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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN

15

Hippe bieren en
plekken om die te
drinken. Oost is walhalla
voor hopfanaten

Henk Spaan nieuwe
columnist van de Brug.
“Het verbaast me dat ik
niet eerder gevraagd ben.”

11

5
Frank van der Lende,
radio-dj bij 3FM, denkt na
over wat hij post op sociale
media. “Leuk dat je impact
kan hebben.”

2 7 M A A R T 2 0 1 9 | O P L A G E 7 4 . 0 0 0 E X E M P L A R E N | J A A R G A N G 1 2 | I N F O @ D E B R U G K R A N T. N L | N U M M E R 1 0 9 | W W W. D E B R U G K R A N T. N L

HO ND E N B EZITT ER S PLE I TEN VOOR MEER RUI MTE IN D IE M E R PA R K

‘Ik hoop dat de hond zonder restricties los mag’
Jackson was er, maar ook
Marley, Jazz, Ronja, Moos,
Lotta, Frodo, Onyx, Quibus,
Pepper, Teuntje, Zus en nog
veel meer honden. Ze zijn
met hun baasjes naar het
Diemerpark gekomen voor
een foto. “Er moet echt wat
gebeuren.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Deze groep hondenbezitters wil in het Diemerpark
meer ruimte waar honden los
mogen lopen. Op zaterdag 16
maart verzamelden ze zich
op de heuvel – vanaf de brug
bij de Diemerparklaan recht
omhoog naar het onverharde
pad dat het park doorkruist
– voor een foto, die ze overhandigen aan Rick Vermin
(GroenLinks) van het dagelijks bestuur van stadsdeel
Oost.
Anne-Marie is initiatiefnemer. Ze zegt: “We beogen een
veilig en schoon gebied waar
honden vrij kunnen spelen

zonder overlast te veroorzaken. Boven op de heuvel, ver
van de geasfalteerde fietspaden.” Met haar honden Ronja
en Lotta wandelt ze veel in
het Diemerpark. Nu is ze met
onder meer het stadsdeel in
gesprek over een andere indeling van de uitlaatstroken. “Ik
ben ervan overtuigd dat we
een goede oplossing kunnen
vinden voor alle gebruikers
van het park, voor wandelaars, hardlopers, fietsers,
honden en de dieren die in
het park leven. Ik denk bijvoorbeeld dat de ecologische
ARK-zone beter beschermd
moet worden.”
Flip hoopt dat de actie zoden
aan de dijk zet. Hij is met
hond Jazz de heuvel op gelopen. “We wonen verderop in
Oost, maar dit is zo’n fantastische plek dat ik hier het liefst
iedere dag kom. Ik gun een
hond veel ruimte en vrijheid.”
“Ik hoop dat de hond straks
op dit plateau zonder restricties los mag,” zegt Sanne.
“Eventueel alleen van oktober tot april.” Nicole, die
met Onyx gekomen is, knikt:

Op IJburg nemen steeds meer mensen een hond. Een groep hondenbezitters lobbyt nu voor een ruimer
losloopgebied boven op de heuvel in het Diemerpark.

“De uitrenplaats is smal en
langwerpig, terwijl honden
juist in cirkels rennen. En de
strook is bovendien kort, ze

zijn er in drie minuten doorheen.” De poep ruimen beide
dames op. Stellig: “Altijd. Het
is smerig als je het niet doet.”

GLAZENWASSER

Marcel van Roosmalen
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Kantoor Maastricht
+31 (0)43 - 354 00 41
Kantoor Amsterdam
+31 (0)20 - 514 81 15

Empathisch Ervaren Eigenzinnig

Ervaren Eigenzinnig

www.vandortletselschade.nl

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

Kantoor Amsterdam
+31 (0)20 - 514 81 15
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Onze glazenwasser in Betondorp was de vader van profvoetballer Mitchell te Vrede,
die ik uit het oog ben verloren.
(Toen wij er nog woonden
voetbalde hij voor SC Heerenveen, en daarvoor bij Feyenoord.) Aardige man, hij dook
alleen altijd op als je er niet op
rekende. Een beetje zoals je
wilt dat een spits zich gedraagt
in het strafschopgebied van
een tegenstander. Een keer, ik

waande me onbespied, hing
hij onverwachts levensgroot in
beeld. Hij zwaaide vriendelijk,
terwijl ik met een bak yoghurt
van de bank viel. Toen hij aanbelde voor het geld zat ik nog
onder. Hij zei: ‘Zo, het is weer
schoon.’ Het weekeinde erop
scoorde zijn zoon twee keer
tegen Ajax. In een oude VI las
ik laatst een interview. Op de
vraag ‘Idool?’ antwoordde hij
toen: ‘Mijn ouders’.

www.vandortletselschade.nl
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Lees verder op pagina 3, met ook
reacties: “Het is een ramp.”

LEEF!
Woonmagazine van
Amsterdam.
Nieuws, trends,
groen, interieur,
huizen te koop en
te huur.
Binnenkijken bij
een buur.
Bijlage in het hart
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All-New

VAN NIEUWKERK
Automotive-centre

ALPHEN A/D RIJN
Koperweg 6
2401 LH Alphen a/d Rijn
tel: 0172-431311
alphen@vannieuwkerk.nl

MIJDRECHT

Zeverijnstraat 14 b
1216 GK Hilversum
tel: 035-6218941
hilversum@vannieuwkerk.nl

www.vannieuwkerk.nl

Hoogoorddreef 41
1101 BB Amsterdam
tel: 020-4683341
amsterdam@vannieuwkerk.nl

The hybrid
you can feel
HILVERSUM

Amsterdam | Hilversum | Alphen a/d Rijn | Mijdrecht

AMSTERDAM

Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
tel: 0297-281708
mijdrecht@vannieuwkerk.nl

VAN NIEUWKERK
Nu in de showroom!
Vanaf € 39.960!

Automotive-centre

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

Amsterdam | Hilversum | Alphen a/d Rijn | Mijdrecht

120 - 126 G/KM

5,3 - 5,5 L/100 KM (18,9 - 18,2 KM/L) (NEDC 2.0)

Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
www.vannieuwkerk.nl

De CR-V is verkrijgbaar vanaf B-label.

ALPHEN A/D RIJN
Koperweg 6
2401 LH Alphen a/d Rijn
tel: 0172-431311
alphen@vannieuwkerk.nl

AMSTERDAM

Hoogoorddreef 41
1101 BB Amsterdam
tel: 020-4683341
amsterdam@vannieuwkerk.nl

HILVERSUM

Zeverijnstraat 14 b
1216 GK Hilversum
tel: 035-6218941
hilversum@vannieuwkerk.nl

MIJDRECHT

Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
tel: 0297-281708
mijdrecht@vannieuwkerk.nl

deBrugNieuws
‘AL S JE ER WAT VA N Z E G T, K R I J G J E E EN H E L E V E RVEL END E R EACTI E’
Vervolg van pagina 1

Hanneke en Olav gunnen
hun Frodo ook ruimte. “Er
komen steeds meer honden,
maar het lijkt wel of mensen
daar steeds negatiever tegenaan gaan kijken. Terwijl het
juist een lust is. Vogelspotters
horen we wel eens klagen, alleen die zien we niet zo veel.”

“Honden vinden het leuk om met andere honden te spelen. Dat kan alleen als ze los zijn.”

R E AC TIE S
‘H E T IS E E N R A MP ’
Martin Melchers, stadsecoloog en maker van boeken en films over stadsnatuur

De Algemene Politie Verordening is duidelijk genoeg: honden moeten overal in Amsterdam aangelijnd
zijn, behalve in daarvoor aangewezen afgerasterde gebieden. Nederland loopt hopeloos achter wat betreft
hondenbeleid. Het is een roofdier en hoort niet vrijlopend in de stad en de natuur thuis. Honden zijn
zeer schadelijk in de natuur. Ik ben in de laatste restjes natuur van Amsterdam bezig met film, en gebruik
cameravallen die gaan opnemen als er een dier langsloopt. Overal verschijnen honden in beeld, ook waar
borden staan met verbodsbepalingen. Sommige boswachters vragen mijn filmpjes op omdat hondenbezitters steevast ontkennen dat hun hond losloopt. In het havengebied neemt de soortenrijkdom af omdat er
overal honden worden uitgelaten Daar is de laatste in Amsterdam broedende wulp vorig jaar verdwenen.
Om over alle bijtincidenten nog maar te zwijgen, vraag maar op de eerstehulpposten. Het is een ramp.”

DAT D O E T- IE AN DERS N OOI T
“Wat me vooral stoort, is dat hondenbezitters niet op de regels aan te spreken zijn”, zegt Erik, die vaak
in het Diemerpark fietst en wandelt. “Mijn dochter, toen vijf, is eens belaagd, ik ben op de fiets door een
hond achterna gezeten. Je schrikt toch… je weet niet wat een hond gaat doen. Als je er wat van zegt, krijg
je een hele vervelende reactie, in plaats van ‘sorry ik ben fout, ik doe mijn hond onmiddellijk aan de lijn’.
Terwijl heel duidelijk is wat de regels zijn. Als je in de stad woont, heel dicht op elkaar, moet je je goed
afvragen of je wel een hond wilt.”

