
aangelegd over de Amsterdamsebrug. Als deze plannen doorgaan, moet er een grotere staling komen
voor alle trams. De remise aan de IJburglaan is tijdelijk en kan geen extra trams herbergen.
Er zijn verschillende locaties in beeld: de huidige plek aan de IJburglaan, rond het eindpunt van lijn 7 en
14 bij het Flevopark, in de lus naast de op- en afrit van de A10 en op Strandeiland. De uitkomst wordt
naar verwachting eind 2019 aan de omgeving voorgelegd, waarna de gemeenteraad in 2020 een besluit
zal nemen.

Bruggen en kademuren in slechte staat
De komende jaren moet de gemeente veel geld uittrekken voor achterstallig onderhoud aan bruggen
en kademuren in de stad. Het beheer hiervan is de afgelopen decennia verwaarloosd en nu moet er
een inhaalslag worden gemaakt. De komende tijd krijgt het verkeer in Oost hierdoor vaker te maken
met wegafsluitingen en omleidingen.
Om de veiligheid van bewoners en passanten te garanderen worden op de meest kritieke plekken
noodmaatregelen genomen. Zo wordt in Watergraafsmeer (daar waar de Middenweg de Ringvaart
kruist) zwaar verkeer dat de stad uit gaat stapvoets via een bepaalde baan over de Oeterwalerbrug
geleid. De houten funderingspalen van deze brug zijn ernstig aangetast door een bacterie. Trams
rijden met aangepaste snelheid en mogen niet stilstaan op de brug. Verkeersregelaars zien hierop toe.
Er komt nieuw beleid om zwaar vrachtverkeer te kunnen weren. Ook wordt er nagedacht over nieuwe
manieren om de stad te bevoorraden.
Op de foto de Oeterwalerbrug over de Ringvaart.

Van Erven Dorens Geeft Sterren
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.

A - H U I S , ST E I G E R E I L A N D, I J B U R G

‘Hij is bereid eigenzinnige raampjes te maken’
Sommige gebouwen die ik
als architectuurcriticus voor
de Brug beschrijf, volg ik al
tijdens de bouw. Ongeduldig
zie ik maand na maand toe
hoe een bouwwerk zich ont
wikkelt. Trigger-happy sla ik
toe zodra de eerste bewoners
hun gordijntjes opgehangen
hebben. Andere gebouwen
bewaar ik. Ik weet dat ik er
ooit over zal schijven, maar ik
hou ze achter de hand tot het
juiste moment zich aandient.
Met het A-huis heb ik te lang
gewacht. De architect, Carl
Voorhaar, blijkt in november
2018 te zijn overleden. Hij zal
het helaas moeten doen met
een postuum eerbetoon. Over
de architect is online weinig
te vinden. Geboren in 1950,
kantoorhoudend in Hengelo.
Alleen over het A-Huis op
Steigereiland heb ik een tekst
en foto’s gevonden. Waar de
naam, oorspronkelijk A-Haus
op zijn Duits, vandaan komt
is niet te achterhalen. Ik ver
moed dat het te maken heeft
met een in Duitsland bekende
bouwtechniek voor gevels in
geprefabriceerde betonnen
gevelplaten.

een postmoderne kwinkslag,
terwijl de voorkant een puur
functionele Bauhaus-stijl laat
zien.
De architect durft te spelen
met de elementen die hij ter
beschikking heeft. Het mate
riaalgebruik en de specifieke
detaillering houden alles bij
elkaar. Aan de straat leidt een
monumentale trap naar de
voordeur op de eerste ver
dieping. Achter de voordeur
is een smalle, 10 meter hoge
hal, waar het zonlicht vanaf
de tuinzijde naar binnen valt.
Binnengekomen blijkt het ge
velpatroon terug te komen in
de blankhouten binnendeu
ren. Ik ben onder de indruk.
Voor het eerst in deze column
vijf sterren voor een ontwerp.

