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Nieuwe rubrieken over
kunst en cultuur en de 
ontwikkelingen langs 
het IJ: ‘Het risico op 
Volendammisering is 
reëel.’
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Café De Avonden, nog ge-

vrijwaard van de complete 

verhipstering van Amsterdam-

Oost, is ontdekt door de media. 

Iedereen die op een gemakke-

lijke manier een prettig volkse 

uitstraling wil, steekt er tegen-

woordig zijn neus in het glaasje. 

Alberto Stegeman zat er voor 

een item aan de bar met Emma 

Wortelboer over het songfesti-

val te wauwelen. Auke Kok 

presenteerde er zijn boek over 

Johan Cruijff, het staat tussen 

zes uitgaven van De Avonden 

van Gerard Reve en een fles gin 

in de kast achter de bar, en toen 

ik er laatst was stond dichter Jan 

Kal er ’s middags een sonnet op 

te lepelen, net zo lang tot bar-

man Jean-Pierre riep: ‘Hee, je 

bent niet in De Pels!’ en keihard 

zijn lievelingsplaat ‘Kalverstraat, 

heerlijke winkelstraat’ van de 

artiest W. Alberti opzette. ‘Dat 

rijmt wel.’

RI JMEN Marcel van Roosmalen 

Toename van straatroven 
op IJburg, ook door 
minderjarige criminelen.
‘Hoeveel probleem
jongeren er zijn is niet in 
kaart gebracht.’

Schrijfster Kira Wuck
groeide op in Oost.
‘Er wonen nu minder 
freaks’.

‘Een kort geding winnen we op onze sloffen’
O O K  L O O D  I N  D R I N KWAT E R  O O ST

Lees verder op pagina 3

In een woonblok aan de 

Kramatweg zijn verhoogde 

concentraties lood aange-

troffen in het drinkwater 

door nog aanwezige loden 

leidingen. De bewoners 

eisen van verhuurder Rap-

pange dat deze leidingen 

verwijderd worden. “Wei-

gert die dat, dan spannen 

we een kort geding aan.”

Door Michel van Dijk
 
Jeroen Koster, teamleider 
!WOON Oost, sprak onlangs 
nog een huurder uit de Eerste 
Atjehstraat die vermoedde 
dat ze lood in haar drinkwater 
heeft. “Ze had een test gekocht 
en foto’s gemaakt. Als het 
water met de test rood kleurt, 
is dat een indicatie dat er lood 
in zit.”
 
De onrust is groot, niet alleen 
in Noord, waar bij woningen in 
de Van der Pekbuurt al eerder 
te hoge concentraties lood in 
het drinkwater werden aange

troffen, maar ook in Oost. Zo 
hebben bewoners van woon
blok Kramatweg 83–92 samen 
met !WOON een advocaat in 
de arm genomen om Rappan
ge, de particuliere verhuurder 
van de panden, te verzoeken 
de loden leidingen te verwijde
ren. “De advocaat stuurt deze 
maand de sommatie de deur 
uit. Ik ga ervanuit dat Rappan
ge het verzoek zal inwilligen. 
Weigert die dat, dan spannen 
we een kort geding aan. Dat 
winnen we op onze sloffen.”
 
Het gebruik van lood in wo
ningen is al sinds 1960 verbo
den, want blootstelling aan 
het metaal is schadelijk voor 
de gezondheid. Vervanging 
van de oude loden leidingen 
werd echter niet verplicht 
gesteld. Koster: “Dat was, én 
is een lacune in de wetge
ving. De schatting is dat er in 
Nederland zo’n honderd tot 
tweehonderdduizend huizen 
met loden leidingen zijn. We 
praten nu over Amsterdamse 
woningen, maar het is een 
landelijk probleem. Voor de 

Jeroen Koster, teamleider van !Woon Oost, een stichting die hulp biedt aan huurders, vertelt dat de onrust 
groot is. “In sommige huizen aan de Kramatweg 83-92 zitten de loodwaarden bijna een factor tien boven 
de drinkwaternorm.”

OVERDEKT 
WINKELEN 
RUIM 60 
WINKELS 

www.diemerplein.nl

Parkeren vanaf 
€ 0,50

PARKEERGARAGE

INTRATUIN 
AMSTERDAM 
7 DAGEN 
GEOPEND

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

de kleur 
van de

LENTE



Cito Dartli 
Sloterdijk
Moezelhavenweg 4 
Amsterdam
020-6241190

Cito Dartli 
Prinsengracht
Prinsengracht 405 
Amsterdam
020-6241190

Cito Dartli 
Amersfoort
Nijverheidsweg N 60-67 
Amersfoort
033-4637707

VERHUISBERICHT
Dartli Print en Repro
en Cito Amsterdam

bundelen hun krachten

Samen blijven wij de service bieden die u van 
ons beiden gewend bent. Door onze vakkennis 
te bundelen zal onze service en aanbod van 
producten veelzijdiger worden. 

