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Turbulent seizoen
WV-HEDW
‘Een slechte film met een
happy end’

Ferry Doedens heeft
een druk hoofd, een
opgeruimd huis en hij is
verzot op Oost.
“Hier weggaan zou me pijn
doen in mijn hart.”
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Emotionele hoorzitting
Stadsdeelhuis Oost:
‘Hoe tijdelijk is dit?’
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moniquevanheist + hope
rue blanche + isabel marant
humanoid + filippa k + apc
vanessa bruno + studio ruig
american vintage + forte forte
we also sell your clothes
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molukkenstraat 23g
garmentamsterdam | garment.nl
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T E R R E I N B I J TA N KSTAT I O N S H E L L

Nieuwe woningen voor statushouders op Zeeburgereiland
De gemeente gaat een
gedeelte van de huidige
P+R Zeeburg II verplaatsen
naar de bedrijvenstrook
achter tankstation Kriterion op Zeeburgereiland.
In juli gaat daartoe het besluit ‘Startblok Zeeburg en
gedeeltelijk verplaatsen
P+R Zeeburg II’ naar het
college van B en W. Omwonenden krijgen de mogelijkheid om hun mening
hierover te geven.
Door Wietse Schmidt

Startblok Zeeburg is een
woonproject voor de duur
van maximaal 10 jaar voor 250
jonge Amsterdammers: vluchtelingen met een verblijfsvergunning – zogenoemde statushouders – en starters tussen 18
en 28 jaar.

Dit woonproject wordt gedeeltelijk gerealiseerd op P+R
Zeeburg II in de Baaibuurt
Oost. In de plannen staat dat
er 265 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Die worden
verplaatst naar de plek waar in
de toekomst een parkeergarage
komt. De bouw van dit parkeergebouw laat nog even op
zich wachten.
De gemeente benadrukt dat
het met de oproep om een
mening te geven niet om een
inspraak- of participatieprocedure gaat. Startblok Zeeburg
valt binnen het programma
Huisvesting Bijzondere Groepen, hier zijn in het verleden
al de nodige besluiten over
genomen. De gemeente zegt
dat de geuite meningen, vragen, opmerkingen en zorgen
worden meegenomen in de besluitvorming van het college.
Naar verwachting zullen de
woningen begin 2021 worden
opgeleverd.

Op de plek van de P+R naast de Piet Heintunnel verrijst Startblok Zeeburg: woningen voor statushouders en
starters. 265 parkeerplekken worden hiervoor opgeofferd.
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STATION SCIENCE PARK
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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

vandort_dikkepech_adv_DEF.indd 1

www.vandortletselschade.nl

22-03-18 14:57

De onbewaakte fietsenstalling bij station Science Park
in Amsterdam was een Bermudadriehoek waarin mijn
fietsen uiteindelijk allemaal
verdwenen. De laatste keer kon
ik het niet aanvaarden en liep
ik vloekend vijf keer langs de
rekken. Er passeerde een agent
die met z’n mountainbike op
de stoep reed. Ik rende achter
hem aan, waardoor hij dacht
dat er iets ernstigs aan de hand
was. De teleurstelling en ergernis waren van zijn gezicht af

Marcel van Roosmalen
te lezen toen ik hem vertelde
wat er gebeurd was. Weer geen
misdrijf waar hij eens lekker zijn
tanden in kon zetten. Voor hem
stond een stommeling die zijn
nieuwe fiets aan een ketting in
een onbewaakte stalling had
gezet. Hij had duidelijk geen zin
om daar zijn patrouille door te
laten verpesten. Dit was Amsterdam, fietsendiefstal uit een
onbewaakte stalling was hier
geen misdrijf.
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IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
020 337 95 64
info@aaclinic.nl
www.aaclinic.nl

KOM PROEVEN EN STEM OP ONS!

BEOORDEEL ONZE HARING VAN 12 T/M 30 JUNI. WWW.NATIONALEHARINGTEST.NL

RAINBOW
RAINBOW CAKE
CAKE
Actie geldig van 17 t/m 29 juni 2019
Actie geldig van 17 t/m 29 juni 2019

WINKELCENTRUM IJBURG • WWW.VISWINKEL-IJBURG.NL • 020 - 41 60 265
Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Actie: Forbo
Marmoleum®
Click nu met
10% Korting*

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

Ruime keuze in
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geldig van 19 juni
t/m 31 juli

•

* Excl. Arbeidsloon en
installatie materialen

•

•
•

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

12,95
12,95
(8 personen)
(8 personen)

Ook voor een verjaardagstaart,
Ook voor een verjaardagstaart,
geboortetaart of een mooie bruidstaart
geboortetaart of een mooie bruidstaart
bent u bij ons aan het juiste adres.
bent u bij ons aan het juiste adres.
Vinny's Bakery | 020-4167133 | info@vinnysbakery.nl
Vinny's Bakery | 020-4167133 | info@vinnysbakery.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Altijd wat te doen bij Camping Zeeburg!

Heerlijk eten, kampvuur karaoke, silent disco, poldersalsa, kanoën & SUP’en...
Iedereen is welkom!

deBrugNieuws
GEEF JE
M E N I N G OV E R
STA R T B L O K
ZEEBURG
Vervolg van pagina 1

Reacties kunnen tot
donderdag 20 juni aan de
gemeente worden doorgegeven via huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl.
De Brug is ook benieuwd
naar de mening van
buurtbewoners en andere betrokkenen, en vraagt
een reactie te sturen naar
redactie@debrugkrant.nl.

Diemen in brief aan minister Wiebes (VVD):
‘Biomassacentrale bedreigt luchtkwaliteit’
Energiebedrijf Nuon/Vattenfall wil in Diemen een
grote biomassacentrale
bouwen. In een brief aan
minister Wiebes luidde de
gemeenteraad van Diemen
vorige maand de noodklok
over de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit
in het gebied als de centrale er daadwerkelijk komt.
Er is veel verzet tegen de komst
van de centrale, waarin met
honderden miljoenen euro’s
subsidie jaarlijks 18.000 voetbalvelden aan bos zal worden

verstookt. Zo’n tienduizend bezorgde burgers hebben inmiddels petities ondertekend tegen
de komst van de centrale via
www.petities.nl (trefwoorden ‘biomassacentrales’ en ‘Diemen’).
Nuon/Vattenfall houdt zich
echter doof voor juridische
bezwaren en het verzet vanuit
de gemeenteraad van Diemen
en Amsterdam. Bewoners en
duurzaamheidsorganisaties
maken zich grote zorgen over de
uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu.
Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad gaan onderzoek
doen naar de effecten van biomassacentrales op het klimaat
en de luchtkwaliteit. Vattenfall

Meer dan 10.000 bezorgde burgers tekenden petities tégen de komst
van een biomassacentrale in Diemen.
wacht de uitkomst hiervan niet
af en zet de plannen vooralsnog
door.

H U U R D E R S PA K H U I S D E T R O I T D R E I G D E N V E ST E DA A A N T E K L AG E N

‘We willen het te veel betaalde geld terug’
Het scheelde niet veel,

teld, hebben de huurders van
Detroit volgens ons ruim een
ton te veel aan servicekosten
betaald, alleen over 2016. Als je
dat doorrekent naar de andere
kalenderjaren, dan claimen
we dat huurders in de periode
2013 tot heden ruim 650.000 te
veel hebben betaald. Wij willen dat Vesteda de berekeningen van de afgelopen jaren met
terugwerkende kracht aanpast
en het te veel betaalde geld
teruggeeft.”

maar het is van de baan,
de rechtszaak die de
huurders van de 79 vrije
sectorappartementen van
pakhuis Detroit aan de
Oostelijke Handelskade
eind deze maand wilden
aanspannen tegen verhuurder Vesteda. Volgens
de huurders heeft Vesteda
jarenlang te hoge servicekosten doorberekend.
Vesteda laat hier nu onderzoek naar doen.
Door Michel van Dijk

Het regent hard als we op de
zesde verdieping staan van
pakhuis Detroit. “Kijk,” zegt
Pieter Herman, en wijst naar
het imposante glazen atrium.
“Het water komt langs de
glazen panelen naar beneden.
Het lekt, er liggen al plasjes
op de vloer. Het heeft hier
jarenlang helemaal blank
gestaan, toen stróómde het
water omlaag. Als het dak
netjes was onderhouden, en de
naden tussen de panelen tijdig
ingevet waren, was dat niet
nodig geweest. Het glas wordt
ook nooit gereinigd. Ze zijn nu
zo vies, dat krijg je nooit meer
schoon.”
Lekkende daken, toegangsdeuren die niet goed sluiten,
hang- en sluitwerk dat nooit is
aangepast, een intercomsysteem dat hapert, pand Detroit

Voorzitter Pieter Herman van de huurdersbelangenvereniging pakhuis Detroit: “Het heeft ons honderden
uren aan spitwerk gekost, maar wij komen op heel andere servicekosten dan Vesteda ons rekent.”