Het meest opvallende aan
het A-Huis zijn namelijk de
robuuste betonnen gevelpla
ten. De plaatverdeling máákt
dit huis. Het is moeilijk uit
te leggen, maar het resultaat
bewijst het. Als deze gevel in
een egaal, naadloos, beton
nen oppervlak gemaakt was,
dan zou het een ander huis

zijn. De architect speelt met
verschillende lagenmaten en
plaatmaten. Vaak maakt hij
een raam in de maat van een
plaat, maar hij is ook bereid
om eigenzinnige raampjes te
maken buiten het stramien.
Het glas zit, ogenschijnlijk
kozijnloos, in het vlak van de
gevel gemonteerd.

Mijn favoriet is een L-vormig
raam in een van de zijgevels.
Briljant! De dakranden aan
de zijkant en de achterkant
zijn gekarteld, misschien een
verwijzing naar de kantelen
van een burcht. In combina
tie met het vele glas aan de
achtergevel is het juist géén
burcht. De kantelen zie ik als
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Reacties s.v.p. naar
jved@dorensarchitects.nl

deBrugRecept
SPRUITJESLUCHT

Janneke kookt

Er zijn weinig groenten die het zo zwaar te verduren hebben als spruitjes. Door hun bittere smaak staan ze bij
veel kinderen boven aan de lijst meest gehate etenswaren. En de zogeheten spruitjeslucht staat symbool voor de
saaie, benepen wind die in de naoorlogse jaren door Nederland waaide – met uitzondering van Amsterdam-Oost,
uiteraard.
Die spruitjeslucht is te herkennen aan de zwavelgeur die ontstaat als je spruitjes te lang kookt. Nooit doen. Voor je
het weet heb je de kleinburgerlijkheid aan je kont hangen. Maar bovenal zijn spuitjes veel lekkerder als je ze even
flink aanbakt, zodat ze een mooi donker korstje krijgen. Het gaat wat ver om te stellen dat kinderen ze dan wél
lusten, maar voor menigeen (mijzelf bijvoorbeeld) is deze bereiding een aangename, hernieuwde kennismaking met
de groente. Dus hierbij breek ik een lans voor die arme spruitjes. Ze komen bovendien bijna altijd uit Nederland
(duurzaam!) en de vitamine C vliegt je om de oren. Geen overbodige luxe in deze tijd van het jaar.

Nodig voor 4 eters:
•

100 ml goede olijfolie + 2 eetlepels

•

150 gram blanke amandelen

•

1 biologische citroen

•

2 tenen knoflook, geperst

•

100 gram Parmezaanse kaas,

De spekjes in dit recept zijn een goede tegenhanger voor de ietwat bittere spruitjes. Een overbekende combi, never
change a winning team. De amandelpesto valt mooi samen met de licht nootachtige smaak die spruitjes ook hebben.

RECEPT

geraspt + extra om te serveren

PASTA MET AMANDELPESTO EN SPRUITJES

•

200 gram gerookte spekjes

bereiding

•

300 gram spaghetti

•

500 gram spruitjes, schoongemaakt

Verhit de olijfolie in een koekenpan en rooster de amandelen al omscheppend een paar minuten. Laat afkoelen
en hak ze grof. Rasp de schil van de citroen en houd apart. Pureer in een keukenmachine de amandelen met de
geperste knoflook, geraspte Parmezaanse kaas en olijfolie tot een grove pesto. Bak vervolgens in dezelfde pan de
spekjes knapperig (bewaar het spekvet) en zet ze apart. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak de spruitjes in het spekvet al omscheppend op middelhoog vuur in zo’n 4–6 minuten bruin en beetgaar.
Giet de spaghetti af en bewaar 4 eetlepels kookvocht. Meng het kookvocht met de amandelpesto en breng op
smaak met zout, peper en citroensap. Meng de spaghetti met de amandelpesto, spekjes en spruitjes. Bestrooi de
spaghetti met de geraspte citroenschil en serveer er Parmezaanse kaas bij.