Overdreven
“Het is absurd dat honden
hier niet vrij mogen lopen”,
zegt Hennie stellig, terwijl hij
Quibus over de kop kroelt.
“Het argument is dat honden
graven, dat kan het park niet
aan. Maar ze graven lang niet
zo diep als de duizenden
konijnen die hier wonen.”
Handhavers vindt hij overdreven. “Er zijn geen andere
plekken meer waar we terecht
kunnen, de bouwterreinen
verdwijnen van IJburg.” Hij
vertelt dat het hondengebeuren ook een belangrijk sociaal
aspect heeft.
Dat blijkt als de verslaggever
op een zondag met een vriendin door het park wandelt.
Hondeneigenaren staan er in
kluitjes bijeen. ‘Hee, heb jij
nu ook een hond?’ ‘Is dat een
ridgeback? Wat staat hij hoog
op de poten.’ ‘Heet-ie Tommie? Het ís ook echt een Tommie.’ En passant bespreken ze
het leven. Veel hondeneigenaren hebben zich verenigd
in een appgroep waarin (behalve vragen als ‘Kun je Bart
met Humphrey toevoegen?’)
vooral waarschuwingen voor
handhavers voorbijkomen:
‘Handhavers op snorfietsen
bij sportpark.’ ‘Politiewagen
vanaf de Nesciobrug het park
in’.

Poep
Connie en Han zijn nog
nooit bekeurd, maar willen
met hun Igor – ‘dat betekent
krijger’ – zo min mogelijk
overlast veroorzaken. “Poep
ruimen we op en we laten
’m nooit los bij het strandje.”
Het park wordt toch vooral
gebruikt door mensen met
honden, vinden ze. “Wij zijn
degenen die het park gebruiken.”
Annelies woont op Steigereiland. Terwijl ze de drol van
haar hond Marley én twee
eerder gelegde van andere
honden in een zakje schraapt,
zegt ze: “De uitrenstrook
achter de Design Strip dreigt
te verdwijnen, dat wordt een
wandelboulevard. Waar moeten wij dan heen met onze
hond? We gaan wel vaak naar
het park, maar dat is voor de
vroege ochtendronde erg tijdrovend. Honden vinden het
leuk om met andere honden
te spelen. Dat kan alleen als
ze los zijn.”
Jessica knikt, dat laatste
beaamt ze. Maar ze is ook
kritisch op haar medehondenbezitters: “Het ligt hier
bezaaid met poep, er zijn er
toch die het niet opruimen.
Zó smerig.”
Dan ontstaat rumoer. In de
Diemerparklaan wordt een
autootje van de gemeente gespot. Handhaving? Een aantal
honden wordt al aan de riem
gesnoerd. Maar het is vals
alarm, het blijkt parkeerbeheer. Wie wel met een loslopende hond gesnapt wordt,
moet 140 euro lappen.

DE B ATAVOND 2 9 MAART B I J LO LALAND

Grote zorgen over komst ‘duurzame’ biomassacentrale
Tijdens een debatavond op
29 maart geven experts en
wetenschappers hun visie
op de mogelijke komst
van een grote biomassacentrale in Diemen.
Het verzet tegen de door Nuon
geplande biomassacentrale
neemt toe. In Amsterdam en
Diemen, maar ook in omringende gemeenten als Muiden,
Weesp en Naarden keren
inwoners en politici zich tegen
de plannen. De stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost verzet
zich unaniem tegen de biomassacentrale. Bijna vijfduizend

bezorgde omwonenden ondertekenden een online petitie
over dit onderwerp.
Als de centrale er komt, worden er straks jaarlijks 18.000
voetbalvelden bos verbrand.
Daarbij komen schadelijke
stoffen vrij, waaronder fijnstof
en andere stoffen die gevaarlijk
zijn voor mens en milieu.
Nuon claimt dat de centrale
duurzaam is en maakt gebruik
van de stimuleringsregeling
voor hernieuwbare energie
door het Rijk. De provincie
Noord-Holland beslist op 13
juli a.s. of de biomassacentrale
er komt of niet.
Deskundige sprekers, onder wie
hoogleraar Martijn Katan en

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 3

Anne Knol, expert luchtkwaliteit bij Milieudefensie, delen tijdens de debatavond hun kennis
over dit onderwerp en dragen
alternatieven aan. Discussieer
mee en stel al je vragen op vrijdagavond 29 maart, vanaf 20.00
uur bij Lolaland (het vroegere
strandpaviljoen Blijburg) aan
de Pampuslaan 501.

Dit boek kwam tot stand met medewerking van de familie Nouri

Met ﬁnanciële steun van het Europees Parlement

Migration:

HET VERHAAL VAN EEN
UITZONDERLIJK VOETBALTALENT

African
Perspectives
Koninklijk Instituut
voor de Tropen

Amsterdam

Voor meer info en tickets
www.afrikadag.nl

www.amboanthos.nl/nouri

KADDOUR
puur & eerlijk vlees

RLGC.NL/AGENDA
PRE SALE € 15,00
DOOR = MORE

puur & eerlijk vlees WBEA’RECK
OPENINGSACTIE
Hollandse biefstuk
Lamsshoarma

€1.39 per 100 gr
€9.50 per kilo

+10 gratis shoarmabroodjes en een sausje

Ribeye (Uruguay)

€2.90 per 100 gr

van het graangevoerde runderras; Hereford

Kippendijenfilet
Gebraden kip vleeswaren
Merguez worstjes (vernieuwd recept!)

€5.75 per kilo
€1.10 per 100 gr
€7.50 per kilo

KADDOUR

puur & eerlijk vlees

Pampuslaan 22, Amsterdam IJburg

JAYDEE
SAT 13 APRIL

ALL NIGHT
22:00-05:00

Camping Zeeburg
houdt van lekker eten!

Vanaf 5 april kan je bij ons weer iedere
avond heerlijk ontspannen en volop
genieten in campingsfeer. Welkom in
ons gezellige restaurant met het prachtige
terras. We hebben een nieuwe
menukaart!

RECYCLE LOUNGE GALLERY CLUB

ZUIDERZEEWEG 28, 1095 KJ AMSTERDAM

Zuider IJdijk 20 1095 KN Amsterdam • www.caferestaurantzeeburg.nl • 020 668 6934

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.

FRANK VAN DER LENDE

‘Googlerecensies lezen is een hobby van mij’
Frank van der Lende (30) is

te koken, hoorde je ineens
plons. Lag er weer een dronken toerist in de gracht. Het
had enorm zijn charme, maar
na vierenhalf jaar was ik er
helemaal klaar mee.”

radio-dj bij 3FM. Hij vindt
het leuk om er mooi uit
te zien, maar maakt met
zijn 2,02 meter eigenlijk
vanzelf wel indruk. Van

Indische Buurt
“Ik ben zelf de drukte uit
gegaan door naar de Indische
Buurt te verhuizen, vlak bij
Studio/K. Ik vind het hier
heerlijk. Ik merk dat ik veel
minder in het centrum kom.
De Javastraat zit bij mij om
de hoek, die is heel leuk. Als
ik naar een Hema wil, fiets ik
naar klein-Almere: Oostpoort.
Eyewish zit daar ook, ik heb
lenzen. Handig, al grote ketens
bij elkaar.”

de Wallen verhuisde hij
vier jaar geleden naar de
Indische Buurt, in zijn vrije
tijd speelt Frank een aardig
potje padel. “Als ik meedoe, dan wil ik winnen.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Dingetje
“Sinds een paar maanden ben
ik dertig. Dat was wel even
een dingetje. Je wordt van een
jongetje een beetje een man.
Samenwonen was al een stap,
nu bijna twee jaar geleden. Ik
heb vrienden om me heen die
kinderen krijgen, er wordt getrouwd en zo. Dan ga je er toch
wel beetje erover nadenken.”

Uit eten
“Met mijn vriendinnetje houd
ik een lijst bij van plekken
waar we hebben gegeten, met
een of twee zinnen recensie. We vinden het leuk om
nieuwe plekken in de buurt te
ontdekken. In De Kas waren
we laatst: ‘Groentegerechten
waren voortreffelijk, vlees was
heftig. Niet per se hip maar
goed zitten, een restaurant
voor met je ouders en laten
trakteren’. Over Café Cliché
hoorden we goede verhalen,
wij vonden: ‘Binnenkomst was
wat afstandelijk, uiteindelijk
lekker gegeten, lief bediend en
gezellig gegeten, maar hype
is groter dan ze waar konden
maken’.”

De bende van
“Ik presenteer nu de avondshow De Bende van Van der
Lende, van maandag tot en
met donderdag van 18.00 tot
21.00 uur. Ik ben een radiofan,
ik hou van het medium. Je
kunt dingen er zo mooi door
verbeelden. Zeker nu het met
Ajax weer goed gaat. Ik zit de
eerste helft vaak in de auto,
dan is het zo spannend. Dat
is de magie van radio. Ik heb
niet een enorme dj-stem, maar
ik heb wel overtuiging. Het
is vooral belangrijk dat je je
eigen stijl hebt.”
Bij de padelbanen van USC Tennis aan de Radioweg. “Dit is wel een lekker jassie.” Over zijn haar zegt hij:
“Als je het hebt moet je er gebruik van maken.”