(voorheen Nieuw-Amsterdam), ooit winnaar van een
prestigieuze architectuurprijs,
kampt met fors achterstallig
onderhoud. Verhuurder Vesteda heeft dat altijd ontkend,
stelt Herman, voorzitter van de
huurdersbelangenvereniging
(HBV). “Pas nadat er begin
deze maand een scherp artikel
in NRC verscheen over de vele
klachten van de huurders, is
de Vesteda-directie wakker geschrokken. Plotseling kregen
alle bewoners een uitnodiging
om hierover te praten tijdens
een informatieavond, woensdag 12 juni jl. In de brief erkent

Vesteda dat er achterstallig
onderhoud is. De verhuurder
stelt voor om de benodigde
onderhoudswerkzaamheden
zo snel mogelijk uit te voeren.”
Ruim een ton te veel
Dat is goed nieuws, maar niet
het onderwerp van de rechtszaak die HBV Detroit eind
deze maand wilde aanspannen. “Die gaat over de te veel
berekende servicekosten
die de huurders van 79 vrije
sectorappartementen jarenlang moesten betalen. We
betalen gemiddeld 190 euro
per maand. Omdat Vesteda

aanvankelijk niet samen met
ons de servicekostenafrekening wilde narekenen op juistheid, zijn we dat als HBV zelf
gaan onderzoeken. We namen
daarbij 2016 als richtjaar. Het
heeft ons honderden uren
aan spitwerk gekost, maar we
kwamen al snel op heel andere
servicekosten uit dan die Vesteda ons doorberekent.”
Herman noemt enkele voorbeelden: “Volgens Vesteda waren de schoonmaakkosten in
2016 50.870 euro. Wij komen
op 9.962 euro, nog geen vijfde.
Alle posten bij elkaar opge-
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Samen een vuist maken
Inmiddels heeft het overleg
tussen bewoners en Vesteda
plaatsgevonden. Met verbluffend resultaat, stelt Herman.
“Vesteda is door het NRC-artikel gelijk in actie gekomen. De
directie heeft de bewoners uitvoerig haar verbeterplannen
gepresenteerd, en bewoners
kregen ook alle ruimte om hun
verhaal te doen. Daarnaast gaat
Vesteda samen met het HBVbestuur een onafhankelijke
servicekostenexpert benoemen om de kosten onder de
loep te nemen.”
Herman is blij met het behaalde resultaat. “Het loont dus om
je als huurders te organiseren
in een HBV. Je kunt samen een
vuist maken tegen de verhuurder. Onze dagvaarding kan de
koelkast in. Dat is fijn, maar
we blijven kritisch en kijken
uit naar de eerste resultaten en
opleveringen. Pas dan zijn we
gerustgesteld.”

Dichtbij en alles bij de hand
Care & Beauty IJburg

Kalender

‘Veel producten voor een mooie lange zomer’

dinsdag 18 juni tot en met zondag 23 juni 2019

Dat de zomer voor de deur staat is niet al
leen een heerlijk vooruitzicht, bij Care &
Beauty IJburg (voorheen Dio Drogisterij)
kun je je er ook uitstekend op voorberei
den. Om je huid tegen de zon te bescher
men, kun je in deze winkel bijvoorbeeld
de unieke producten van Biarritz aan
schaffen. Bedrijfsleidster Judith: “Die zijn
biologisch en heel betaalbaar, voor jong
en oud, voor mensen met een gevoelige
huid, en dus echt voor iedereen geschikt.
Bovendien blijft er geen witte waas
achter, het smeert juist heel fijn.” Je kunt
bij Care & Beauty IJburg ook terecht
voor mini-verpakkingen, zonnebrillen,
slippers, little swimmers en alles wat
je nodig hebt in de tuin of op vakantie.
“En natuurlijk voor goed advies, ook
als je een reis gaat maken. We hebben
natuurlijk producten tegen insecten en
infecties. Geen enkele vraag is ons te gek,
we willen dat mensen zich thuis voelen
in de winkel.”

Kermis op het Joris Ivensplein
Vrolijke en spannende attracties voor jong
en oud. Plein bij winkelcentrum IJburg,
13.00-21.00 uur.

donderdag 20 juni 2019

Toine Heijmans over zijn vader
en de zee
IJburgse schrijver leest voor uit twee nieuwe boeken:
Met mijn vader is niks mis en Marifoonberichten.
Flexbieb, 20.00 uur.

tot en met vrijdag 21 juni

Spannende Boeken Weken
Bij aankoop van ten minste €12,50 aan spannende
boeken krijg je bij Bruna IJburg een zenuwslopend
boekje cadeau. Bruna IJburg, 9.00-18.00 uur.

Jane flowers

‘Het is de tijd van dahlia’s en lavendel’
Het ruikt er lekker en de kleuren zijn een lust voor het oog. Buurtbewoners
lopen dan ook in en uit deze woensdag bij Jane flowers. Ze komen voor een
feestelijk boeket, een plant voor in de vensterbank of iets vrolijks voor buiten.
Eigenaar Wim weet veel en hij adviseert iedereen zichtbaar met plezier.
“Mensen hebben echt zin om hun tuin, balkon of terras op te fleuren, dat
merk je aan alles.” In zijn winkel vind je daarom een ruim assortiment zomer
bloeiende vaste planten. “Fuchsia’s en hortensia’s bijvoorbeeld, en de heerlijk
ruikende lavendel. Maar ook wel tomaten- en aardbeienplantjes, voor de han
dige thuiskwekers.” Terwijl Wim een klant een groot boeket aanreikt: “Populair
nu zijn pioenrozen en andere seizoenbloemen, zoals de prachtige oleander,
dahlia’s en gladiolen. “Daar zijn IJburgers gek op.”

IJburglaan 565; 1087 BS Amsterdam

MUSKON

DOE HET ZELF

FAST FOOD

natuurlijke gezondheid & verzorging

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.

FERRY DOEDENS

‘Mijn badkamerkastje is een soort
klein Kruidvat’
Ferry Doedens is al tien

Geen rommel
“Negen jaar geleden kwam ik
hier vlak bij Park Frankendael
te wonen, onwijs cosy. Nu heb
ik een appartement een stukje
verderop aan de Middenweg.
Oost is écht mijn buurtje, en ik
heb een heel lekker huis.” Terwijl hij een foto laat zien: “Ik
ben onwijs opgeruimd. Alles
staat met het merk naar voren.
Letterlijk hoe het er hier op de
foto ziet, zo ziet het er altijd
uit. Dit is echt mijn rustpuntje.
Ik word onrustig van rommel,
in mijn hoofd is het af en toe
wel chaotisch genoeg. Chantal
Janzen bleef een keer bij me
slapen, die zei: ‘Fer, je huis
is zo het tegenovergestelde
van hoe jij bent.’ Mijn badkamerkastje is een soort klein
Kruidvat: alles staat op merk,
netjes in een lijn.”

jaar een van de sterren
in Goede tijden, slechte
tijden, kan goed zingen,
schitterde in de musical
The Bodyguard en is net
klaar met de theatertour
Stil in Mij waarin hij een
hoofdrol had. Al tien jaar
woont hij in Watergraafsmeer, waar hij bijna alle
winkeliers persoonlijk
kent. In zijn hoofd is het
soms chaos, maar zijn huis
is altijd spic en span. “Ik
word onrustig van rommel, in mijn hoofd is het
wel chaotisch genoeg.”

Rondje door de buurt
“Als kind ging ik al vanuit de
speelgoedwinkel van mijn ouders op mijn stepje, ‘doei papa
en mama’, de buurt af. Ging ik
bij de andere winkeliers langs,
wat drinken of een broodje
eten. Dat doe ik hier eigenlijk
nog steeds. Bij Gewoon Kaas
heb ik net nog mijn uitsmijtertje gegeten. Ik ken de buren.
De mensen van de Volendammer Vishandel zijn vrienden
van me, haal ik een harinkje,
zeggen ze: ‘Hé Fer, hoe is het?’
Slagerij In ’t Veld, Dave de
kapper, Primera; ik doe altijd
mijn rondje, meestal op vrijdag
na mijn werk. Dan ben ik zo
anderhalf, twee uur onderweg.
Ik vind dat heerlijk. Ik wil echt
nooit meer weg uit dit buurtje.
Dat zou me pijn doen in mijn
hart.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Levend standbeeld
Ik kom uit Drachten, ben
opgegroeid in de speelgoedzaak van m’n ouders en mijn
carrière is begonnen als levend
standbeeld. Ik had een grote
droom om mensen te entertainen, heb altijd iets met acteren
en zingen willen doen. Toen
ik een jaar of 11 was zag ik zo’n
standbeeld in Groningen en
dacht: hee dat kan ik ook wel.
Ondanks dat ik gevoelig voor
prikkels ben, is dat me ook
gelukt. Mocht mijn carrière
nog een keer mislukken, kan
ik daar altijd weer op terugvallen, haha. In 2007 deed ik mee
aan Idols, na de eerste liveshow vloog ik eruit. De dingen
hebben zo moeten lopen,
denk ik, want in 2009 kwam ik
in Goede tijden, slechte tijden
terecht.”
Goede tijden
“Na tien jaar vind ik het nog
steeds onwijs leuk. Ik ben
dol op mijn karakter Lucas.
En mensen kijken nog steeds
hartstikke graag naar de soap.
Waarom zou ik er dan in
gódsnaam uitgaan als ik er zelf
nog heel veel plezier in heb
en ik het kan combineren met
alle leuke dingen die ik ernaast
mag doen? Ik ben een heel
gelukkig mens op het moment.
Het reilt en zeilt allemaal wel.”