en gehalveerd

Door Janneke Vermeulen

Jaap Broersma De Stille Stad

Theo kust de hemel
In het tegenlicht lijken de
contouren van het Tropenin
stituut op een middeleeuws
kasteel. De vijver in het mid
den van het park slingert als
een slotgracht. En sinds de
19e-eeuwse gebouwen van
de Mauritskade weer bij het
park zijn getrokken herademt
de geest van Nicolaas Wit
zen. Vroeger had hij hier zijn
atelier. Het Oosterpark is een
teletijdmachine en mijn eigen
bubbel in Amsterdam.
Door het hek loop ik naar
binnen. Hier is het stil, maar
nooit verlaten. Zelfs op deze
koele februarimiddag spelen
kinderen op de langgerekte
loopbrug en krijgt een vrouw
van onbestemde leeftijd ten
nisles op de betonnen banen.
Een eindje verderop pissen
twee voorbijgangers gebroe
derlijk in het urinoir. Een
dakloze zit op een bankje en
is afwisselend in gesprek met
zichzelf en alle passerende
voorbijgangers. Ik knik even
en loop door, mijn blik strak
naar voren. Het lijkt leuk,
een beetje aandacht van een
dakloze, maar het minste oog
contact betekent een lange

conversatie met kans op een
ongenadige reprimande. Ik
spreek uit ervaring.
Ik ben op weg naar Theo. Hij
staat in een uithoek van het
park, maar de mensen weten
hem toch te vinden. Soms
nemen ze een bloemetje voor
hem mee. Ook nu staan vlak
bij hem drie invalidenscoo
ters keurig naast elkaar opge
steld. De eigenaren bespreken
de problemen van de wereld
en roken de lucht dicht met
hun zware shag. Ze houden
alles nauwlettend in de gaten,
maar reageren niet op mijn
hoofdknik. Sommige mensen
kunnen heel goed om je heen
kijken.
Theo staat daar elke dag in vol
ornaat. In één adem door kust
hij de hemel en schreeuwt
hij het uit. Zo combineert hij
liefde met een daad van ver
zet. Theo kan dat soort din
gen. Zijn schreeuw is helaas
niet meer te horen, maar zien
kun je hem nog wel. Met dank
aan Jeroen Henneman.

Theo kust de hemel, olieverf, 80 x 60 cm

jaapbroersma1@gmail.com
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‘Na die oproep van de gemeente ben ik
helemaal losgegaan’
Amsterdam, stad van brug-

brug te hebben vernoemd naar
mijn familie, als eerbetoon aan
de verdwenen kleine midden
stand. Toen dat eenmaal gelukt
was, ben ik eigenlijk helemaal
losgegaan, zeker na die oproep
van de gemeente.”

gen. De officiële tellingen
lopen uiteen, maar de
meest optimistische komt
uit op meer dan vierduizend stuks, en dat is meer

Korrel heeft er een sport van
gemaakt in de geschiedenis
van een bepaalde buurt te
duiken voor nieuwe ideeën, of
gewoon heel goed aansluiting
te zoeken met de buurt. Zo
kent de jazzbuurt in West door
zijn toedoen tegenwoordig de
Pia Beckbrug, de Rita Reys
brug en de Bessie Smithbrug,
en de filosofenwijk in West de
Michel Foucaultbrug, de Han
nah Arendtbrug en de Mary
Wollstonecraftbrug.

dan in enige andere stad.
Vreemd genoeg heeft
slechts een kwart van al
die bruggen een officiële
naam. De gemeente besloot enkele jaren geleden
daar verandering in te
brengen.
Door José Stoop

De aftrap kwam in 2015 met
het initiatief ‘Bruggen slaan
naar een Amsterdams ver
leden’ van VVD-raadslid
Ruigrok. Zij pleitte ervoor om
burgers te betrekken bij de
‘vernoeming van openbare
ruimten en dan in het bijzon
der van bruggen’. Dit leidde
tot een openbare oproep aan
inwoners van Amsterdam om
met voorstellen voor brug
namen te komen. Het liefst
passend bij de omringende
straten, en in het geval van een
persoonsvernoeming alleen
mensen die echt iets hebben