Impact hebben
“Je bent niet alleen maar
radio-dj tegenwoordig. Je bent
eigenlijk een soort – onsexy
term – 360 graden-mediamaker. Op Instagram heb ik
vandaag een post gedaan dat
ik heb gestemd. Ik heb kids die
me volgen; daarmee zeg je: ga
ook stemmen. Dat vind ik ook
leuk, dat je impact kan hebben. Op Twitter deel ik fragmenten over mijn radioshow,
maar geef ik ook mijn mening
over actuele zaken. Kijk, het
vak wat ik doe… ik hou wel
van aandacht. Vroeger was je
radio-dj en dat was dat. Nu
moet je ook jezelf laten zien.”

kreeg die diagnose, hij was 62.
Dit is niet het leukste onderwerp om over te praten. Het
gaat verdorie wel over mijn
vader en het is een enorme
kutziekte. Ik kon er zelf niks
over vinden – het klinkt stom
wat ik nu zeg – dat een beetje
leuk was om te lezen of kijken,
alleen maar lappen tekst op
internet. Het is mijn werk om
dingen te maken, en dit is ook
een manier van verwerken
natuurlijk. Ik wilde vooral jongeren er bekend mee maken,
het is straks volksziekte nummer één.”

Alzheimer
“Vorig jaar maakte ik een
YouTube-serie over de ziekte
van Alzheimer. Mijn vader

Lang haar
“Als je het hebt moet je er
gebruik van maken. Ik vind het
leuk om er mooi uit te zien, te

spelen met m’n image. Vandaag draag ik een mooie legerjas, maar ik heb ook een grijze
mantel en een leren jekkie, wat
weer een beetje rock-’n-roll is.
De laatste tijd ga ik wat vaker
in een pakkie naar mijn werk.
Vooral op dinsdag, dat is zo’n
niksdag.”

weekend bespreken. Ik krijg
binnenkort een training van de
padelbond, want mijn vriendin en haar familie hebben een
voorsprong. Met sport is het
voor mij zo: als ik het doe, dan
wil ik winnen. Zlatan speelt
het ook trouwens, en Frenkie
de Jong.”

Padel
“Een sport overgewaaid uit
Spanje, waar de familie van
mijn vriendin vandaan komt
en waar het na voetbal de
grootste sport is. Het is een
kruising tussen tennis en
squash. Je hebt veel balcontact, het is snel, slim en bij
vlagen spectaculair. Omdat
je het met zijn vieren speelt,
kun je intussen lachen en het

Amsterdam
“Iedereen in mijn familie is
in Amsterdam geboren, mijn
broer ook nog net. Ik heb Uithoorn in mijn paspoort staan.
Op mijn achttiende ben ik er
snel naartoe verhuisd. Ik hou
echt van deze stad. Ik begon
anti-kraak in West, woonde
in Geuzenveld en later op de
Wallen, met twee vrienden in
een heel pand. Stond je soms
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Googlerecensies
“Amsterdam heeft een reputatie van onvriendelijk personeel. Ik heb het idee dat de
nieuwe generatie chefs er meer
aandacht voor heeft. Het kan
ook komen door de googlerecensies, die zijn meedogenloos
hè. Dat is echt een hobby van
mij, googlerecensies lezen,
gewoon van random dingen.”
Googelt, leest voor: ‘Meest
onvriendelijke eigenaar ooit’.
‘Simpele cafetaria maar wel
prima overall. Een blikje cola
voor 1,50 en klein terras dat
goede zon vangt in oktober.
Ideaal voor een tussenstop,
niet geschikt voor grote groepen’. Lachend: “Gewoon dat
mensen bij een snackbar zijn
geweest en er iets over schrijven.”

Begeleiding en
dagbesteding
Wordt u ouder en zou wat
begeleiding fijn zijn of
mist u thuis gezelligheid?
ZGAO helpt u graag zelfstandig te blijven.

Building
Conversation
n • 3 10 17 24 31 mei

Meer weten?
020 592 54 20
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Javaplei

www.zgao.nl

ontwerp: studio rooiejas • Foto: Maarten troMpgraFisch

Amsterdam

Ruime keuze in
• PVC
• Parket
• Laminaat
• Novilon
• Marmoleum
• Kurk
• Tapijt
• Karpetten
• Traplopers
• Gordijnen
• Zonwering
• Shutters

SICKMANN

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

woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Voordelen van het
bezoek aan uw
Quick Step Dealer:

1. Zie en voel onze
vloeren in levensechte
omstandigheden bij
de dealer.
2. Advies van expert.
3. Offerte op maat.
4. Kom meer te weten
over al onze vloerbekledingsopties.

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

Sickmann is gecertificeerd
Master Installer voor alle Quick
Step vloeren

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

DAG VRIJMIBO,
HALLO
V R 12

PAASBRUNCH
ZO 21 EN MA 22 APRIL 11.00 - 14.00 UUR

APRIL

DJ JOSE
GEORGIO SCHULTZ

SANDRO CEGLIA
BOUBERG WILSON B2B T-GRAY
GRATIS
ENTREE

COCKTAIL

BAR

19 UUR
TILL LATE

DAGHAP

VANAF 17 UUR
(TOT 21 UUR)

VOOR DE KIDS

€ 19p.p,5. 0

SCHMINKEN
PAAS KNUTSELEN
PAASHAAS OP BEZOEK
PAASEITJES
ZOEKEN (alleen 1e paasdag)

Kinderen

0-2 gratis
3-12 € 9,75

GRAAG RESERVEREN

ONZE OPENINGSTIJDEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
10
10
10
10
10

-

01.00 uur
01.00 uur
01.00 uur
03.00 uur
03.00 uur
01.00 uur

VANAF
MAANDAG
1 APRIL
(GEEN GRAP)

Op maandag alleen open op afspraak en voor groepen | Keuken sluit om 21.30 uur

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

ZGAODeel 56
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

- Advertorial -

D RU K B E Z O C H T E O P E N DAG I N F L E VO H U I S E N D E O P E N H O F

‘Ik wil me voorbereiden op de volgende fase’
Ondanks storm en regen
wisten veel mensen het Flevohuis en De Open Hof te
vinden zaterdag 16 maart,
de open dag. De sfeer was
goed, en de koffie warm.
De juiste zorg vinden is niet
altijd gemakkelijk, bleek
uit vragen die medewerkers kregen. “Wat we voor
ogen hadden is gelukt: de
tijd nemen om mensen te
informeren over stappen
die nodig zijn om de juiste
zorg en ondersteuning te
krijgen. Voor nu of in de
toekomst.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Zo was er bijvoorbeeld een
echtpaar, bij de man is onlangs
dementie vastgesteld. Nu heeft
hij nog geen zorg nodig, maar
hij wil graag weten hoe een
verpleeghuis er vanbinnen
uitziet. Zijn vrouw, die mantelzorgt: “Ik informeer alvast naar
de mogelijkheden van ondersteuning en dagopvang.”
Een mevrouw met parkinson

een jonge vrouw, bijna klaar
met de opleiding verzorgende
individuele gezondheidszorg,
kwam kijken of ZGAO een
leuke werkplek is. “Nu denk ik
dat een revalidatieafdeling niet
zo bij me past, maar ik weet
het nog niet.” Geïnteresseerd
keek ze rond op het Hofplein,
de ontmoetingsplaats voor
bewoners van De Open Hof.
“Leuk om hier zo de sfeer te
kunnen proeven.”

Medewerkers van alle afdelingen en diensten van ZGAO waren vertegenwoordigd, ook die van P&O, om vragen
van geïnteresseerde buurtbewoners en werkzoekenden te beantwoorden. Hier in De Open Hof was het net als in
het Flevohuis gezellig druk. “Het was een topdag.”

kwam langs met een vriend die
veel voor haar doet, nieuwsgierig naar de sfeer en naar
hoe een appartement in zo’n
verpleeghuis eigenlijk is. “Ik
heb thuiszorg, maar wil me
voorbereiden op een fase
waarin zelfstandig wonen niet
meer kan.” Moet ze hier de

hele tijd meedoen aan spelletjes? Opgelucht hoorde ze dat
niets moet, maar dat er volop
activiteiten te kiezen zijn.
Werken in de ouderenzorg
Ook mensen die een studie
of overstap naar een baan in
de ouderenzorg overwegen,

kwamen in groten getale. Zo
was er een studente van de
opleiding verpleegkunde met
interesse in een vakantiebaan.
“Dan leer ik alvast hoe het is
om ouderen te helpen.” Een
arts die binnenkort een sollicitatiegesprek bij ZGAO heeft
kwam indrukken opdoen en

HENK houdt huis:
te gek feestje op 12 april

In 2032 is Amsterdam
miljoenenstad

HENK, voorheen dé Vrijmibo, komt huishouden bij Bij
Storm. Met dj’s met klasse, fijne techno, natuurlijk de gin-entonicbar, vrij entree, je beste buren, je leukste vrienden en
vuurtjes buiten in het zand. Je kunt er flirten, gek dansen tot
je voeten pijn doen én je onbespied wanen: HENK vertelt het
toch niet door.
Bij Storm, vanaf 19.00 uur, bijstorm.nl / Facebook: ‘HENK’.

Het aantal Amsterdammers blijft de komende
decennia stijgen. De gemeente heeft een prognose
gemaakt van de bevolkingsgroei tot 2040. Er
komen in deze periode door nieuwbouw heel veel
woningen bij, en daardoor kan het aantal inwoners
blijven stijgen. Op 1 januari van dit jaar woonden
er 862.987 mensen in Amsterdam, en volgens de
berekeningen van de gemeente staat de teller in
2040 op 1.062.500.