Als Ferry Doedens geen tijd heeft om naar het Vondelpark te gaan, loopt hij naar Park Frankendael. “Lekker
een half uurtje op het gras liggen, of op zondag naar de Pure Markt. Een rondje lopen, mensen kijken, ik
hou ervan.”

Niet kiezen
“Mijn schema is best druk af
en toe, daar had ik het nog
met mijn manager over. Die
zei: ‘Fer, jezus. Maar ja, als jij
het wil kan je het aan.’ Ik ga er
ook wel weer heel lekker op,
dat gevoel van altijd te kort
tijd. Vanaf de set de auto in,
overstappen in de bus naar
een theatershow in het land,
’s nachts om een uur thuiskomen en dan ’s morgens om
acht uur weer de studio in om
’s middags naar Maastricht te
rijden. Mijn collega’s zeiden

laatst: ‘Het lijkt wel of jij beter
presteert als je het drukker
hebt.’ Dat denk ik ook, omdat
ik me dan beter kan focussen.
En ik heb gewoon veel energie.”
Hollen of stilstaan
“Ondertussen kan ik ook
onwijs goed chillen. Leg mij op
de bank en ik kom er niet meer
vanaf. Dat is het gekke, het is
letterlijk hollen of stilstaan.”
In shape
“Sinds afgelopen maand ben ik

weer heel erg aan het trainen,
daar maak ik tijd voor. Ik heb
ook allemaal gewichten in
huis en het is zelfs zo dat ik
gisternacht om half één, dit
is geen grap,” – hij laat een
filmpje zien – “nog met 12 kilo
in de weer was. Tijdens zo’n
theatertour eet je dan weer een
magnetronmaaltijd, dan weer
iets anders snels. Ik hou van
lekker eten, als je iets voor me
neerzet dan eet ik het op, maar
ik dacht: dit wil ik niet meer. Ik
voel me nu veel beter. Ik train
bij TrainMore, in Oostpoort.”
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Beste plekjes
“Kick, voor kleding, is een van
mijn favorieten. Bij Kaas en
Zo, ook vrienden van me, laat
ik altijd m’n pakketjes bezorgen. Bij Dam Feestartikelen
klets ik altijd even met die drie
meiden. Ik ben groot fan van
café Cliché, omdat ze onwijs
goed eten hebben. Elsa’s is ook
een leuke plek met goed eten.
Maar ook een ijsje halen of een
spontane vrijmibo bij Winefields: ik ben heel erg van go
met de flow en van het leven
genieten. Ik werk hard, heb het
hartstikke druk en er komen
nog leuke dingen aan, maar dat
zijn rustmomenten voor me.”

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Spaar voor

GRATIS

Duralex glazen
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Exclusief bij DEEN IJburg
DEEN, dat is lekker thuiskomen

deBrugNieuws
I JBU R G E N ZE E B U RG E RE I L A ND G RO E IE N VA N 10.000 NA A R 30.000 WON IN GEN IN 2037

Gemeente doet onderzoek nieuwe fietsverbinding
Ook in Amsterdam-Oost
merk je dat het steeds

5.

drukker wordt in de stad.
De gemeente werkt er hard
aan om alle wijken bereik-

6.

baar te houden. Vooral
aan de oostkant van het
stadsdeel groeit het aantal
woningen en dus bewoners
de komende jaren snel. Tot
2037 komen er maar liefst
20.000 woningen bij op
Zeeburgereiland en IJburg.
Omdat de fiets misschien wel
het meest gebruikte vervoermiddel is voor Amsterdammers
– en dit de komende jaren ook
zal blijven – gaat een van de
belangrijkste onderzoeken van
dit moment over een nieuwe
of verbeterde fietsverbinding
tussen Zeeburgereiland en de
oostelijke binnenstad.
Zeven varianten
Onderzoek van de gemeente
naar een nieuwe fietsverbinding leverde deze zeven varianten op:
1. Tunnel van Sluisbuurt naar
KNSM-eiland
2. Tunnel van Sluisbuurt naar
Sporenburg
3. Lage brug van Sluisbuurt
naar Sporenburg (9,10 m)
4. Hoge brug van Sluisbuurt

7.

naar Sporenburg (11,35 m)
Lage brug van Zeeburgereiland naar Borneo- en Cruquiuseiland (9,10 m), brug
met aftakking naar Borneoen Cruquiuseiland
Hoge brug van Zeeburgereiland naar Borneo- en Cruquiuseiland (11,35 m), brug
met aftakking naar Borneoen Cruquiuseiland
Verbeteren van Amsterdamsebrug door bijvoorbeeld
verbreding van de fietspaden en betere opgangen
vanaf de Zuider IJdijk.

Verkeersveiligheid
Een nieuwe fietsverbinding
over het water is een project
met grote impact op de omliggende buurten, ook vanwege
de aantallen fietsers die zo’n
verbinding trekt. De gemeente
maakt daarom globale ontwerpen van alle varianten en kijkt
goed hoe de route loopt en welke knelpunten er mogelijk zijn.
Ook is er natuurlijk aandacht
voor de verkeersveiligheid en
wordt er gekeken wat de route
toevoegt aan het bestaande
fietsnetwerk. Bij de berekening
van het aantal fietsers dat de
verbinding zal gebruiken, gaat
de gemeente uit van de situatie in 2040, als alle woningen
in de nieuwe wijken gebouwd
zouden moeten zijn.
Uiteraard wordt ook gekeken
wat een nieuwe fietsverbinding

Zeven varianten voor een nieuwe of verbeterde fietsverbinding worden onderzocht. © Gemeente amsterdam
betekent voor de sociale veiligheid in de bestaande buurten,
wat er gebeurt met het woonklimaat en hoe comfortabel
gebruikers de nieuwe route
ervaren.
Klankbordgroep
Een klankbordgroep van bewoners uit het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, Schellingwoude, Zeeburgereiland
en IJburg kijkt tijdens dit hele

proces kritisch mee en helpt de
gemeente met het verzamelen
van uitgangspunten voor alle
onderzoeken. Telkens vraagt de
gemeente deze groep mensen:
voeren we de onderzoeken op
de juiste manier uit, hebben
we alle belangen en positieve
en negatieve effecten goed in
beeld, of vergeten we dingen?
Welke knelpunten in de buurt
zijn er die nog niet zijn meegenomen?

Het besluit
In 2020 maakt de gemeenteraad
een keuze, dan kunnen de voorbereidingen beginnen. Zoals
het er nu uitziet, zal de nieuwe
fietsverbinding op z’n vroegst
in 2026 gereed zijn.

Advertorial
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DIEMERPLEIN

SCAN&WIN

PRIJZENFESTIVAL!
1 T/M 29 JUNI 2019
MAAK KANS OP FANTASTISCHE
PRIJZEN OF ÉÉN VAN DE
VELE AANBIEDINGEN!

Zuiderzee-Vis gaat zwerfafval opeten
IJburg zamelt geld in om
deze zomer een groot en
opvallend kunstwerk te
laten bouwen in de vorm
van een vis. Deze Zuiderzee-Vis gaat zich – op het
droge en op het water
– voeden met zwerfafval
dat door buurtbewoners
wordt opgeruimd.

U ONTVANGT 1 SCANKAART BIJ ELKE AANKOOP VANAF € 5,!
GA MET DEZE KAART NAAR DE PRIJZENGENERATOR BIJ DE
LIFT OP DE BEGANE GROND! HEEFT U GEWONNEN? DAN
WORDT DIRECT DE BON GEPRINT WAAR UW PRIJS OP STAAT!
WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

De groep IJburg Schoon wil
met dit initiatief de waterrijke
wijk ontdoen van zwerfafval en
tegelijkertijd aandacht vragen
voor het belang van duurzaamheid en recycling.
Voor de bouw van de vis is 8.900
euro nodig, een bedrag dat
wordt opgehaald via het crowdfundingplatform Voor je Buurt.
De technische ontwikkeling

Illustratie: Laura Copier.
van de vis is al in volle gang en
ondertussen worden IJburgse
scholen, sportverenigingen
en bedrijven benaderd om het
project te steunen. De Zuiderzee-Vis kan op locatie worden ingezet, voor educatieve
doeleinden bijvoorbeeld, en
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krijgt een tracker die bijhoudt
hoeveel zakken afval hij binnen heeft gekregen. Doneren is
mogelijk via www.voorjebuurt.nl/
afvaletendevis.

deBrugNieuws
M I N U S É É N ST E M B U R E AU, D E R O M E I N E N VA N O O ST

Stadsdeel Oost wordt steeds GroenLinkser
Oost is GroenLinksland.

Dat was het stembureau in het
verenigingsgebouw Batavia in
de Indische Buurt. Dit stembureau was bij de Provinciale
Staten nog de laatste plek in
Oost waar DENK, net als bij
Tweede Kamer en Gemeenteraad, de meerderheid van
stemmen wist te halen. In Batavia zat GroenLinks DENK bij
deze drie verkiezingen al op de
hielen, maar bij de Europese
verkiezingen sloegen de kiezers van de partij hard toe: met
een overtuigende marge van
enkele tientallen stemmen op
DENK werd GroenLinks ook
daar de grootste partij.