Peter Korrel op de Johan Cruijffbrug in Park De Meer. Hij beheert de website Bruggen van Amsterdam en
wist 62 bruggen een naam te geven.

betekend voor de stad en die
tenminste vijf jaar overleden
zijn – leden van het konink
lijk huis daargelaten. Hoe is
het eigenlijk gesteld met dit
initiatief?
Ceremonie
Best aardig, zo leert navraag bij
de gemeente. Sinds de oproep
in 2016 zijn er maar liefst 1500
voorstellen voor brugnamen

ingediend, met de grootste
piek in het halfjaar na de
oproep. Nagenoeg alle voor
stellen zijn inmiddels getoetst
door de commissie Naamge
ving Openbare Ruimten, en
tot zover zijn er zo’n honderd
namen goedgekeurd. Vaak
werd de naam met een sim
pele pennenstreek veranderd,
maar soms ook met een heuse
ceremonie.

Bij dit onderwerp kun je
nauwelijks heen om Peter
Korrel. Als beheerder van de
website Bruggen van Amster
dam houdt hij in de stad het
meest nauwkeurige overzicht
bij. Daarnaast heeft hij zelf ook
62 bruggen een naam weten te
geven. “Het begon met de Kor
relbrug in de Eerste Jan Steen
straat, waar ik vandaan kom.
Het leek me zo leuk om een

Kennelijk kun je ook té be
roemd zijn voor een brug: zo
werden de Harry Mulischbrug
en de Hans van Mierlobrug
afgekeurd omdat deze kop
stukken ‘te belangrijk’ zouden
zijn om slechts een brug naar
zich vernoemd te krijgen.
Op IJburg zijn overigens nog
talloze naamloze bruggen te
vinden en de gemeente neemt
nog steeds nieuwe voorstellen
aan. Korrel heeft wel een idee:
“Ik zou gaan voor een vrouwe
lijke cineast!”

OPVALLENDE BRUGNAMEN IN OOST
Jaap Kruizingabrug – Watergraafsmeer, Galileïplantsoen
Geboren en getogen in de Watergraafsmeer, schreef in 1973 Amsterdam, stad der
duizend bruggen.
Klaartje de Zwarte-Walvischbrug – Oosterpark
Hield in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij en is symbool geworden voor de
vele Joodse bewoners die uit de Oosterparkbuurt zijn weggevoerd.
Kaap de Goede Hoopbrug – Watergraafsmeer, Schalk Burgerstraat
Stond lange tijd officieus bekend als de Zuid-Afrikabrug, maar burgers kozen in 2016
voor deze naam.

Hartmanbrug – Indische Buurt, Molukkenstraat
Vernoemd naar sigarenwinkelier André Hartman die in 1993 bij een roofoverval in zijn
zaak (aan de voet van de brug) om het leven kwam. Tevens een eerbetoon aan zijn
vrouw en alle winkeliers die onder gevaarlijke omstandigheden hun werk doen.
Heinz Stuybrug, Horst Blankenburgbrug, Ruud Krolbrug, Barry Hulshoffbrug,
Velibor Vasovi cbrug,

Arie Haanbrug, Johan Neeskensbrug, Gerrie Mührenbrug,
Johnny Repbrug, Sjaak Swartbrug, Piet Keizerbrug, Johan Cruijffbrug en Wim
Suurbierbrug – Watergraafsmeer, Park de Nieuwe Meer
Spelers uit het Ajax-elftal dat in ’71, ’72 en ’73 de Europacup won.