M&M Sup verhuist naar
surfstrand
De komende maanden zijn ze op het IJmeer en de IJburgse
binnenwateren weer overal te zien: suppers die, alleen of in
groepjes, rustig maar gestaag voortpeddelen op hun brede,
stabiele boards en genieten van de omgeving.
Wegens bouwactiviteiten is de oude stek van de supschool,
aan het strand van IJburg, niet meer beschikbaar. Het kostte
even moeite, maar de gemeente heeft voor Morene Dekker
en haar supschool een nieuwe plek gevonden bij het rode
baken achter de windsurfschool op Centrumeiland. Je kunt er
terecht voor een vierweekse supcursus, lessen, tochten, yoga
en pilates op het board. www.mm-sup.com

Aan het eind van de dag stapte
nog een bezorgde buurtbewoonster binnen, zij past een
beetje op een buurvrouw
zonder kinderen. “Ik zie haar
langzaam vereenzamen. Is er
hier iets voor haar?” Ze ontdekte de seniorensoos in het
Hoekhuis naast De Open Hof.
“Dat blijkt een fijne ontmoetingsplek waar ze koffie kan
drinken en mee kan doen aan
leuke activiteiten.” Opgelucht
keerde ze huiswaarts, binnenkort komen ze samen terug om
kennis te maken.
Een medewerker van ZGAO:
“Het was een topdag.”
Volgend jaar is er uiteraard weer
een open dag. Wil je intussen meer
weten? Bel gerust of kijk op website,
daar vind je ook vacatures.
020 592 52 52, www.zgao.nl

In 2018 kwamen er maar liefst 8.673 woningen bij
in de stad, een record. De snelst groeiende wijken
zijn IJburg-Oost en Noordelijke IJ-oevers-West,
die er ieder 25.000 inwoners bij krijgen. Er zijn ook
wijken met een beperkte krimp, zoals Geuzenveld
en Osdorp-Midden.

Afrikadag in Tropeninstituut
Op 13 april vindt in het KIT de Afrikadag plaats, over dit continent en internationale
samenwerking. Met ‘Migration: African Perspectives’ als thema wordt gekeken naar het
Afrikaanse perspectief op migratie en de discussies die in de Europese politiek leven. In allerlei
debatten, workshops en lezingen gaan bezoekers in gesprek met politici, professionals en
elkaar. Er zijn ook een Arabisch literatuurprogramma, een filmprogramma en een afterparty met
muziek, eten en kunst.
Afrikadag 2019, 13 april, 10.00-18.00 uur, afrikadag.nl.
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Tijdelijk afvalpunt toch naar Zeeburgereiland
Het tijdelijke afvalpunt op
Zeeburgereiland wordt
hemelsbreed zo’n honderd meter verder van de
nieuwbouw aangelegd dan
aanvankelijk was gepland.
Een pyrrusoverwinning
voor de omwonenden,
want ondanks de inspanningen van buurtbewoners en de lokale politiek,
komt het tijdelijke afvalpunt op Zeeburgereiland
er dus toch.
illustratie Govert van der Heijden

Door José Stoop

Buurtbewoners waren op zijn
zachtst gezegd beduusd toen
ze eind maart 2018 van de
plannen op de hoogte werden
gesteld. In de talloze meet-ups
met de gemeente was het tijdelijke afvalpunt nooit ter sprake
gekomen, terwijl er wel geregeld bewonersvragen waren
geweest over de plannen voor
het braakliggende stuk grond
naast restaurant Haddock.
Opeens hoorden bewoners dat
er zestien tot achttien afvalcontainers zouden worden
geplaatst, bestemd voor grofvuil uit voornamelijk stadsdeel
Centrum, zoals hout, ijzer en
plastic, klein chemisch afval,

glas en papier – overigens geen
veeg- en prullenbakkenvuil uit
de stad, maar wel asbest. Het
afvalpunt zou zo’n drie tot vijf
jaar blijven, en tegelijkertijd
zou een groter en permanent
recyclepunt worden gebouwd,
als onderdeel van de nieuw
aan te leggen bedrijvenstrook
in de wijk. De haastig opgerichte klankbordgroep kon
alleen nog maar meedenken
over de aankleding en inrichting van het afvalpunt (moesten er bijvoorbeeld kindertekeningen op komen of niet).
De bewoners waren woedend
over het besluitvormingspro-

ces en de geopperde locaties.
Ook leefden er grote zorgen
over het extra verkeer dat het
afvalpunt ging aantrekken,
en over de luchtkwaliteit en
vervuiling van de buurt. Al
snel ging er een petitie rond
die meer dan 700 keer werd
ondertekend. Er werd een
beroep gedaan op de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB)
om alle relevante documenten
boven water te krijgen. Bewoners spraken in tijdens meerdere vergaderingen van de
raadscommissie Ruimtelijke
Ordening.
Ook de lokale politiek roerde
zich. Zo gaf stadsdeelcommis-

sie Oost een negatief advies uit
over de plannen. Het zou zonde zijn van het geld en de commissie vroeg zich af waarom
er niet meteen gezocht werd
naar een permanente plek. En
hoewel ‘heroverweging bedrijvenstrook’ in de gebiedsdoelen
voor Zeeburgereiland verreweg de meest ‘gelikete’ optie
was, ondernam de gemeente
geen verdere actie.
Tijdens een raadsvergadering
eind 2018 werd het onderwerp
geagendeerd door Rik Torn
(VVD) en nogmaals uitgebreid
besproken. De ingediende
motie – gesteund door alle

oppositiepartijen – met daarin
een verzoek om verder onderzoek werd door de coalitie
verworpen. Torn: “De bewoners van Zeeburgereiland heb
ik stuk voor stuk leren kennen
als buitengewoon redelijk. Zij
beseffen heel goed dat in een
stad als Amsterdam ook afvalinzamelpunten moeten zijn.
Waar zij echter terecht aandacht voor vroegen, was om
alle mogelijke alternatieven
voor het tijdelijke afvalpunt
serieus te onderzoeken. Helaas
heeft wethouder Van Doorninck van GroenLinks dit niet
willen doen. Dat de voltallige
oppositie – van links tot rechts
– de door mij ingediende
raadsmotie steunde, spreekt
wat dat betreft boekdelen. De
wethouder heeft de bewoners van het Zeeburgereiland
daarmee feitelijk niet serieus
genomen.”
Het afvalpunt komt er dus,
weliswaar iets verderop dan
eerst gepland. De deur lijkt
nog op een kier te staan. Bewoners kunnen bezwaar maken
tegen het besluit, maar moeten
dat indienen bij stadsdeel
Oost, dat ook de vergunning
afgeeft en zich een voorstander van de plannen heeft
getoond.

INVESTEERDERS VERLIEZEN INTERESSE IN WONINGBOUW AMSTERDAM

Ontwikkelaars en corporaties niet blij met maatregelen wethouder
Bewoners van Oost die
uitzien naar een leraar
of agent als buur hebben
pech. Voor deze groepen zijn de huizen hier te
goedkoop of (veel) te duur.
De aanval die het gemeentebestuur, met wethouder Ivens van Wonen
(SP) voorop, op de Amsterdamse woningmarkt
heeft ingezet, zal hier naar
verwachting weinig aan
veranderen.
Door Harko van den Hende

Die aanval bestaat vooralsnog
uit een hele reeks brieven,
nota’s, rapporten en flappen
waar de gemeenteraad zich
dezer dagen doorheen worstelt. Die stapels papier zijn
maatregelen-in-wording: meer

Voorafgaand aan de papierproductie voor de raad heeft
de publiciteitsmachine van
de wethouder op volle toeren
gedraaid. Een van de meest in
het oog springende berichten was de aankondiging van
maximumprijzen (tussen de
€175.000 en €297.000 – in Oost
zijn huizen in deze prijsklasse
zeer schaars) voor koopwoningen in de middensector. Maar
het meest brisante voorstel
lijkt schuil te gaan onder de
wat stoffige titel ‘Verordening
doelgroepen woningbouw
Amsterdam 2019’.

huurwoningen zijn bedoeld.
De verordening bepaalt ook
na hoeveel jaar een middenhuurwoning (25 jaar) of sociale
woning (15 jaar) mag worden
verkocht. En vooral tegen dit
laatste loopt alles wat zich
woningbouwer noemt te hoop.
De Amsterdamse woningcorporaties tonen zich misschien
nog wel het meest gefrustreerd. Zij zien in deze maatregel een aanmoediging voor
het bouwen van ‘nep-sociale
huurwoningen’ of ‘marktwoningen met een sociale strik
erom’. Woningen die zij niet
zullen gaan bouwen. Ook projectontwikkelaars en beleggers
reageren teleurgesteld, want
met alle maatregelen die het
gemeentebestuur neemt gaat
wat hun betreft de lol en het
rendement van het bouwen er
enorm af.

In deze verordening legt Ivens
vast voor welke inkomensgroepen nieuwe midden-

In dit stadium van de besluitvorming zijn deze reacties
natuurlijk ook een wed-

huizenprijzen verder omhoog
kan stuwen, maar omdat het
de bodem onder vele plannen voor de bouw van nieuwe
woningen kan wegslaan. En
dat terwijl Amsterdam juist in
hoog tempo wil bijbouwen.