Maar net zoals in Asterix
en Obelix bewoners van
een klein Gallisch dorpje
zich verzetten tegen de
Romeinse overheersing,
zijn er in Oost bewoners
rondom een specifiek
stembureau die zich niet
wensen neer te leggen bij
de dominantie van GroenLinks. Het is, afgaande op
de verkiezingsuitslagen
van de afgelopen twee
jaar, het laatste bolwerk
in Oost dat de aanval van
GroenLinks heeft weten te
weerstaan.
Harko van den Hende

Tussen 15 maart 2017 en 22 mei
2019 konden ook de bewoners
van Oost vier keer naar hun
stemlokaal: Tweede Kamer –
Gemeenteraad – Provinciale

Staten – Europees Parlement.
Al die keren kwam GroenLinks in heel Oost duidelijk
als grootste uit de bus. De
ene keer was de marge met
nummer twee kleiner dan de
andere, maar altijd ging het
om minstens een paar duizend
stemmen verschil.
Bij alle vier de verkiezingen
maakte GroenLinks bij steeds
meer stembussen in Oost die

favorietenrol waar. Waar eerst
D66 bij diverse stembureaus
in Oost na telling de koppositie nog kon claimen, kleurde
Oost bij de laatste verkiezingen steeds GroenLinkser. Bij
de een na laatste verkiezing
waren er nog twee hardnekkige verzetshaarden over. Een
daarvan werd bij de Europese
verkiezingen ook door GroenLinks ingenomen.

Nu is er nog maar een plek
over. Eén stembureau waar bij
alle vier de verkiezingen niet
GroenLinks maar een andere
partij de meerderheid van
stemmen wist te halen. Een
bureau dat op andere manieren ook nog bijzonder is. Zo
waren er bij de laatste verkiezingen in dat stembureau
precies twee DENK-stemmers
– wat de vraag oproept of ze
elkaar tegen zijn gekomen die
22ste mei of misschien wel

samen naar de stembus zijn
gegaan?
Ander saillant detail is dat
deze stembus bij de laatste verkiezing wel heel erg van kleur
is veranderd. In plaats van
het vertrouwde VVD-oranje
verschoot het stembureau ineens naar PvdA-rood. Nu was
de positie van de VVD onder
de bewoners van dit stembureau al wankeler geworden,
maar een overname door D66
of – uiteraard – GroenLinks
hing daar eerder in de lucht.
Het werd dus PvdA. En niet
GroenLinks. De Romeinen
van Oost kwamen op 23 mei
precies 26 stemmen tekort om
ook de laatste verzetshaard in
het stadsdeel – de Willibrordschool op IJburg – te veroveren.

A M ST E L D O R P O N T D E K T

Markt, verkenningstocht en buurtfeest
Met een informatie- en rommelmarkt, een verkenningstocht met tuktuks
door de buurt en nog veel meer leuke activiteiten zetten buurtbewoners
op zaterdag 6 juli Amsteldorp in de spotlights. Voor de gezelligheid, en om
buurtgenoten met elkaar in contact te brengen.
Voor kinderen is er in de speeltuin van alles te doen: schminken, een
springkussen, workshops frisbeeën en boomklimmen.
In de Fizeaustraat kun je van 13.00 tot 17.00 uur rondstruinen op een markt,
waar buurtbewoners tweedehands spullen verkopen en ondernemers uit
de wijk en maatschappelijke organisaties uit Amsteldorp zich presenteren.
De dag wordt afgesloten met een buurtfeest dat zal duren tot 19.00 uur. Via
amsteldorpontdekt@gmail.com kun je een kraam reserveren of je als vrijwilliger
aanmelden.

O O ST E R PA R K

Amsterdam Roots Festival op 7 juli
Vier muziekpodia, een internationaal circusprogramma, dancebattles, theater,
een kinderprogramma en een uitgebreide foodmarkt: op zondag 7 juli wordt in
het Oosterpark het Amsterdam Roots Festival gehouden.
De interculturele ‘roots’ van artiesten en publiek staan centraal op dit festival,
dat de diepte in duikt met een divers en kwalitatief programma voor jong en
oud. Tussen 2 en 10 juli kun je genieten van muziek, theater, film en circus
op diverse locaties in Amsterdam, zoals het Bimhuis, Pakhuis de Zwijger,
Rialto, Hotel Arena en Doka (Volkshotel). Kijk en luister mee, maar kom
vooral genieten van al het moois. Zie amsterdamroots.nl voor het complete
programma.
Foto: Rien de Jager
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Grote zorgen over veiligheid kinderen en luchtvervuiling
De deur lijkt weer op

Het laatste woord lijkt dus nog
niet gezegd over de kwestie.
Het is de komende weken
duimendraaien, tot de bezwaarschriftencommissie
advies heeft uitgebracht aan
het college – die dit advies overigens gewoon naast zich neer
kan leggen.

een kier te staan voor
de bewoners van Zeeburgereiland. Meer dan
zeventig bezwaren werden ingediend tegen het
tijdelijk afvalpunt dat er
is gepland, en omwonenden mochten deze tijdens

Kettingreactie

een hoorzitting op stads-

Het nieuwe afvalpunt is in
feite de uitkomst van een
kettingreactie die begint bij
het plan voor de nieuwe
Javabrug op Java-eiland,
waarvoor basisschool
de Kleine Kapitein (die
daar altijd al tijdelijk zou
zitten) naar een nieuwe,
permanente locatie
aan de Cruquiusweg
verplaatst gaat worden.
Het Cruquiusgebied
wordt de komende jaren
omgebouwd tot woonwerkgebied, dus een
school is welkom. Maar
dit maakt ook dat het
huidige afvalpunt aan de
Cruquiusweg plaats moet
maken voor de school,
en hiervoor is vooralsnog
dus de Sportheldenbuurt
op Zeeburgereiland als
meest geschikte locatie
uit de bus gekomen. Het
afvalpunt Cruquius is 17
juni definitief gesloten, dus
de eerste stap is inmiddels
gezet.

deelkantoor Oost komen
toelichten. Het werd een
emotionele bijeenkomst
– de gezondheid van hun
kinderen is immers in het
geding, vinden de bewoners – met een hoog hakketakgehalte.
Doox José Stoop

De bewoners, al eerder verbijsterd over de plotselinge
aankondiging van het afvalpunt en hun uiterst geringe
meebeslismogelijkheden,
uitten op de hoorzitting vooral
hun zorgen over de mogelijke
blootstelling aan schadelijke
stoffen, luchtverontreiniging,
geluidsoverlast, bodemvervuiling en onveilige verkeerssituaties die het afvalpunt met
zich mee zal brengen. En dat
allemaal met een basisschool
en een trapveldje op slechts
twintig meter afstand.

Op dinsdag 4 juni om 10.00 uur vond op het stadsdeelhuis een hoorzitting plaats over het afvalpunt.
Inmiddels staan de bewoners van Sportheldenbuurt alweer voor een volgende uitdaging: de gemeente wil
P+R Zeeburg deels verplaatsen naar hun wijk. Verwacht wordt dat het voor veel extra verkeer met daarbij
behorende luchtvervuiling gaat zorgen.

Maar de discussie waaierde
ook uit naar de alternatieve locaties binnen de ring. Waarom,
blijven de bewoners zich
afvragen, is er niet gekozen
voor een tijdelijk afvalpunt in
de Sluisbuurt? Dat is immers
de komende jaren toch nog
niet volledig bewoond. De
gemeente bracht hier eerder
tegenin dat het terrein van de
Sluisbuurt is geserveerd voor
‘placemaking’, ofwel het ge-

bied alvast bekend en aantrekkelijk maken voor eventuele
toekomstige bewoners – en
daar past een afvalpunt niet
binnen. Een ander tegenargument van de gemeente: wegens
al het bouwverkeer zou de
locatie Sluisbuurt voor af- en
aanrijdende personenauto’s
niet geschikt zijn om afval weg
te brengen; het doet wat vergezocht aan. Ook meldde de
gemeente tijdens de hoorzit-

ting dat een afvalpunt niet in
het bestemmingsplan van de
Sluisbuurt staat – maar zo’n
afvalpunt ontbreekt ook in
het bestemmingsplan van de
Sportheldenbuurt. Volgens
de bewoners komt de keuze
eigenlijk neer op twee stukken
geschikt, braakliggend terrein,
waarvan het ene mét spelende
kinderen in de buurt en het
andere zonder.

Jaap Broersma De Stille Stad

Depotwereld
Er bestaat een parallel universum waar wij als chablisminnend Amsterdam geen weet
van hebben, maar dat voor
ons geluk – en dranktoevoer
– van groot belang is. Die
wereld bevindt zich achter
de rafelranden van de stad
en ligt voor ons keurig uit
het zicht. Het stinkt er naar
bakolie en diesel, duizenden
mensen werken zich er het
schompes en er is geen reet te
beleven. Men leeft er in ploegendiensten, want het leven
heet hier ‘24/7’. Restaurantjes
zijn er niet, iedereen neemt
zijn bammetje mee naar het
werk, waar koffiemachines
voorhanden zijn, automaten met gevulde koeken en
magnetrons voor wie zijn
thuisgemaakte macaroni wil
opwarmen.