DEEN IJburg uitgeroepen tot beste van de keten
Supermarkt DEEN aan de Pampuslaan is deze maand uitgeroepen tot ‘Beste DEEN’. Het afgelopen
jaar zijn alle filialen tijdens verschillende juryrondes getoetst op onder meer klantvriendelijkheid,
voorraad en hygiëne. In december werd de laatste juryronde uitgevoerd, door leveranciers en
fabrikanten, waarna de eerste prijs werd toegekend aan DEEN IJburg. De jury: “Dit jonge team
blinkt uit in klantvriendelijkheid, het zien van verkoopkansen, opvallende presentaties en een
versafdeling om de vingers bij af te likken.” Supermarktmanager Edzard Valk is natuurlijk trots: “Ons
team is een geweldige club mensen die streeft naar een topwinkel.”
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

Unikidz Kinderopvang

Uit-in-Balans

Lientje Cappon
Praktijk voor voetverzorging,
stoelmassage en voetreflex
Cas Oorthuyskade 106
Amsterdam - IJburg
uitinbalans.nl - Tel: 06 53666199
uitinbalans@gmail.com

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

STERREN VAN
DE HEMEL

C AT E R I N G

Maak kennis met ons
vernieuwde restaurant

Lid van Pro Voet en geregistreerd KRP

W heer?e!
els

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

De specialist in
het drukken en
verspreiden
van drukwerk
info@flyerman.nl
bel de flyerfoon
06 - 457 341 38

napamsterdam.nl

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

5%

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

____ www.dingesamsterdam.nl ____

geldig
tot1 31
Geldig tot
apriljuli
20192018

Culinaire catering • sterrenvandehemel.nl
info@sterrenvandehemel.nl • 06 509 545 95

www.lloyd.nl

Boekhouding & Belastingaangifte
voor zelfstandigen. Vanaf 175 EUR per jaar.
www.financiele-fabriek.nl
Michiel Vos 06-12505994

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

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

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

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

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL
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Colofon

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

We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

o a r- o o s t . n l

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



Zeeburgereiland

Europa 92, House of Watt,

www.dobbelsteenfotografie.nl
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Schellingwoude

Studio’s, Just Because, Krite
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Indische Buurt Ambon

pleinbuurt, Makassarplein
buurt, Sumatraplantsoen

Jaap Broersma, Linda van

Drukwerk
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den Dobbelsteen, Lotte Lou

Rodi Rotatie
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van Erven Dorens, Kirsten
Dorrestijn, Harko van den
Hende, Tim Jansen, Gijs Lau
ret, 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.

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

de Brug wordt in een oplage

de Brug

Aan dit nummer werkten mee

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

Fotografie

Verspreiding
Door Verspreidingen (huisaan-huis), Flyerman (doosjes)

redactie@debrugkrant.nl

Borneo-eiland, Cruquiusei
land, Java-eiland, KNSMeiland, Oostelijke Handels
kade, Sporenburg
Oud-Oost: Dapperbuurt,

Rechten
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Oostpoort, Oosterpark
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buurt, Transvaalbuurt,

verveelvoudigd, gekopieerd,

Weesperzijde

gepubliceerd, opgeslagen,



aangepast of gebruikt, online

steldorp, Amstelkwartier,

en op papier, zonder vooraf

Betondorp, Don Bosco,

gaande schriftelijke toestem

Julianapark, Middenmeer,

ming van de uitgever.

Omval en Van der Kunbuurt,

Disclaimer

Redactie

Oostelijk Havengebied:

De informatie in deze
uitgave is met uiterste zorg

Vormgeving

samengesteld, desondanks

Studio Potsdam (Guus Pot)

kunnen er geen rechten aan

dtp@debrugkrant.nl

worden ontleend.

Watergraafsmeer: Am

Park de Meer, Sciencepark,
Tuindorp Frankendael,
Weespertrekvaart


IJburg: Haveneilanden,

Rieteilanden, Steigereiland,
Centrumeiland

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

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, Thuis aan de Amstel,
’t Loosje, Talian Bistro
Project, Traiteur Frederique,
Tuin 10, Van der Linde,
Vlaams Broodhuys, winkel
centrum Brazilië, Zouk.