Wethouder Laurens Ivens
foto: Alphons Nieuwenhuis

jongerenwoningen en vooral
meer middenhuur, meer middeldure koop, minder huurstijging.
Het is een explosief mengsel van maatregelen voor de
Amsterdamse woningmarkt.
Explosief niet omdat het de
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strijdje armpje drukken met
het gemeentebestuur. In die
wedstrijd zit de gemeente klem
tussen de wens tot bouwen
voor de middengroepen en de
prijs die dit met zich meebrengt. De prijs kan oplopen
tot tientallen zo niet honderden miljoenen, al naar gelang
de plek en omvang van het te
bouwen huis.
Oost is aan de dure kant. Vooral in Zuidoost, Nieuw-West
en ook Noord is de grondprijs
nog laag genoeg om (ook wat
grotere) huizen te kunnen
bouwen en daar als investeerder ook nog geld aan over te
houden. De toekomstige leraar, agent en verpleegkundige
zal dus straks niet de nieuwe
buurman of -vrouw in Oost
zijn, maar vooral te vinden zijn
in een koop- of huurwoning
buiten de ring – als die er al is.

deBrugNieuws
-factory

17

THE MAGIC NUMBERS

18

GLEN WASHINGTON

19

THE BRUCEBAND

21

EAGLE-EYE CHERRY

APR

APR

APR

APR

P L A N N E N VO O R H E T M U I D E R P O O R TSTAT I O N
A F S C H E I D VA N D É F I E TS E N M A K E R VA N O O ST

INDIE FOLKROCK

REGGAE

BRUCE SPRINGSTEEN TRIBUTE

POPROCK

‘Het voelt als een huwelijk dat na zoveel jaar ontbonden is’
25

APR

Q-CINEMA: FUNNY BONES
FILM

Kapotte fiets? Dan ging je naar fietsenmaker Costa in het
Muiderpoortstation. Voor vele generaties Amsterdammers sprak dat vanzelf. Maar het kan niet langer. In december 2018 sloot de fietsenmaker zijn deuren. NS en de
gemeente Amsterdam hebben plannen met het station en

26

APR

KONINGSNACHT

MET O.A. MICHEL DE HEY

voor de fietsenmakers was geen plaats meer.
Door Michel van Dijk

03

CLUB ACHTUNG!

24

KURTIS BLOW

MEI

MEI

MET O.A. OTHERKIN EN LEONIDEN

HIPHOP

25

DIRK SCHEELE

01

MUNGO JERRY

MEI

JUN

08

JUN

22

JUN

KINDERCONCERT

POP/BLUES

THE SUGARHILL GANG
HIPHOP

LEO SAYER
POP

Nog steeds komen er dagelijks
klanten naar de werkplaats
van fietsenmakerij Costa, en
nog steeds is er die verbazing:
hé, waar is de fietsenmaker
gebleven? Want eind 2018 sloot
Costa, al 35 jaar een begrip in
Amsterdam-Oost én daarbuiten, definitief zijn deuren. De
fietsenmaker is uitgekocht
door NS. De gemeente Amsterdam en NS hebben nieuwe
plannen met de ruimte.
Jan de Groot, niet zijn echte
naam want hij wil geen problemen met NS, was er al bijna
twintig jaar fietsenmaker.
Met de sluiting is een goede
fietsenmaker verloren gegaan,
stelt hij. “We waren zeven
dagen per week open, repareerden fietsen tegen redelijke
prijzen, soms zelfs te voordelig. Dat deden we vrij vlot, de
meeste fietsen kon je na een
dag alweer ophalen.”
De Groot vermoedt dat
Costa in die vijfendertig jaar
de grootste en meest gewaardeerde fietsenmakerij en
-stalling van Oost was. “Op
hoogtijdagen stonden hier wel
een paar honderd fietsen te
koop, nieuw en tweedehands,
en deden we zo’n dertig tot
veertig reparaties per dag. We
werkten hier met zes man, de
sfeer was al die jaren perfect,
je kent elkaar al zo lang. De

sluiting voelt voor alle jongens
als een huwelijk dat na zoveel
jaar ontbonden is.”
Begin 2018 kregen de mannen te horen dat de zaak zou
sluiten. “Het was een jaar vol
onzekerheid. We spraken
daar elke dag over. We waren
het hele jaar ook bezig om
het bedrijf op te ruimen. Je
koopt niets meer in, legt geen
nieuwe voorraden meer aan.
Het werd alsmaar leger op de
werkplaats.”
Bewonersbijeenkomst
Ondertussen is in afwachting
van de definitieve bouwplannen voor het station de
zaak omgebouwd naar een
zelfservice fietsenstalling.
Achteraf had de sluiting niet
zo overhaast gehoeven, vindt
ook NS. Want de plannen
om station en stationsomgeving een ‘kwaliteitsimpuls’ te
geven, zijn al meerdere malen
uitgesteld. “De gemeente
Amsterdam is nu aan zet”,
stelt NS-woordvoerder Carola
Belderbos. Margreet Hoedjes, woordvoerder Ruimte en
Economie van de gemeente
Amsterdam, bevestigt dat.
De plannen moeten nu eerst
worden voorgelegd aan de
wethouders Dijksma (Verkeer
en Vervoer) en Van Doorninck
(Ruimtelijke Ordening), licht
ze toe. “Pas daarna kunnen we
ze openbaar maken. De planning is om dit te doen tijdens

een bewonersbijeenkomst
voor de buurt in april.”
Voor de fietsenmakers van
Costa is dat te laat. Al benadrukt De Groot dat NS de
mannen van Costa goed heeft
behandeld. “We hebben allemaal een baan gekregen bij
Rataplan, de partnerorganisatie van NS in de fietsenstallingen op de stations, onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden
als bij Costa. Dat heeft NS goed
geregeld.”

Uiteindelijk zijn de klanten
de verliezers, stelt De Groot.
“Sommige klanten waren
echt boos toen ze hoorden
dat we weg gingen. NS en de
gemeente Amsterdam hebben
ons nooit bedankt voor al die
jaren inzet, onze klanten wel.
We hebben bloemen gekregen,
kaartjes, en van al die chocolaatjes zijn we een paar kilo
dikker geworden. Dat moet ik
er de komende tijd maar weer
aftrainen.”

Tentoonstelling en kunstwerk
Buurtmuseum Indische Buurt opende onlangs een tijdelijke
tentoonstelling gewijd aan de drie grote razzia’s in de
Tweede Wereldoorlog die dit station als tussenstop hadden.
Deze gebeurtenissen hebben diepe indruk gemaakt in Oost.
In opdracht van NS maakte kunstenaar Serge Verheugen het
enorme kunstwerk ‘Buurtberoemd’ op station Amsterdam
Muiderpoort, portretten van tientallen bewoners van Oost
met een groot sociaal hart.
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Janneke kookt

NIET DÉZE!

Ooit, het was in het pre-mobiele tijdperk, stuurde mijn moeder mijn vader naar de supermarkt met een papieren
boodschappenlijstje. Pasta, spekjes, doperwten en meer van dien aard stond erop. Toen-ie thuiskwam viste mijn
moeder onder uit de boodschappentas een puntzak roze/blauwe spekjes, zulke waar je al misselijk van wordt als
je je neus ertussen steekt. MAAR WAAR ZIJN DAN DE SPÉKJES?? riep mijn moeder met die zak in haar hand. Deze
combineerden namelijk niet zo lekker met pasta en doperwten.

Nodig voor een grote pan:
•

2 eetlepels olijfolie

•

2 flinke uien, gesnipperd

•

1 duimlengte verse gember,
geschild en in dunne reepjes

•

1 eetlepel gemberpoeder

•

1 eetlepel komijnpoeder

•

halve theelepel geraspte noot
muskaat

Hier denk ik nog wel eens aan als mijn vriend met iets thuiskomt wat wel ongeveer maar niet helemaal, of zelfs
helemaal niet de bedoeling was. Zalmsnippers in plaats van zalmfilet. Die kleine pijnboompitjes (waar je zo’n akelig
bittere smaak aan overhoudt) in plaats van de goeie grote. Het verkeerde merk bolognesechips. Witte bonen in
tomatensaus in plaats van zonder tomatensaus. Niet déze! roep ik dan.
Laatst nog, toen ik kippensoep wilde maken en hij aankwam met een karkas in plaats van de kippenpoten waar ik om
gevraagd had. Kan je prima soep van trekken, hadden ze bij de slager gezegd.
Ik deed het er maar mee. Bovendien moest ik er natuurlijk ook maar eens aan geloven, die kop-tot-staart-trend
waarbij het héle dier wordt gebruikt in plaats van alleen de filetjes. En de soep werd er niet minder lekker op. Dus
koop zo’n karkas, beste mensen. Je haalt ze voor een appel en een ei op de Dappermarkt of bij de Turkse winkel om
de hoek. En maak er dan een hele pan soep mee, waarvan je de helft invriest voor als je weerstand erom vraagt.

RECEPT
MAROKKAANSE KIPPENSOEP

•

karkas van 1 biokip

bereiding

•

2 kaneelstokjes, gekneusd

•

2 kippenbouillonblokjes

•

1 blik kikkererwten, afgegoten en

Verwarm de olijfolie in een grote soeppan en bak de gesnipperde ui 5 minuten op laag vuur. Voeg gemberreepjes, gemberpoeder, komijnpoeder, nootmuskaat, zout en flink wat peper toe en bak 1 minuut mee. Gooi 2,5 liter
water in de pan en doe het karkas, de kaneelstokjes en de bouillonblokjes erbij. Breng aan de kook en laat 1,5 tot
2 uur afgedekt zachtjes pruttelen. Schep af en toe het schuim van het oppervlak met een spatel. Vis dan het karkas en de kaneelstokjes uit de soep en pluk het vlees er tussenuit (let op de kleine botjes!). Proef de soep, breng
op smaak met zout en peper en verdeel over een paar soepkommen – vries de rest in. Verdeel het kippenvlees,
kikkererwten, bosuitjes en peterselie over de soep.

afgespoeld
•

3 bosuitjes, fijngesneden

•

bladpeterselie, fijngehakt

Door Janneke Vermeulen

RECYCLE LOUNGE GALLERY CLUB – VERBORGEN CLUB OP EEN VAN DE LAATSTE RAFELRANDEN

‘Voor vrienden, levensgenieters en gelijkgestemden’
Verscholen op Zeeburgereiland, aan de voet van de
Amsterdamsebrug, staat naast de oudste barakken met
studentenwoningen de Recycle Lounge Gallery Club, ook
wel bekend als RLGC. Het is een echte club, maar net een
beetje anders. Al sinds 2009 worden hier de beste feesten
georganiseerd.