Op het eerste gezicht is de
depotwereld – want zo noem
ik hem – diepgrijs. Men
verspilt geen kleuren aan de
reservoirs van ons verlangen. Ramen zijn niet nodig,
want ook de tl-verlichting is
‘24/7-proof’. Alles ligt gestapeld op torenhoge rekken,
klaar om te worden vervoerd
naar kledingkast en koolboks. In rap tempo komen de
producten tot ons. We passen,
wikken en wegen, en dan gaat
de helft weer terug. Gratis
bovendien. De perpetuum
mobile van vrachtwagens
en bestelautootjes verbindt
beide werelden en zorgt voor
de niet-aflatende stroom van
hebbedingen. Grijs, triest en
stinkend. En oh ja, ik werk
daar. Chablisminnende depotwerker. Dat dan wel weer.

En toch, als je wat beter kijkt,
gloort er licht en hoop. Felle
accentkleuren verbleken
soms het grijs en de eeuwige
herhaling van loodsen geeft
een merkwaardig rustig ritme.
Tussen de gebouwen liggen
stroken groen en prachtige
bloembedden waar niemand
naar kijkt. Maar het mooiste
van de depotwereld is dat-ie
eindig is. Niet in de verte,
want al die blokkendozen
blokkeren het zicht op de
einder. Maar vlak boven de
loodsen kust de hemel de
aarde. En die hangt nergens
ter wereld zo laag als in Holland.
Reacties:
jaapbroersma1@gmail.com

Depotritme, olieverf, 70x50 cm.
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Gezond ouder worden, hoe doet u dat?
De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar de invloed van
gezonde voeding op gezond ouder worden.

Wij zoeken deelnemers vanaf 70 jaar!
Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u bij aan
maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek dat direct
toepasbare kennis oplevert over gezond ouder worden.
Wat houdt deelname aan het onderzoek in? Wij vragen u 3 dagen een
voedingsdagboek bij te houden. Daarna komt u in een periode van
6 maanden 3 tot 4 keer naar de Vrije Universiteit Amsterdam voor
interviews en eenvoudige metingen. Sommige deelnemers zullen
daarnaast een persoonlijk voedingsadvies en voedingsmiddelen
ontvangen. Tevens ontvangt iedereen aan het einde van het
on
der
zoek een persoonlijk verslag van alle meetresultaten in
vergelijking met de rest van de studiedeelnemers.

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

Meer weten?
020 592 54 20
www.zgao.nl

Bent u mogelijk geïnteresseerd om mee te doen? Of wilt u gewoon
meer informatie over het onderzoek? Neemt u dan geheel vrijblijvend
contact met ons op. Wij hopen op uw reactie!
Ilse Reinders (onderzoeker)
Mariska Bout en Merel Vrijmoeth (diëtisten)
http://www.promiss-vu.eu/studie/
T: 020 598 6801 E: promiss-onderzoek@vu.nl
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Nieuw adres: Keienbergweg 27
gratis parkeren | Amsterdam-Zuidoost (Tegenover het uitgiftepunt van IKEA)
www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

ZGAODeel 59
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

SENIORENSOOS IN HET HOEKHUIS

‘Gezellig praten, informatie en leuke activiteiten’
Kom naar
Amsteldorp Ontdekt

Elke woensdag is er voor
zelfstandig wonende
ouderen Seniorensoos in
Wijkservicepunt Hoekhuis,
met gezellige activiteiten.
En elke keer een gezonde
lunch. “Hier ontmoeten
buurtbewoners elkaar en
worden ze gezien.”
Door Linda van den Dobbelsteen
Josien Bisschop, activiteitenbegeleider bij ZGAO, organiseert
de soos, enthousiast en energiek.
Ze wil een spil zijn in de wijk,
zegt ze. “We beginnen altijd met
koffie. Dan komt de wijkverpleegkundige vaak langs, of een
gast die inspeelt op vragen die
leven. Dat kan een dominee zijn,
maar net zo goed een pedicure.
We luisteren en regelen, verwijzen door als dat nodig is. Zo zijn
wij een schakel tussen de vele
vormen van zorg en ondersteuning die er zijn. Als een vaste
bezoeker er ineens twee weken
niet is, checken we even hoe
het gaat. Die sociale controle is
belangrijk.”
Aan tafel deze woensdagmiddag
een aantal dames die, zoals een
van hen het kras verwoordt, tegen
de negentig lopen. De ergotherapeut is aangeschoven. Een bezoekster vraagt: “Vanochtend liet
een plank uit mijn garderobekast
zomaar los. Kent u een klusjes-

Deze woensdag 12 juni zijn na het koffiedrinken de ergotherapeut en wijkverpleegkundige aanwezig om vragen
te beantwoorden en tips te geven. Daarna worden kunstwerkjes voor de markt gemaakt. Josien: “De sfeer is
ontspannen, dat vind ik belangrijk.”
man die snel kan komen?” Josien:
“Dan kijken we of er een vrijwilliger is die kan helpen. Het gaat
hier over zelfstandigheid, geldzaken en ja, ook over eenzaamheid.
Intussen praten we gezellig en
doen we leuke dingen.”
De soos is laagdrempelig – ‘kom
en ga wanneer je wilt’ – en heeft
vaak een thema. Op 26 juni is het

Amerikadag, met toepasselijke
muziek, een film en hamburgers bij
de lunch. Josien: “Het is het belangrijkst dat de mensen het fijn hebben
en dat het vertrouwd voelt.”
Annette Bense knikt, zij is coördinator van Wijkservicepunt
Hoekhuis. “Dit zijn zelfstandig
wonende senioren, die soms toch
hulp nodig hebben of ergens

tegenaan lopen. Hier ontmoeten
ze elkaar, worden ze gezien en
voelen ze dat ze erbij horen.”
De seniorensoos vindt elke woensdag
plaats tussen 10.00 en 15.30 uur in
Wijkservicepunt Hoekhuis aan de Fizeaustraat 3 in Amsteldorp. Meer info?
j.bisschop@zgao.nl, 020-4623353.

Advertorial

Omgeving Amstelstation
vernieuwd
Het gebied rondom het Amstelstation is zo
veranderd dat nu haast niet meer voor te stellen
is hoe het er vroeger uitzag. Op 13 juni werd de
stationsomgeving feestelijk geopend. Het station is
nu een toegankelijk en modern OV-knooppunt, er
kwam een fietsparkeergarage, en in de Amstel Tower
zijn zo’n 200 woningen en een hotel gerealiseerd. De
komende jaren komen er in het gebied nog enkele
woonblokken bij.
Dankzij intensieve samenwerking en goede
communicatie tussen de gemeente, ProRail, GVB,
NS en de Vervoerregio Amsterdam kon dit deel van
de werkzaamheden eerder dan gepland worden
afgerond.
Er staat nog het een en ander op stapel: op het
voorplein verrijst een nieuwe tramuisvesting en
na de zomer wordt de hal van het Amstelstation
aangepakt. De oorspronkelijke muurschilderingen
en ornamenten worden weer zichtbaar gemaakt en
het beeld komt terug op zijn oude plek. De winkels
krijgen nieuwe gevels en gaan gefaseerd enkele
weken dicht.
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Op zaterdag 6 juli vindt
Amsteldorp Ontdekt plaats,
een buurtfeest waar ook
organisaties uit de buurt zich
presenteren. De seniorensoos
staat op de markt met
zelfgemaakte spulletjes. Josien:
“Van de opbrengst kunnen we
wensen realiseren, zoals een
tripje naar het Amsterdamse
Bos.” Annette: “In Amsteldorp
wonen veel mensen die zich
bekommeren om hun buren.
Met dit evenement willen we
die saamhorigheid nog meer
versterken. Het blijft bovendien
belangrijk om aandacht te
vragen voor vrijwilligerswerk.”
Op het programma staan
onder meer een speurtocht,
een demonstratie van de
brandweer, eten en muziek, een
informatie- en rommelmarkt en
kinderactiviteiten. Amsteldorp
Ontdekt: zaterdag 6 juli,
Fizeaustraat, 13.00–19.00 uur.

er
Wilt u aanstaande zom
vrijheid?
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Dan is dit uw kans!
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Wit Mobiliteit levert allemodellen.
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www.witmobiliteit.nl

1079 HH Amsterdam
Rijnstraat 237,

1079 HH Amsterdam

Telefoon

085 04 04 828
Telefoon

085 04 04 828

KYMCO
SCOOTMOBIELEN
vanaf

€ 2749,-

it maken.
• Vrijblijvend proefr
rollators.
• Binnen en buiten
ers.
• Aangepaste badkam
g voor
• Persoon alarmerin
onderweg.
er thuis
• Nog veel meer lang
woon producten.
dat elke
• Wij zorgen ervoor
ordt
scootmobiel op u w
afgestemd.
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‘Wat er is gebeurd verdient geen schoonheidsprijs’
Voetbalclub WV-HEDW
beleefde een turbulente
jaargang. Ondanks een
klassering in de degradatiezone verlengde de club
het contract van hoofdtrainer Hans Schakel eind
januari, om twee maanden
later alsnog afscheid van
hem te nemen.
Door Gijs Lauret

Technisch manager (en tevens
oud-trainer) Sjaak Tersteeg,
die al enkele weken ter ondersteuning naast Schakel
in de dug-out had gezeten,
werd interim-trainer, geflankeerd door Harry Wellerdieck
(trainer tweede elftal). Onder
hun leiding ontsnapte WV
ternauwernood aan degradatie
uit de eerste klasse door op de
laatste speeldag met liefst 10-0
te zegevieren over degradant
Victoria.
Technisch manager Sjaak Tersteeg kreeg een actievere rol, op de bank:
“Ik heb er wakker van gelegen.”