Diemen, Grand Café Ge
nieten, Haddock, Heineken

www.debrugkrant.nl

Hoek, Hortus Botanicus,

Opgericht: januari 2008

hotel d’Amsterdam, hotel
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deBrugAgenda

MAART

2019

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

ALLEGAAR
27 februari e.v.
Tentoonstelling: Verlangen naar
Mekka. Bijzonder inzicht in een
van de grootste religieuze, spirituele en culturele fenomenen
ter wereld. Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, tropenmuseum.nl.

7 maart
Flexbieb Live: Van wie is de stad?
Onderzoeksjournalist Floor Milikowski publiceerde het boek
Van wie is de stad? De strijd om
Amsterdam. Flexbieb, 20.00 uur,
Talbotstraat, flexbieb.nl.

10 maart
Wandeling langs vrouwengraven, met inspirerende verhalen
van tien vrouwen, onder wie
schrijver Hella Haasse en de
mythische kroegbaas Bet van
Beeren. De Nieuwe Ooster,
11.00 uur en evt. 13.30 uur,
denieuweooster.nl, aanmelden:
m.smeding@amsterdam.nl.

14 maart
OBA Live, culturele talkshow
met Theodor Holman. Hoofdgast: Elsbeth Etty, over de biografie van Willem Wilmink. Vrije
inloop. OBA Javaplein, 17.00
uur, oba.nl.

14 maart
Flexbieb Verkiezingsdebat.
Roland Duong (o.a. De slag om
Nederland) gaat in debat met
kandidaten voor de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

14 maart
Leesclub Makkelijk Lezen, Leef en
Leer! Samen met andere mensen boeken lezen in makkelijke
taal. Vrije inloop. OBA Javaplein,
10.00-12.00 uur, oba.nl.

26 maart
Elke laatste vrijdag van de
maand een dj, en deze dinsdag
die fameuze Pubquiz. NAP
Amsterdam, 20.00 en 19. 00 uur,
napamsterdam.nl.

CLUB
1 maart
Wicked Beats. Underground
dance van progressive house tot
melodic House & techno, dj’s
oa Jaap Ligthart en Sven Vath.
Met gelijkgestemden, creatievelingen en vrije geesten. Recycle
Lounge Gallery Club, Zuiderzeeweg, 22.00-04.00 uur, rlgc44.nl.

15 maart
Dé Vrijmibo van AmsterdamOost – vanaf nu Henk geheten
– strijkt neer in Caña. Buddy
Suwijn, G.A.B.Y en T-Gray staan
achter de draaitafels, topkop
Taner verzorgt de hapjes. Sjans
met nieuwe gezichten, maar
vergis je niet in de buurman.
20.00 uur, Krijn Taconiskade
404, vrij entree.

FILM
28 februari
Green Book (drama). Een inspirerend, hartverwarmend en
waargebeurd verhaal. Studio/K,
dagelijks films, Timorplein 62,
studio-k.nl.

7 maart
Donderdag Docu: Doof Kind.
Winnaar van de publieksprijs
IDFA 2017. De Nieuwe KHL,
20.30 uur, denieuwekhl.nl.

14 maart
Q-Cinema: Woodstock. Een
intieme kijk op het Woodstock
Music & Art Festival, 1969 in
Bethel, NY. Q-Factory, 20.00 uur,
q-factory.nl.

15 maart
The sisters brothers (16+).
Zwartkomische, grillige western.
Theater Vrijburcht, 20.30 uur,
vrijburcht.nl (elke vr. filmavond).

JEUGD
3 maart
Perenbomen bloeien wit,
Kwatta (8+). Plein Theater (tot
voor kort Oostblok), Sajetplein
39, 15.00 uur, oostblok.nl / pleintheater.nl.

6 maart
Voorlezen voor kinderen van 4
t/m 7 jaar. OBA Linnaeus, 15.0015.30 uur, oba.nl (iedere wo.).

6 maart
Ridder Roeland is bang voor
spinnen (4-8 jr.), poppenkast aan
het Iepenplein, met schminken,
limo, koffie en koek. Theater
Koos Kneus, 14.00 uur, kooskneus.nl.