Door Linda van den Dobbelsteen

Oprichter van de RLGC is Jan
‘Fab’ Nagtegaal, hij overleed
in 2017. Hij was een geziene
gast in de uitgaanswereld, een
Roxyrot met veel vrienden,
die hij geschokt achterliet.
Wat nu? Zijn zoon en zus, ook
betrokken bij de club, zeiden
tegen Sunny Onbewolkt: “Als
iemand het kan voortzetten,
dan ben jij het.”
Dat doe ik nu, met veel passie, vertelt hij. “Door Jan Fab
is deze club gemaakt tot wat
die nu is. Ik kende hem uit de
horeca, hij werkte bij mij achter de bar. We zijn vrienden
geworden. Toen hij deze plek
opende vroeg hij: kom jij nu
bij mij achter de bar?” Sunny
richt zijn blik op de enorme
muurschildering van Jan in de
grote zaal, een dierbare herinnering.

Sunny Onbewolkt mag met zijn RLGC in ieder geval tot eind 2020 op
Zeeburgereiland blijven, waarschijnlijk langer. Achter de bar staat hij
het liefst. “Laat mij maar lekker bezig zijn.”

“Hier komen van oudsher veel
kunstenaars”, knikt Sunny
richting het portret. “Levensgenieters en gelijkgestemden,
vrienden van vrienden en
mensen uit het uitgaansleven.” Op plekken als Shelter,
De School en festivals is het
publiek wat jonger, dat kan

ongemakkelijk voelen. Hier
vind je leeftijdsgenoten, maar
er komen ook studenten. We
sluiten niemand buiten, je
past in de RLGC als je relaxed
bent.”
Bijna alles is gemaakt van
gerecyclede materialen. Wie
rondkijkt ziet ook het rode
pluche op de van oude pallets
gemaakte loungebanken, een
zelfgemaakte dj-booth, een
levensgroot Boeddhabeeld en
gouden engelen aan het plafond – relikwieën van voorbije
feesten. “Het grootste compliment dat we van bezoekers
krijgen is dat het hier voelt als
thuiskomen.”
Zeeburgereiland wordt
bebouwd en opnieuw ingericht, ook deze rafelrand. De
RLGC mag in ieder geval tot
eind 2020 blijven, waarschijnlijk langer. Tot die tijd bruist
Sunny van de plannen. Hij
wil bijvoorbeeld het loungen
nieuw leven inblazen, deze zomer in de tuin luie zondagen
organiseren, op zijn Amerikaans. “Met kids, barbecues,
delen met elkaar en drinken
van de bar, samen rond het
vuur. Gewoon relaxed tot een
uur of acht ’s avonds.”
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“Er zijn veel mensen die deze
club een warm hart toedragen”, heeft Sunny gemerkt.
Zoals de bekende dj’s Dimitri
(die twee keer per jaar een
hele avond draait) en Jaydee,
die op 13 april zijn all nighterprimeur beleeft. “Dat gaat
een hele bijzondere avond
worden. Tegen inwoners van
Amsterdam-Oost zeg ik: kom
kijken, het is om de hoek. Je
hoeft alleen de brug over te
fietsen – het maakt niet uit van
welke kant je komt, je moet
altijd een brug over – en je
bent er.”
De RLGC is te huur voor feesten,
partijen én trouwerijen; het is een
officiële trouwlocatie. Twee keer
per maand is er een clubavond met
melodieuze techno. www.rlgc.nl,
Facebook: ‘Recycle Lounge Gallery
Club’.

deBrugNieuws
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Oost is walhalla voor hopfanaten
De markt voor hippe

een speelelement krijgen. Oostendorp, onder meer belast
met de marketing, zegt dat De
Eeuwige Jeugd ook een mindset wil uitdragen. Die laat zich
ongeveer samenvatten als ‘je
bent zo oud als je je voelt’.

bieren en plekken om die
te drinken lijkt onverzadigbaar. Bierliefhebbers in
Oost krijgen er deze zomer
weer een locatie bij waar
ze hun lippen aan een IPA
of weizen kunnen zetten. Brouwerij de Eeuwige
Jeugd opent een horecazaak in het hoekpand op
de Linnaeusstraat, waar
vroeger Spargo gevestigd
was.
Door Tim Jansen

In Oost wordt al minstens
anderhalve eeuw bier gebrouwen. Amstel brouwde van 1872
tot 1968 zijn pilsjes aan de
Mauritskade. De laatste jaren
is het speciaalbier dat de klok
slaat. Het aantal biercafés en
brouwerijen in het stadsdeel
is rap toegenomen. Hopfanaten kunnen hun hart ophalen
bij gespecialiseerde kroegen
als De Biertuin, Bar Joost en
Hopp. Met Poesiat & Kater,
Brouwerij Zeeburg, Frankendael Brewing en Bruut telt
Oost enkele speciaalbierbrouwerijen binnen de stadsdeelgrenzen. En daar komt nu het
café van De Eeuwige Jeugd bij.
De Eeuwige Jeugd werd in
2016 opgericht door Almer
Cremer, Thomas Oostdijk en
Jules Oostendorp. Hun bieren

Almer Cremer, Jules Oostendorp en Thomas Oostdijk openen
brouwerij De Eeuwige Jeugd aan de Linnaeusstraat “We hebben goed
contact met andere kleine brouwers, het is een vriendelijke branche.”

worden in de hoofdstedelijke
horeca verkocht onder geuzennamen als Nitwit, Lellebel
en Gladjanus. Ondanks de
achternamen van twee van de
oprichters was de keuze voor
Oost geen uitgemaakte zaak.
“We waren al een tijdje op
zoek naar een locatie waar we
mensen kunnen laten kennis-

maken met ons bier en merk”,
zegt Oostendorp. Toen het trio
vernam dat de eigenaren van
Spargo het pand van de hand
wilden doen, waren ze direct
enthousiast. “Dit bestaat eigenlijk uit vier panden, waardoor
het mogelijk is om vijf of zes
verschillende ruimtes in te
richten.” Iedere ruimte moet

‘We stoppen niet met spelen
omdat we oud worden, maar
we worden oud omdat we
stoppen met spelen.’ Dus zijn
er volop plannen om de spelende mens bezig en jong te
houden. Eén hoek moet ingericht worden als oud-Amsterdams café met biljart. “Verder
willen we een karaokekamer,
dartbanen en tafeltennistafels.
Maar het wordt zeker geen
speelhal, de speelelementen
vallen niet direct op. Wie rustig een hapje wil eten of aan de
bar wil hangen is bij ons ook
aan het goede adres.”
Om alle plannen te realiseren is De Eeuwige Jeugd een
crowdfunding gestart waarmee minstens 250.000 euro
moet worden opgehaald.
“Na aanschaf van het pand
was onze spaarpot leeg”, legt
Oostendorp uit. Een gang naar
de bank heeft het ondernemerstrio overwogen. “Hoewel
de bank iets goedkoper was,
vonden we het leuker om iets
met een grote groep te creëren. Dan heb je gelijk fans. De
bank komt geen biertje doen
als je open bent, crowdfunders wel.” Wie investeert krijgt
naast rente, afhankelijk van
het geïnvesteerde bedrag, ook
een stempelkaart voor bier of
een volledig verzorgd feest.

Jaap Broersma De Stille Stad

Het groene gevaar
Half zes ’s ochtends. Ik rijd op
de ringweg richting Zuid. Radio 4 draait een geluidsbandje, want de presentatoren zijn
pas om zes uur wakker. De
onontkoombare Bach met
partita’s. De zon komt bijna
op. Zo vlak voor zessen, dat is
de mooiste tijd. De wereld is
al een beetje wakker, maar de
mensen nog niet.
Rechts van mij wentelt
modern Amsterdam zich
in de ochtendzon. Ik zie de
flatgebouwen van het Amstelkwartier en de Zuidas elegant
aan de einder staan. Alles is
mooi: de Rembrandttoren, de
Telecomtoren van KPN en het
letterlijk schitterende gebouw
van het Science Park. Het is

een grootsteeds aangezicht,
groot genoeg maar niet grotesk. Elegant meer dan imposant. We zijn internationaal
en spreken meer dan honderd
talen. We zijn de kleinste
grootste stad van Europa.
Daar zijn we goed in. De VVD
was ooit de kleinste grootste
partij in de geschiedenis en
Nederland is de kleinste van
de grootste landen in de EU.
Boze landen beweren dat wij
de grootste van de kleinste
landen zijn, maar dat is fake
nieuws. We zijn groots in
kleine dingen, laten we het
daarop houden.
Maar links van mij biedt
de horizon een heel ander
aangezicht. Onheilspellende
wolken pakken zich samen,

de ochtendzon wringt zich
er onderdoor en beschijnt
het groene landschap. Gras!
Zo ver mijn oog reikt grazen
er koeien. Ik zie bomen en
daken van boerderijen. Het is
een dun strookje snelweg dat
de metropool beschermt tegen het groene gevaar. De ring
bij de A5 is al niet veel beter.
Ten zuiden houdt gelukkig
Schiphol me nog een beetje
in de grootsteedse bubbel,
maar voor de rest rukken de
koeien op.
Nu weet ik waarom de we
kleinste metropool van Europa zijn. We liggen midden
in een weiland.