Hoe heb je afgelopen seizoen
beleefd?
“Als een slechte film met
happy end. We hadden
zorgvuldig een nieuwe, jonge,
kundige trainer gezocht met
WV-achtergrond; Hans heeft
vroeger ook bij WV gevoet-

bald. We moesten de spelersgroep aanvullen met spelers
van buitenaf. Het was met
veel nieuwe jongens zoeken
naar de juiste speelwijze. De
competitieresultaten vielen
tegen en er waren veel wisselingen, geblesseerden en
afwezigen. We bleven onderin
hangen. Dat veroorzaakte
onrust in een toch al mondige
spelersgroep. In de winterstop
hebben we intern overlegd;
wij zien onszelf niet als club
die trainers op straat zet en
hielden vertrouwen. Later
werd, vooral door tegenvallende resultaten, besloten dat
ik een actievere rol zou krijgen
en ook op de bank ging zitten.
We wonnen een wedstrijd
maar daarna verloren we dik.
Je merkte dat jongens met weinig vertrouwen voetbalden en
mede daardoor werd ons spel
onsamenhangend. Vervolgens
heeft het bestuur besloten niet
verder te gaan met Hans vanwege onvoldoende vertrouwen in een goed vervolg van de
samenwerking tussen spelers
en trainer.”
Hoe was het om onverwacht
weer trainer te zijn?
“Ik heb er wakker van gelegen,
vooral om de vraag wat het met
Hans zou doen. Ik weet hoe tegenvallende prestaties aan een
trainer vreten; je probeert alles

en het lijkt wel of niets lukt.
Wat er is gebeurd verdient
geen schoonheidsprijs, maar
we hadden één doel voor ogen,
namelijk WV. Het was echt
heel belangrijk om in de eerste
klasse te blijven en de spelersgroep bij elkaar te houden.”
Waar ben je tevreden over?
“We hebben bij vlagen, zeker
thuis, goed voetbal gespeeld
en het publiek vermaakt. We
hebben een spelersgroep
gecreëerd die de eerste klasse
stabiel aankan. En zijn erin gebleven met enig geluk en een
Houdini-truc. WV beheerste
mijn gedachten, ik heb drie
maanden in een tunnel geleefd. De opluchting was groot
en er ontstond een spontaan
feest tot diep in de nacht.”
Hoe ziet volgend seizoen
eruit?
“We hebben met Marcel Valk
(oud-profvoetballer bij onder
meer ADO en Willem II, red.)
een nieuwe trainer aangesteld. Ik word weer technisch
manager en hoop op stabiliteit.
Meedraaien met aantrekkelijk
voetbal en vier of vijf jongens
uit eigen jeugd, dat zou het
ultieme zijn.”

A&A CLINIC, COSMETISCHE KLINIEK OP IJBURG

‘We nemen de tijd, en doen wat jij wilt’
Sinds november 2017 zit
aan de IJburglaan A&A
Clinic gevestigd, voor
injectables (botox- en
fillerbehandelingen) en
bijzondere facials. De
unieke werkwijze, waarbij
ruim de tijd wordt genomen, stelt cliënten op hun
gemak. “We staan voor
glamour en luxe, maar wel
betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.”
A&A Clinic is opgericht door
Ellay Aadi (34) en haar zus Ona
Aadi (29). De locatie – Ellay:
“IJburg is een fantastische
wijk, zo prachtig” – past perfect bij hun visie perfection
with elegance and grace. Ona:
We zijn beiden perfectionistisch, maar op een gezonde
manier. We houden van mooi
zijn, van elegantie.”

Ze willen voorop lopen,
vertellen ze. Je kunt bij A&A
Clinic onder meer terecht
voor injectables (botox- en
fillerbehandelingen) en
bijzondere facials. Ellay: “We
staan bekend om de Gold en
Silver Face-behandelingen,
waarbij we samenwerken met
een kliniek uit Beverly Hills.”
Ona: “We reizen de hele wereld over, komen net van een
congres in Londen, en weten
wat de nieuwste technieken en
behandelingen zijn. Veel vind
je exclusief bij ons. We staan
voor glamour en luxe, maar
wel betaalbaar en toegankelijk
voor iedereen.”
De zussen werken samen met
arts dr. Gokoel. Hij vertelt:
“Onze toepassing van injectables is volgens de nieuwste
technieken. Inzichten veranderen, dat hele plastic fantastic
van vroeger is niet meer. Het
is nu zachter en natuurlijker.
Behalve in het gezicht wordt
botulinetoxine ook gebruikt

voor bijvoorbeeld het decolleté, handen, voeten en knieën.”
Dr. Koemar benadrukt: “We
passen het ook medisch
toe, zoals bij migraine, acne,
tandenknarsen en overmatig
zweten. Deze behandelingen
worden vaak door de zorgverzekeraar vergoed.”
Ellay weet door haar ervaring
met andere klinieken precies
wat ze wil. “Ik ging lang niet
altijd met een goed gevoel naar
buiten. Dan deed een arts wat
hij zelf wilde bijvoorbeeld. Ik
wil juist dat mensen zich bij
ons een prins – steeds meer
mannen vinden hun weg naar
de cosmetische kliniek – of
prinses voelen.” Het gaat om
schoonheid, om mensen blij
maken, knikt dr. Gokoel. “We
nemen de tijd voor de cliënt,
zodat hij of zij de ruimte heeft
om na te denken. Zoals we hier
werken is uniek in Nederland.”
Ellay: “Het allerbelangrijkste is
dat de cliënt zich op z’n gemak
voelt.”

Ellay, dr. Gokoel en Ona van A&A Clinic op IJburg. Zij weten wat de
nieuwste technieken en behandelingen zijn, en hebben de ambitie om
de beste kliniek van Nederland te worden. “Het is belangrijk dat de
cliënt zich op z’n gemak voelt.”

Het drietal heeft de ambitie om
de beste kliniek van Nederland
te worden. “Ouder worden
we allemaal, dat is zo. Maar je
kunt mooi oud worden. Wij
dragen daar heel graag aan bij.”
Open dag 29 juni
Voor meer informatie of een
consult zijn alle geïnteresseerden welkom op de open dag
van A&A Clinic op zaterdag
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29 juni van 10.00 tot 18.00 uur.
A&A Clinic – botoxbehandelingen,
injectables, facials, IJburglaan 835,
www.aaclinic.nl, 020-3379564,
info@aaclinic.nl.
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DAPPER , DURVEN, DOEN

Leefbaarheid Dapperbuurt
De Dapperbuurt moet weer een plek worden waar
het prettig wonen, werken en winkelen is. Daarom
gaan de gemeente, woningcorporatie Ymere en
woonstichting De Key – deze drie partijen bezitten
er meer dan de helft van de bedrijfspanden –
samenwerken om de leefbaarheid en de uitstraling
van de wijk te verbeteren.
In het document ‘Dapper, Durven, Doen’ dat zij op
29 mei ondertekenden zijn de plannen omschreven.
De eigen panden in de Dapperstraat en de Eerste van
Swindenstraat worden opgeknapt en ondernemers
krijgen hulp om hun winkels (weer) aantrekkelijk te
maken. Voor panden die leegkomen wordt gezocht
naar een nieuwe invulling die een divers en duurzaam
winkelaanbod dichterbij brengt.

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.

C E N T RU M E I L A N D

‘Het enige dat spoedige rijkdom in de weg staat,
is die vervelende regel in het erfpachtcontract…’
Op de foto een huis in aanbouw, op een verder lege
zandvlakte. Te zien is een
casco van vier bouwlagen.
Zes meter breed, tien meter
diep, met een vergunningsvrije achteraanbouw van vier
meter diep, de maximaal
toegestane diepte van vergunningvrije aanbouwen. Een
snelle rekensom leert mij dat
hier 264 m2 bruto vloeroppervlak staat. De uitgetimmerde
dakrand, een ‘rekje’ in aannemersjargon, vertelt mij dat het
bij vier bouwlagen zal blijven.
Voorlopig althans.
De foto is genomen op 7 juni
2019. Op 31 mei 2019 nam ik
dezelfde foto, toen stonden
er twee bouwlagen. In één
week dus twee verdiepingen erop. Dit impliceert een
‘droogbouw’-systeem, dat wil
zeggen dat i.h.w.g. – ‘in het
werk gestort’ – beton er niet
aan te pas komt.
Geestig, ik ken een architect
die in gesprekken met cliënten zijn taal doorspekt met
het meest bloemrijke jargon.
Ik ben er zuinig mee, althans
tegenwoordig. Zelfs het
betrekkelijk bekende begrip
‘taatsen’, zoals in ‘taatsdeur’,
doet aan de overkant van
de tafel de monden meestal

openvallen in onbegrip. Sommige woorden, zoals negge,
dorpel en keepboom, zijn
onvervangbaar en blijf ik stug,
zonder verdere uitleg, gebruiken.
Aan de ligging ten opzichte
van de Witte Kaap, het gebouw op de achtergrond, valt
af te leiden dat het een kavel
betreft in Blok 15, met de achtertuin georiënteerd op het
noordoosten. 264 m2 bruto
vloeroppervlak is netto
225 m2. Bouwkosten van dit
huis schat ik – in de huidige
markt, moet ik erbij zeggen
– op €€ 2000 per m2 bvo inc.
U mag zelf raden wat ‘inc’ betekent. Opbrengst bij verkoop
schat ik op € € 4000 per m2
nvo inc. Projectontwikkelen
is geen rocket science, dat is
duidelijk.
Het enige dat spoedige rijkdom in de weg staat, is de
vervelende regel in het erfpachtcontract die zegt dat de
zelfbouwer minstens 4 ½ jaar
in zijn huis moet blijven wonen alvorens te verkopen. Een
groot deel van die 4 ½ jaar zal
hij op een bouwplaats wonen,
de pionier van het huis op de
foto zal per definitie het allerlangst geduld moeten hebben

tot het hier enigszins leefbaar
is. Gezien het feit dat hij de
allereerste is, ligt geduld niet
in zijn karakter. Toch leuk wat
je niet allemaal uit een enkele
foto kunt afleiden.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