13 maart
Voorlezen en knutselen (4+).
OBA Javaplein, 15.00 uur, oba.nl
(iedere wo).

MARKT
17 maart
Kinderkleding- en speelgoedbeurs. Tweehonderd kramen
met nieuw en tweedehands.
Borchland, Borchlandweg, 10.00
-17.00, gooisekledingbeurs.nl.

23 maart
Markt met kinderkleding en
speelgoed. Tweedehands kleding, schoenen, verkleedkleren,
puzzels, spelletjes, babyuitzet.
Frankendaelschool, Hogeweg
61-63, 11.00 uur.

MUZIEK
28 februari
Nathan Kalish, countryster en
een begenadigd singer-songwriter volgens Rolling Stone
Magazine. Q-Factory, 19.30 uur,
q-factory.nl.

2 maart
Betondorp Live: Maart schudt
z’n staart. Liveoptredens van bijvoorbeeld singer-songwriter Nicole Bau en de groep Stomping
Ground. Kom dansen! Brinkhuis,
19.30 uur Landbouwstraat 63,
Facebook: Betondorp Live.

1 maart
Focus. Met hun unieke progressieve rock was deze band in
jaren 70 succesvol in binnen- en
buitenland. Bekende hit: ‘Hocus
Pocus’. Nu laten ze hun nieuwe
album horen. Q-Factory, 20.00
uur, q-factory.nl.

3 maart
Jazz op zondag: het viertal Jazz
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Deluxe. Thuis aan de Amstel,
Korte Ouderkerkerdijk 45 (Amstelkwartier), 17.00-20.00 uur,
thuisaandeamstel.nl.

3 maart
Microfobia, Ensemble Scala. Een
concert vol microtonen, met
klassiek modern werk van de
Amerikaanse componist Erza
Sims, werk van Anne Lievonen
en meer. Muziekgebouw aan ’t
IJ, 11.00 uur, muziekgebouw.nl.

8 maart
Trio Solas. Drie Ierse muzikanten
treden samen op met werk van
Schubert, Schumann en Strauss.
Oosterkerk, 20.00 uur, oosterkerk-amsterdam.nl.

17 maart
Zondagmiddagmatinee: JP den
Tex. Nederlandse singer/songwriter, met zijn nieuwe album
Wolf! De Nieuwe KHL, 16.00
uur.

THEATER
8 maart
Kalief van Nederland, Abdelkader Benali. Ga mee op een reis
van Kaatsheuvel naar Beiroet en
Tanger, met de grootste verhalenvertelster die de Oriënt heeft
gekend. Plein Theater, Sajetplein 39, 20.00 uur, oostblok.nl/
pleintheater.nl.

8 maart
Van de hak op de tak, Nienke
Plas. Riemen vast want het
wordt plankgas. De Omval,
20.30 uur, theaterdeomval.nl.

deBrugPuzzel
PRIJSPUZZEL

Topchefs koken Indonesisch
in De Tropen
Op zaterdag 2 maart zet De Tropen-chef Hans Ribbens
(foto boven) samen met Ron Gastrobar’s chef Agus
Hermawan de Indonesische keuken in het zonnetje tijdens
My Kitchen Is Your Kitchen. In het café-restaurant aan
het Oosterpark presenteren zij samen met twee andere
chefs een vijfgangendiner voor liefhebbers van een
bourgondische avond uit met goede muziek, gezelligheid
en goed Indonesisch eten. Door kenners, onder wie Ron
Blaauw zelf, wordt Agus Hermawan gezien als de beste
Indonesische chef in Europa. Bij elke gang worden de
chefs ondervraagd door komiek Howard Komproe. Later
zal die, als zijn alter ego DJ Kenny Mixen, plaatjes draaien.
amsterdamtropen.nl.
Verticaal