Het groene gevaar, olieverf, 60x40 cm.

Reacties:
jaapbroersma1@gmail.com
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De crowdfunding sluit op
31 maart. Oostendorp denkt
niet dat het te druk wordt op
de biermarkt in Oost en ziet
andere brouwers niet als concurrenten. “We hebben goed
contact met andere kleine
brouwers. Het is een vriendelijke branche, waar iedereen
elkaar succes gunt.” Dat wordt
beaamd door Ward Venstra,
één van de eigenaren van
Brouwerij Bruut op Cruquiuseiland. “De markt is groot
genoeg voor iedereen. Een
paar honderd meter verderop
zit Brouwerij ’t IJ, maar die
jongens drinken hier ook een
biertje.”
Iedere brouwer trekt zijn eigen
publiek. Zo brouwt Bruut, in
tegenstelling tot De Eeuwige
Jeugd, bier op locatie. “Hierdoor zullen beer geeks wat
sneller bij ons langskomen”,
zegt Venstra. Bruut wil zich
de komende jaren nog meer
ontwikkelen als buurtkroeg.
“We krijgen al veel bezoekers
van omliggende kantoren en
woningen, ondanks dat we nog
in een bouwput zitten. Op dit
eiland komen er nog duizenden woningen bij.”
Om de vriendelijke verhoudingen in de branche nog
eens te onderstrepen: voor
de opening van het café aan
de Linnaeusstraat zullen De
Eeuwige Jeugd en Bruut een
gezamenlijk bier (een collab in
vaktermen) brouwen.

Mediagroep
Amsterdam
Bereik Amsterdammers
met wat Amsterdammers
willen lezen!

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

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

Unikidz Kinderopvang

SPORT BRIGADE

personal trainers en
sport instructeurs
voor scholen
en bedrijven

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

06 - 2420 1353
www.sportbrigade.nl
info@sportbrigade.nl

Kinderschoenen

De specialist in
Lientje Cappon
het drukken en
Praktijk voor voetverzorging,
verspreiden
stoelmassage en voetreflex
van 106
drukwerk
Cas Oorthuyskade
Amsterdam - IJburg
info@flyerman.nl
uitinbalans.nl - Tel: 06 53666199
bel de flyerfoon
uitinbalans@gmail.com
06 - 457 341KRP
38
Lid van Pro Voet en geregistreerd

Maak kennis met ons
vernieuwde restaurant

Uit-in-Balans

nieuwe collectie 2019

RIS schoenen
en pedicure

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

W heer?e!
els

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

IEDER

5%
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

www.dartli.nl

geldig
tot1 31
Geldig tot
mei juli
2019 2018

info@dartli.nl

STERREN VAN
DE HEMEL

C AT E R I N G

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

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

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

____ www.dingesamsterdam.nl ____

napamsterdam.nl

www.lloyd.nl

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

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

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.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

Pretoriusstraat 88H | 020 3311700
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Email:info@sickmann.nl
INTRATUIN
Site: www.sickmann.nl
AMSTERDAM
Site: www.sickmannwebshop.nl

Amstel

.
ERW

1 km

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

WWW.OTUA.NL

vertrouwd dichtbij

Ruime keuze in:
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Eerste Oosterparkstraat
202
CENTRUM
OOST
info@sickmann.nl T 0206653395
5

OPEN
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

-

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Eerste Oosterparkstraat 155
1091 GZ Amsterdam,
020-6937518, www.jumper.nl

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Aan dit nummer werkten mee

Jaap Broersma, Michel van
Dijk, Linda van den Dobbelsteen, Lotte Lou van den
Dobbelsteen, Jan van Erven
Dorens, Kirsten Dorrestijn,
Harko van den Hende, Tim
Jansen, Gijs Lauret, Marcel van
Roosmalen, Wietse Schmidt,
Ruben Sitaldin, Catherine
Smit, Henk Spaan, José Stoop,
Janneke Vermeulen.
Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/
adverteren of informeer bij
martijn@debrugkrant.nl
06-29040240.

10543 Advertentie-50*30.indd 1

Dynamo helpt Amsterdammers
om actief mee te doen in de buurt.

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

info@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

Redactie
redactie@debrugkrant.nl
Vormgeving
Studio Potsdam (Guus Pot)
dtp@debrugkrant.nl
Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl
Uitgever
Uitgever A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen
06-29040240
Drukwerk
Rodi Rotatie
Verspreiding
Door Verspreidingen (huis-aanhuis), Flyerman (doosjes)
Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in
welke vorm dan ook, worden
verveelvoudigd, gekopieerd,

Slagerij

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

19-10-17 14:00

de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl
gepubliceerd, opgeslagen,
aangepast of gebruikt, online
en op papier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 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 omstreken:
 Indische Buurt Ambonpleinbuurt, Makassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, Timorpleinbuurt
 Oostelijk Havengebied:
Borneo-eiland, Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland, Oostelijke Handelskade,
Sporenburg

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

o a r- o o s t . n l

 Oud-Oost: Dapperbuurt,
Oostpoort, Oosterparkbuurt,
Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer: Amsteldorp, Amstelkwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark,
Middenmeer, Omval en Van
der Kunbuurt, Park de Meer,
Sciencepark, Tuindorp Frankendael, Weespertrekvaart
 IJburg: Haveneilanden,
Rieteilanden, Steigereiland,
Centrumeiland
 Zeeburgereiland
 Centrum: ‘t Funen
 Durgerdam
 Schellingwoude
 Diemen-Noord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oostpoort, AH

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

Wibautstraat, Anders, Het
Badhuis, Batton, Bij Storm,
Biolicious Oostpoort, Bloemers, Brasserie Roezemoes,
Brood en koffie A’dam Noord,
café de Gruter, café Nassau,
café ‘t Hooischip, Cafetaria
2002, café-restaurant Polder,
Coffee Company Middenweg,
Coffee Company Van Wou,
Coffee company Rijnstraat,
Da Giorgio, De Balie, De
Doelen, De Jaren, De Koe, De
Prins, Diemerplein, gemeentehuis Diemen, Grand Café
Genieten, Haas en Popi,
Haddock, Heineken Hoek,
Hortus Botanicus, Hotel
d’Amsterdam, Hotel Europa
92, House of Watt, IJburg
College, Ikea Amsterdam
Zuidoost, Intratuin, Jam Studio’s, Just Because, Kriterion,
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Landmarkt Schellingwoude,
Louis Davids, Maxis Muiden,
N.A.P. Amsterdam, Nel,
Noordwest, Noorderlicht,
Oba Bos en Lommer, Oba
Javaplein, Oba Mercatorplein,
Oba Oosterpark, Oba van
Hall, Pakhuis de Zwijger, Parketloods, Pauls, PN96, Praxis
Molukkenstraat, Reynders,
Stadsdeelhuis Oost, Schinkelhaven, Sickmann Woninginrichting, Staalmeesters,
Stadsschouwburg, ’t Loosje,
Talian Bistro Project, Thuis
aan de Amstel, Traiteur Frederique, Tuin 10, Van der Linde,
Vlaams Broodhuys, winkelcentrum Brazilië, Zouk.
www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

deBrugAgenda

MAART

2019

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

ALLEGAAR
28 maart
Flex Night Live: Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.
Bewoners van Nautilus op
Zeeburgereiland en De Warren
op Centrumeiland over hun
aanpak. Flexbieb, 20.00 uur,
flexbieb.nl.

29 maart
De Internationale Dag van
Transgendervisibiliteit. Met verhalen en fotoshoot. The Manor
Hotel, Linnaeusstraat 89, 20.0023.30 uur.

29 maart
Elke laatste vrijdag van de
maand een dj, deze keer: Le
Blanc. NAP Amsterdam, 20.00
uur, napamsterdam.nl.

30 maart
Opening terrasseizoen met livemuziek, binnen een knutseltafel
en een eindeloos stadsstrand.
Bij Storm, 15.00-19.00 uur,
bijstorm.nl.

30 maart
Popkwis bij buurtcafé De Oceaan. Thema: Long Time No….’
Buurtcafé De Oceaan, 20.00 uur,
Facebook: openoceaan.

30 maart
OBA viert 100 jaar: buurtfeest! Akoestische jazzmuziek,
familievoorstelling, taalspeeddates. Complete programma:
oba.nl/100jaar, OBA Javaplein,
10.00-17.30 uur.

31 maart
Pop-up museum Naturalis. Over
biodiversiteit, met kwekers die
uitleggen wat de voordelen van

biologisch kweken zijn. En met
een watermanagementexpert
over wateroverlast. Intratuin,
Nobelweg 10, 12.00 uur.

jaarsconcert. Met Jayh Jawson
en Tabitha, en met DJ NINA
tussen de optredens door. Club
Panama, 20.00 uur, panama.nl.

30 maart

6 APRIL
Met Pampus de lucht in! Het
forteiland viert deze maand Pasen, Piratenweek en de opening
van Het geheime Wapen van
Amsterdam. pampus.nl.

13 april
Afrikadag, over dit continent
met cultuur, debatten, workshops, films, een kinderprogramma. Tropeninstituut,
Mauritskade 64, vanaf 10.00 uur,
afrikadag.nl.