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 1 5

deBrugRecept
UITPUILENDE GROENTELADE

Janneke kookt

Ik heb iets ontdekt. Namelijk dat Aziatisch koken heel makkelijk is. Geen wereldschokkend inzicht, maar ik was
er gewoon nog nooit écht in gedoken. Vroeger dacht ik bij Aziatisch koken altijd aan veel specerijen, complexe
boemboes en Indische stoofpotten die urenlang moeten pruttelen. Onzin natuurlijk. Neem springrolls, een
Vietnamees voorafje: fris, crispy en op wat snij- en rolwerk na supersnel op tafel.
Springrolls zijn geweekte rijstvellen gevuld met groenten (vooral lentegroenten, vandaar de naam). Vaak gaat er ook
kip, eend of vis in. Het gerechtje komt oorspronkelijk uit China, maar werd groot in Vietnam. Ik gebruik springrolls
vaak als restverwerkers, als mijn groentelade uitpuilt met halve komkommers, aangesneden paprika’s en andere
calorieloze dingen. Da’s namelijk nog een reden om springrolls te maken: ze zijn superslank. Wel zo fijn met die
zomer in aantocht.

voor 10–12 rolls:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kipfilet
1 eetlepel zonnebloemolie
50 gram ongekookte mihoen
10–12 rijstvellen
4 bosuitjes, schoongemaakt en in
de lengte doorgesneden
1 rode paprika, in smalle repen
halve komkommer, zaadlijsten
verwijderd en in smalle repen
1 mango, geschild en in smalle
repen gesneden
handje ongezouten pinda’s, fijngehakt
korianderblaadjes

voor de dipsaus:
•
•
•
•

sap van 2 limoenen
5 eetlepels vissaus
1 kleine rode peper, zaadlijsten
verwijderd en fijngehakt
1 teentje knoflook, geperst

deBrug
Uw

personeelsadvertentie
in de Brug?
Dat kan.

t/m juli 2019
ontvangt u
25% korting
op de reguliere
tarieven.

neem contact met uitgever
Martijn van den Dobbelsteen
martijn@debrugkrant.nl
www.debrugkrant.nl/adverteren

Hieronder mijn favoriete combi, maar gebruik vooral je fantasie! Hoe meer smaak, kleur en knapperige ingrediënten
erin gaan, hoe beter – geweekte rijstvellen zijn op zichzelf namelijk een saaie, kleffe en kleurloze hap.

RECEPT
CRISPY SPRINGROLLS
bereiding
Vet de kipfilet in met de olie, bestrooi met zout en peper en bak ’m op hoog vuur om en om 4 minuten, en
daarna nog 8–10 minuten op laag vuur. Laat afkoelen en snijd in smalle repen. Meng voor de dipsaus het limoensap met de vissaus, rode peper en geperste knoflook. Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op het pak en
giet af. Leg een rijstvel een halve minuut in warm water en haal eruit als-ie helemaal soepel is. Leg ’m op een
plat bord en beleg in het midden met reepjes kip, bosui, paprika, komkommer, mango, een plukje mihoen, wat
gehakte pinda’s en koriander. Vouw de onderkant naar boven en rol ’m heel strak op – dit vergt wat oefening.
Serveer met de dipsaus en eet meteen.
Door Janneke Vermeulen
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Aan dit nummer werkten mee
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de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex. verspreid in
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 Watergraafsmeer: Amsteldorp, Amstelkwartier, Betondorp, Don
Bosco, Julianapark, Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, Park
de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, Weespertrekvaart
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 Centrum: ‘t Funen
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 Schellingwoude
 Diemen-Noord
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Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oostpoort, AH Wibautstraat,
Bij Storm, Biolicious Oostpoort, café-restaurant Polder, gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten, Haddock, IJburg College,
Ikea Amsterdam Zuidoost, Intratuin Nobelweg, Landmarkt Schellingwoude, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeelhuis Oost, Sickmann
Woninginrichting, winkelcentrum Brazilië, winkelcentrum
Diemerplein, etc.
www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

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

Kinderschoenen

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

www.lloyd.nl

Uit-in-Balans

nieuwe collectie 2019

RIS schoenen
en pedicure

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

STERREN VAN
DE HEMEL

C AT E R I N G

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

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

Kadima Gym, Krav Maga lessen op IJburg
www.kadimagym.nl

Boekhouding & Belastingaangifte
Vanaf 175 EUR per jaar
Bel 06-12505994
www.financiele-fabriek.nl

W heer?e!
els
napamsterdam.nl

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

IEDER

5%
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam
KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

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

____ www.dingesamsterdam.nl ____

geldig
tot2031
Geldig tot
julijuli
20192018

CAFE-RESTAURANTPOLDER.NL
Alle dagen open 9-24 h
Science Park 201, Amsterdam,
020 463 43 03
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202
CENTRUM
OOST
info@sickmann.nl T 0206653395
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Woonwarenhuis
Design 020
Pedro de Medina
laan 89-91
1086 XP, IJburgAmsterdam
www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

S1
NW

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

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

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

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

o a r- o o s t . n l

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

Pedro de Medinalaan
1086 XK Amsterdam
www.dartli.nl

info@dartli.nl

VRIENDEN HEBBEN EEN STREEPJE VOOR
Door vriend van de Brug te worden gunt u uw klanten een
gratis nieuwskrant, maken we samen de buurt leuker, en
zet u intussen ook uw eigen bedrijf in de schijnwerpers.

Dit exclusieve vriendenabonnement
ontvangt u voor € 75 per maand.



ALS VRIEND
KRIJGT U:

•
•
•

Maandelijks een advertentie plaatsing van
50 mm x 30 mm in de papieren krant
Een kopbanner 90 pix x 54 pix met een doorlink 		
naar uw website op www.debrugkrant.nl
Als u zich een jaar (11 plaatsingen) of langer
verbindt, krijgt u gratis een advertentie van
127,5 mm x 96 mm ter waarde van €420,-
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deBrugAgenda

JUNI - JULI

2019

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

ALLEGAAR
19-21 juni
Wandel en Rol driedaagse, voor
iedereen uit Oost. Rolstoelvriendelijk, met versnaperingen
en een medaille, eindigen op
terras. Flevopoort, 13.00 uur,
civicamsterdam.nl.

21 juni
Expositie ‘Some Sweet Day’ met
werk van portret- en documentair fotograaf Katja Poelwijk,
inclusief de serie ‘Sivar’. Lloyd
Hotel, Oostelijke Handelskade,
17.30-19.30 uur, lloyd.nl.

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

26 juni en 10 juli
Act on your carbon impact: wat
is er met het klimaat en wat kan
jij doen? Cursus, €10, inschrijven: degezondestad.org. Instock,
Czaar Peterstraat 21, 11.0016.00 uur.

29 en 30 juni
Open Tuinkunst Weekend. Rondleidingen, exposities, muziek,
rommelmarkt en workshops.
Tuinparken Kweeklust en
Tuinwijck, Durgerdammerdijk 1,
11.00-17.00 uur, tuinparktuinwijck.nl.

6 en 7 juli
De KRIMP Club, met workshops,
performances en voordrachten,
jamsessies en een expositie. Ie-

dereen kan meedoen. Meevaart,
14.00-18.00 uur.

t/m 29 januari 2020
De laatste aai, tentoonstelling
over rouw om dode dieren,
belicht de liefde die mensen
koesteren voor dieren. Museum
Tot Zover, De Nieuwe Ooster,
totzover.nl.

tot 30 november
Mijn Ritueel, pop-upmuseum,
met Javastraat foodtours. Persoonlijke verhalen en het beste
eten. Eerste van Swindenstraat
469, vrijdag en zaterdag, tropenmuseum.nl/popup.

CLUB
22 juni
Nataraj Party, dansen op blote
voeten. Voor avonturiers van
alle leeftijden. Jungle Amsterdam, 20.00 uur, Tweede van
Swindenstraat 26.

29 juni
We All Love 80’s 90’s 00’s. De
beste dj’s draaien danceable hits
uit die tijd. Panama, 23.00-04.00
uur, wealllove.com.

FESTIVAL
7 juli
Amsterdam Roots Festival, vier
muziekpodia, een spetterend
circus, dancebattles, theater, kinderactiviteiten en een
uitbundige foodbazaar. Ooster-

park, vanaf 13.00 uur, amsterdamroots.nl, gratis toegang.

10 augustus
Appelsap Fresh Music Festival.
Hiphop in het Flevopark, appelsap.net.