Horizontaal

Nieuwe naam voor Vrijmibo
15 maart bij Caña op IJburg
Het feest is op doortocht, reis je mee? Vrijdag 15 maart
strijkt dé Vrijmibo van Amsterdam-Oost – vanaf nu Henk
geheten – neer in Caña, dat sfeervolle mediterrane caférestaurant aan de haven op IJburg. DJ’s Buddy Suwijn,
G.A.B.Y en T-Gray staan achter de draaitafels, topkok
Taner verzorgt de hapjes. Dans met je vrienden, sjans
met nieuwe gezichten, maar vergis je niet in de buurman.
Vrijdag 15 maart vanaf 20.00 uur, Krijn Taconiskade 404.
Met cocktailbar en vrij entree, en wie vroeg komt, maakt
alles mee…

1. Plaats in Spanje
4. Grondslag
9. Incompleet
13. Oude vochtmaat
14. Ooievaar
15. Asociaal
16. Koker
17. Roofvogel
18. Internetonderneming
20. Bewaarplaats van geld
22. Landelijk
25. Vreemde munt
27. Uptempo muziek
28. Geologisch tijdperk
29. Nevel, mist
32. Sieraad
35. Schoudermantel
39. Trits
40. Vogel
41. Een ___ poppetje

42. Rubber
44. Getuigschrift
45. Deel van een
		chromosoom
47. Naar aanleiding van
49. Plant
51. Krenterig
54. Zoogdier
56. Land in het Midden		Oosten
58. Argeloos
60. Stekelhuidig dier
62. Lidwoord
63. Notulen
64. Dochter van Cadmus
65. Gezichtsbeharing
66. Psyche
67. Sluw

1. Naderhand
2. Water (Frans)
3. Bruine kleurstof
4. Boe noch __ zeggen
5. Rijstdrank
6. Tropisch landschap
		 met verspreide boom		groepen
7. Nijlreiger
8. Kledingstuk
10. Inheems vorst
11. Noorse god
12. Riviervis
19. Buffel uit Tibet
21. Bos
23. Groente
24. Italiaans ovengerecht
25. Bevrijding
26. Grondgebied
29. Insectendodend
		middel

30. Vlaktemaat
31. Soort vermicelli
33. Paraplu
34. Aangeschoten
36. Binnenvaartuig
37. ___stelling
38. Iemand in ___ houden
43. Laagconjunctuur
46. Enzovoort
48. Arrogante houding
49. Lieftallig persoon
50. Uitgestrekte boomloze
		steppe
52. Spelleiding
53. Gang van een paard
54. Rivier in Zwitserland
55. Behaarde dierenhuid
57. Iemand
58. Zelfkant
59. Modegek
61. Een zeker iemand

Binkies, een topprijs:
Bierproeverij met bites voor 4 personen, t.w.v. 62 euro,
bij Poesiat & Kater brouwerij en proeflokaal.
Puzzel jij mee voor deze bierproeverij bij Poesiat & Kater?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 maart 2019 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

deBrug

Deze puzzel wordt u aangeboden door Poesiat & Kater brouwerij & proeflokaal, Polderweg 648, poesiatenkater.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 107-2019 is winterjas. Uit 534 inzenders is B. de Winde als
winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.

nummer 109
De volgende editie van de Brug verschijnt op 27 maart.
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PUUUR

IJCE
maak het oP IJbURg

nog enkele
beschikbaar
vaN 111 m2 tot 159 m2
vaNaf € 478.536,V.O.N. ObV jaarlijkse CaNON

Wonen
tussen
bijen en
vlinders
op ijburg
- rainproof, gasloos,
epc 0,1
- grote stadswoningen
- gezamenlijke ruimte
en terrassen
- samen bouwen
- garanties bouw

Dicht bij de gezellige haven vol
bootjes en het nieuwe strand, en
midden tussen de groene speelplekken voor kinderen woon je
subliem. Centrumeiland wordt
een prettige, autoluwe, veilige,
duurzame woonplek. Hier wordt
regenwater opgevangen op daken
om de plantsoenen te bewateren.
De kleurrijke bloemen trekken de
nodige bijen en vlinders.

PUUURIJCE.NL
T. 020 - 571 27 12