14 april
Nescioloop, ‘de leukste loop van
Amsterdam Oost’. Kinder- en
jeugdlopen en afstanden voor
wedstrijdlopers en recreanten
over 8 en 15 km. Nesciobrug
en zeedijk tijdelijk afgesloten.
Nescioloop.nl.

t/m 28 april
Expo: I was not in Japan, Orna
Wertman. Fictieve reis naar
Japan. Museum Perron Oost,
Cruquiusweg 11, dagelijks dag
en nacht.

t/m 19 juni
Expo: Four Years, Harry Markusse. Voor het Lloyd maakte de
kunstenaar drie schilderijen. Die
doen denken aan een abstracte
zonsondergang. Lloyd Hotel,
Oostelijke Handelskade, www.
lloyd.nl.

The Livingroom réunion, Al het
mooie van toen in een nieuw
jasje. Dj’s onder anderen Pedro
en Hakan C. Recycle Lounge
Gallery Club, Zuiderzeeweg,
20.00-03.00 uur, rlgc44.nl.

12 april
HENK, voorheen dé Vrijmibo.
dj’s met klasse, fijne techno,
de gin-en-tonicbar, vrij entree,
beste buren en leukste vrienden, vuurtjes, flirten en dansen
tot je voeten pijn doen. Bij
Storm, 19.00-02.00 uur, bijstorm.
nl / Facebook: ‘HENK Bij Storm’.

FILM
27 maart
Green Book en dagelijks vele andere films. Studio/K, Timorplein
62, studio-k.nl.

4 april
Q-Cinema: Funny Bones. Een
jonge komiek flopt in Las Vegas,
keert terug naar zijn geboorteplaats en stuit op familiegeheimen... Q-Factory, 20.00 uur,
q-factory.nl.

5 april
Woman at War (9+). Theater
Vrijburcht, 20.30 uur, vrijburcht.
nl (elke vr. filmavond).

JEUGD
7 april

CLUB
29 maart
Lange Frans, Amsterdams voor-

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 april
Marionettentheater: Ariadne en
Pegasus (4-12 jaar). Het Zoldertheater, Derde Oosterparkstraat
144 III, 14.30 uur, nlmarionetten.nl.

MARKT
30 maart
Rommelmarkt en livemuziek.
Kleding, sieraden, huisraad,
boeken, speelgoed, etc. Eltheto,
Javastraat 118, 12.00-15.00 uur.

30 maart
Rommelmarkt, met kleding,
speelgoed, boeken, hapjespannen, sokken, servies, spelletjes,
lijstjes en meer. Servicepunt
Kraaipan, Hofmeyrstraat 67,
13.00-16.30 uur.

30 maart
Vintage Markt Javaplein. Meubels, kleding, lampen, platen,
glaswerk, keramiek en meer,
en eten en drinken. Javaplein,
12.00-17.00 uur.

31 maart
Pure Markt, ambachtelijke ondernemers presenteren lekker
eten en drinken en bijzondere
spullen. Met muziek, picknicken
en een zweefmolen. Park Frankendael, 11.00-18.00 uur.

MUZIEK
31 maart
Pianorecital Weemoed en Verstilling. René van Sluis is terug als
concertpianist. Met werken van
Chopin, Schumann en Brahms.
Het Ramses Shaffy Huis, Piet
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Heinkade 231, 15.00 uur.

3 april
Doka Live, liveoptredens in de
kelder: Lil' David D brengt met
zijn all-starband een hommage
aan James Brown. Volkshotel,
Wibautstraat 150, 20.30 uur,
Facebook ‘Club JB w/ Lil' David D’.

6 april
Betondorp Live: Magisch Lentefestival. Livemuziek, pop en
covers. En dansen. Brinkhuis,
19.30 uur Landbouwstraat 63,
Facebook: Betondorp Live.

6 april
Lucette van den Berg: Solo.
Een intiem liedjesprogramma.
Schuilkerk De Hoop, Hartveldseweg 23, 20.00 uur.

21 april
Eagle-Eye Cherry, die we kennen
van de wereldhit ‘Save Tonight’,
is met zijn nieuwe plaat na jaren
weer op tour. Q-Factory, 19.30
uur, q-factory.nl

THEATER
31 maart
Artz of Dance, L.A. Styles Dance
Company. Een allround dansproductie waar de dansers
verschillende verhalen uit het
straatleven laten zien. Plein Theater, 20.00 uur, Plein-theater.nl.

14 april
Zondagmatinee: BerlijnBroadway, Dorine van der Klei.
Over het turbulente leven van
zangeres en actrice Lotte Lenya.
De Nieuwe KHL, 16.00 uur,
denieuwekhl.nl.
.

deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Amsterdamsebrug
Toen ik twaalf was wist ik niet waar Oost was. Onze
bovenburen in Slotermeer kwamen van Kattenburg waar
ze, naar verluidt, met zijn zevenen op twintig vierkante
meter woonden en waar ze aten wat overbleef uit de
kar van de schillenboer. Verder weg kon niemand zich
voorstellen.
Het boek Kees de Jongen las ik in die tijd twee keer per
jaar. Kees woonde in de Jordaan. Daar huisden ze met zijn
vieren op twaalf vierkante meter. Wat ze aten, of ze aten,
weet ik niet. De Jordaan bestond alleen in een boek.
Noord was een wijk die bij vloedgolven onder water
kwam te staan. We kregen een jongen in de klas die de
ramp in Tuindorp Oostzaan ternauwernood had overleefd.
Ik gaf hem mijn trui en kreeg daarvoor enorm op mijn kop
van mijn moeder.
In Zuid had je het Olympisch Stadion, een tempel, een
bedevaartsoord, het Mekka van de Amsterdamse voetbalen wielersport waar de zondagse hadj naar toe ging met
tram dertien en bus F.
Ajax en Hilversum 3 bestonden toen in West nog niet.
Dat ik inmiddels echt in Zuid heb gewoond, evenals in
de Jordaan en zelfs in Noord, in een studentenflat die
de Zilverberg heette waar men regelmatig van het dak
sprong, had ik nooit kunnen bevroeden.
Dat ik nu een flat in Oost bewoon en dat het centrum een
buurt is geworden om te mijden, tart de beschrijving.
Als ik uit het raam kijk zie ik de zon op de skyline van
Almere schijnen. Af en toe legt er een rijnaak aan bij de
steiger in het Buiten IJ en tilt een hijskraan de auto van de
kapitein aan land. Om een uur of zeven komt het bootje
voorbij dat gasten vervoert naar het restaurant op het
Vuurtoreneiland.
’s Ochtends stap ik op de fiets om boodschappen te gaan
doen. De Amsterdamsebrug is een uitdaging. Hijgend
voltooi ik de beklimming en rechtop zittend daal ik af,
Amsterdam-Oost in.

Verticaal

Horizontaal
1. Wereldgezondheids		organisatie
3. Bekende opera
6. Vader
10. IJzer
11. Bedrijf van een
		toneelstuk
13. Polijststeen
15. Persbureau
17. Knijpbril
19. Oké
20. Rolschaats
21. Lutetium
22. Cijfer
24. Laagwater
25. Uitstallen
29. Helpen
31. Kloosterlinge
32. Ontkenning (Engels)
33. Centrale antenne		inrichting
34. Na dato
35. Zwak, fragiel

37. Behoefte, verlangen
39. Decigram
40. Sociaal Cultureel
		Planbureau
41. Bezittelijk voornaam		woord
42. Vriend (Frans)
44. Invloed
46. Zuivelproduct
48. Rivier in Brabant
50. Rekening
51. Lumen
52. Boom
54. Onderofficier
55. Dierlijk
58. IJzeren mondstuk
59. Paradijs
61. Bekoorlijk meisje
63. Nikkel
64. Rivier in Duitsland
65. Centraal Instituut voor
		Toetsontwikkeling
66. Tennisterm

1. Deel van het hoofd
2. Onder andere
3. Atmosfeeroverdruk
4. Europees land
5. In werking
6. Volgende ___!
7. Slee
8. Schaakstuk
9. Zwemvogel
10. Stadium
12. Gewaad
14. Gratis krant
16. Personal assistant
18. Vrijgevig
23. Plus
26. Sport
27. Raadsel
28. Kleine plaats
30. Claim
32. Perzik
33. Golfstok
36. Computertoets
38. Gehakte biefstuk

39. Edelsteen
43. Periode
45. Loflied
46. Japans bordspel
47. Nederlandse lucht		vaartmaatschappij
49. Tegen
50. Gevaar, gebrek
53. Rivier in Rusland
54. Lofdicht
56. Internationaal
		 Olympisch Comité
57. Assistent in opleiding
60. Muzieknoot
62. Firma

Woojooh, winnen!
Intratuinbon ter waarde van € 100,–
Puzzel jij mee voor deze royale tuinbon van Intratuin Amsterdam?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 april 2019 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

deBrug

Deze puzzel wordt u aangeboden door Intratuin Amsterdam, Nobelweg 10, 020-4622922, intratuin.nl/winkels/
intratuin-amsterdam.

nummer 110
De volgende editie van de Brug verschijnt op 17 april.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 108-2019 is vriespunt. Uit 476 inzenders is M. Wybenga als
winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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POP-UP MUSEUM

NATURALIS

Amsterdam

IN ONZE WINKEL

Zondag 31 Maart tussen
12.00 en 17.00 uur
Naturalis is even dicht, maar komt met de
Naturalis Onderweg-mobiel langs bij onze
winkel! Als natuurhistorisch pop-up museum
vertelt Naturalis ter plekke over alles wat met
biodiversiteit en hun collectie te maken heeft.

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN
GEOPEND

HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!

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

Intratuin Amsterdam