22-25 augustus
Amsterdamse Terrassen Festival.
Meer dan twintig horecazaken
maken samen een groot terras.
Eten, drinken, muziek. Oosterpark, 11.00-00.00 uur.

22 juni
Marionettentheater: Aladdin en
de wonderlamp (4-12 jaar). Het
Zoldertheater, Derde Oosterparkstraat 144 III, 14.30 uur,
nlmarionetten.nl.

7 juli
Amsterdam Roots, kinderprogramma. Met schmink, zeep/
chocolade/instrument maken,
breakdance, young heroes en
veel meer. Oosterpark, vanaf
13.00 uur, amsterdamroots.nl.

7 juli

FILM
20 juni
Q-Cinema: Forrest Gump, deze
legendarische film op groot
scherm. Met Bubba Gump
Shrimps en tafeltennistafels. QFactory, 19.00 uur, Atlantisplein
1, q-factory.nl.

21 juni
The Favourite (12+), komische
kostuumfilm. Vrijburcht, 20.30
uur, theatervrijburcht.nl.

24 juni
Rocketman en dagelijks vele andere films. Studio/K, Timorplein
62, studio-k.nl.

JEUGD
30 juni
Amboula, gevoelige en grappige
familievoorstelling. Vrijburcht,
11.00 uur, theatervrijburcht.nl.

Ridder Roeland is bang voor
spinnen (4-8 jr.). Onvervalste
poppenkast, met schminken,
limo en koek. Theater Koos
Kneus, 14.00 uur, kooskneus.nl.

demo, muziek, hapjes en veel
meer. Rondom Fizeaustraat,
13.00-17.00 uur.

13 juli
Rommelmarkt op het Krugerplein. Kom winkelen voor kleine
prijzen, er zijn ook hapjes en
drankjes. 13.00-16.30 uur.

MUZIEK
21 juni
Vrijdagmiddagconcert: Hobo
Trio. Trio in C Major Op.87 &
variaties op La ci darem la mano
van Beethoven. Oosterkerk,
Kleine Wittenburgerstraat 1,
14.30 uur, oosterkerk-amsterdam.nl.

23 juni

MARKT
23 juni
Rommelmarkt, bring your own
kleedje. En je kan nog een plekje
boeken. QRU, Cruquiusweg
114, 10.00-17.00 uur, www.qru.
amsterdam.

30 juni
Vinyl Beurs. Platenverzamelaars,
dj’s en liefhebbers van alle muziekstromingen: sla je slag. QRU,
Cruquiusweg 114, www.qru.
amsterdam, 11.00-16.00 uur.

6 juli
Amsteldorp Ontdekt. Met
tuinplantjes, rommelmarkt,
info-markt, speurtocht, imker,
schaakwedstrijd, brandweer-
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Men at Work. Helemaal van
Down Under komt de band na
jaren voor een exclusieve show
naar Nederland. Q-Factory,
19.30 uur, q-factory.nl.

deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Pensioenregeling
Iedereen heeft zijn eigen problemen rond het pensioen.
Zo heb ik maandelijks, of in één keer dat weet ik niet, een
bedrag gestort dat me nu een aanvulling van 500 euro per
maand oplevert.
Nationale Nederlanden belde op.
‘Goedemiddag, meneer Spaan. U krijgt van ons een
pensioenuitkering die u op een zakelijke rekening laat
overmaken?’
‘Ja, dat gebeurt sinds een jaar of drie.’
‘Dat mag niet meer. U moet ons een privérekening
opgeven waar we het geld op storten.’
‘Van wie mag dat niet meer?’
‘Van ons niet. U heeft hier al een paar e-mails over gehad.’
‘Ik heb van u helemaal geen mails gekregen. En ik wil dat
geld op mijn zakelijke rekening hebben.’
‘Dat mag dus niet meer.’
‘Van u niet.’
‘Inderdaad. Als u ons geen privérekening opgeeft, stoppen
we met betalen.’
‘Pardon? U realiseert zich dat ik hier de klant ben? Wie
denkt u wel dat u bent? U dreigt een uitkering te stoppen
waarvoor ik keurig heb betaald? Dat lijkt me diefstal,
fraude, chantage, vul zelf jullie specialisme maar in.’
‘U hoeft niet zo boos te worden, meneer.’
Ik stuurde een mail om mijn beklag te doen. Een poeslieve
pr-vrouw belde op. Het speet haar dat haar collega
zich onhandig had uitgelaten. Maar ik moest helaas wel
een privérekening opgeven anders stopten ze helaas
met betalen. Het bleek dat ze van mij helaas een fout
e-mailadres hadden, vandaar het telefonisch contact. Ik
moest mijn e-mail helaas zelf veranderen in mijn ‘account’.
‘O, ik zie dat u nog geen account hebt. Dat moet
u aanmaken en dan uw e-mail veranderen en een
privérekening opgeven.’
‘U reageert op mijn mail. In de balk daarboven ziet u mijn
adres. U zou dat toch ook zelf kunnen veranderen in uw
administratie?’
‘Helaas mag ik dat niet doen om redenen van privacy.’
“U realiseert zich de absurditeit van dit gesprek?’
Nog steeds probeer ik een account aan te maken, hoewel
ik fobisch ben voor rode lettertjes en de mededeling dat ik
opnieuw moet beginnen omdat mijn tijd is verstreken, de
nachtmerrie van het leven.
Ik weet een term die eigenlijk te vriendelijk is voor
Nationale Nederlanden: het is een perfide organisatie van
automatiseringsautisten.

Verticaal

Horizontaal
1. Durf
3. Overal
6. Indische dakbedekking
10. Griekse letter
11. Halfaap
13. Vroegere Portugese
		munt
15. Europeaan
17. Kleinkunst
19. Voegwoord (Frans)
20. Git
21. Daar
22. Gat
24. Stuurboord
25. Tussenvoegen
29. Dooier
31. Afwatering
32. Jij (Duits)
33. Ledikant
34. Dat wil zeggen
35. Papegaaiachtige vogel
37. Tamarinde

39. Kosten koper
40. Smakeloos, flauw
41. Retweet
42. 100 m2
44. Nachtverblijf
46. Grondregel
48. Tegenover
50. Donkere kamer
51. Per persoon
52. Zich ___ vervelen
54. Astronomische
		eenheid
55. In tweevoud (2, 5)
58. Noorse god
59. Vroegere munteenheid
61. Voedsel
63. China (op auto's)
64. Klittenplant
65. Zangvogel
66. Minachtend
		commentaar

1. Leugenaar
2. Frequentiemodulatie
3. Alias
4. Weekblad
5. Milieueffectrapport
6. Up-to-date
7. Jij (Frans)
8. Bevoorrechte groep
9. Algemene inzet
10. Paljas
12. Daad
14. Geslacht
16. Oudegyptische
		zonnegod
18. Papegaai
23. Populair
26. Buigen
27. Gulzigaard
28. Vogel
30. Meisjesnaam
32. Ingrijpend
33. Nors

36. Spaanse uitroep
38. Luifel
39. Zeilschip
43. Comfortabel
45. Rompslomp
46. Per omgaande
47. Processor
49. (Gunstig) eruitzien
50. Portie
53. Volgend op
54. Autokeuring
56. Groet
57. Voormalig schooltype
60. Muzieknoot
62. Na dato

Woehoei, whisky winnen!
Een schitterende fles Benromach single malt t.w.v. €44,99.
Deze whisky is onlangs door internationale experts verkozen tot de beste Speyside-whisky van 2019.

Puzzel jij mee voor deze magnifieke whisky?

deBrug

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 3 juli 2019 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

nummer 113

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

De volgende editie van de Brug verschijnt op 10 juli.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 111-2019 is planten. Uit 314 inzenders is D. Stremmelaar als
winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
Over de puzzel van vorige maand… Per abuis zijn vorige maand niet alle omschrijvingen in de krant terechtgekomen. Onze excuses daarvoor, en felicitaties voor alle mensen die de puzzel toch opgelost hebben.
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Ruime 3-kamerappartementen
Luxe greeploze keuken v.z.v.
Quooker en inbouwapparatuur
Ruime terrassen op het westen
Eigen parkeerplaats
in afgesloten garage
Eigen grond
Circa 93-96 m2
Vanaf 560.000,00 v.o.n.

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

Royale eengezinswoningen
Luxe greeploze keuken v.z.v.
Quooker en inbouwapparatuur
Aan het water
Eigen parkeerplaats
in afgesloten garage
Eigen grond
4 woonlagen
Circa 170-200 m2
Vanaf 1.225.00 v.o.n.

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

Cruquius aan het water,
binnen de ring van Amsterdam
Amsterdam (Oost) aan het water.
Binnen de ring. Dat is Cruquius.
Een ideale plek om te wonen en
te werken, met de hele stad binnen
handbereik. Om lekker te leven
aan het water. Dat geldt zeker voor
de gebouwen van Cruquius 1.3: uniek
design, volop buitenruimten, pal
aan het water en prachtig gelegen
tussen de Entrepothaven en het
historische hart van het schiereiland.
En dat op 15 minuten fietsen van
hartje centrum Amsterdam.
stads woningen van circa 146-155 m 2
2-, 3- en 4- kamer appartementen
van circa 120-149 m 2
één- en tweelaagse penthouses
van circa 164-226 m 2
780.000 - 1.485.000 v.o.n.
inclusief afkoop erfpacht 50 jaar.

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