Met 135 jaar gecombineerde ervaring in het vak
zijn wij nog beter in staat u te voorzien van de
beste oplossingen voor uw druk- en printwerk.

Van het verzorgen van uw bestanden tot de 
montage op locatie van uw reclame uitingen,
bij CITO DARTLI bieden wij een totaalpakket
aan gra�sche oplossingen. Wij verzorgen én
ontzorgen u op gra�sch gebied. 

CITO DARTLI: 
Uw gra�sche totaaloplossing. 

ONZE LOCATIES 
PER 01-01-2020

Samen vormen wij:

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom even langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Amsterdam
020 244 31 89

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

800 m2 
natuurlijk zit- en slaapcomfort 

Wij combineren natuur met design bij onze zorgvuldig 
geselecteerde duurzame slaapproducten. 

U vindt bij ons:
Massief houten design bedden

Handgemaakte biologische boxsprings en 
pocketveermatrassen

100% natuurlatex eco matrassen

Biologische kussens en dekbedden

Biologisch beddengoed en bedlinnen

En ook massief houten kledingkasten, bijmeubelen, slaap- en zitbanken 
van 100% natuurlijke materialen.

Duurzaamheid, 
ambacht en design daar ligt de focus.

Bedaffair 
Cruquiusweg 27a

2102 LS Heemstede

023 30 36  897
www.bedaffair.nl
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goede orde: bij woningen van 
na 1960 speelt dit niet.”
 
Factor 10 boven de norm
De bewoners aan de Kramat
weg weten al langer dat er 
loden leidingen in hun wonin
gen liggen. “Al sinds 2016 spre
ken huurders en verhuurder 
erover, een deel van de leidin
gen is verwijderd. In sommige 
huizen zitten de loodwaarden 
ver boven de drinkwaternorm, 
in één van de woningen zelfs 
bijna een factor 10 boven de 
normwaarde van tien micro
gram/liter. Daarmee hebben 
we een zaak. We kunnen de 

Vervolg  van pagina 1

B L O OT ST E L L I N G  A A N  L O O D  S C H A D E L I J K  VO O R  D E  G E Z O N D H E I D

RISICO BI J  JONGE KINDEREN

Rapport Gezondheidsraad
Er zijn sterke aanwijzingen dat zelfs een lage blootstelling 
aan lood schadelijker is dan eerder gedacht, zo staat 
in een november 2019 verschenen rapport van de 
Gezondheidsraad. Hoge blootstelling aan lood in huizen 
met loden leidingen brengt volgens de Raad vooral risico’s 
met zich mee voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, 
jonge kinderen en ongeborenen (via hun zwangere 
moeder). Lood kan bij jonge kinderen leiden tot een lager 
IQ. Bij volwassenen neemt door lood het risico toe op hart- 
en vaataandoeningen en chronische nieraandoeningen. 
De Raad bepleit daarom verlaging van de toegestane 
drinkwaternorm van 10 naar 5 microgram per liter.

verhuurder niet verplichten 
om de leidingen te verwijde
ren, want wettelijk hoeft dat 
niet. Maar we kunnen wél 
aantonen dat het loodgehalte 
in het drinkwater hoger is dan 
de toegestane norm.”
Bij een aantal bewoners van 
het woonblok spelen ook ge
zondheidsproblemen, net als 
bij bewoners in de woningen 
in Noord. “Het lastig om aan te 
tonen dat deze samenhangen 
met de loodvergiftiging. Al wil
len bewoners daar wel onder
zoek naar laten doen.”
 
Het onderwerp staat momen
teel op de politieke agenda 
van de gemeente Amsterdam. 

“We hebben van de centrale 
stad budget gekregen om bij 
woningen van particuliere 
verhuurders tests te doen 
indien de verhuurder daar zelf 
niet toe bereid is. We adviseren 
bewoners om eerst zelf onder
zoek te doen, want we kunnen 
niet bij iedereen langskomen. 
Op onze site (www.wooninfo.nl/
lood) staan filmpjes en tips.”
 
Uiteindelijk is dit een landelijk 
issue, stelt Koster. “Je kunt dit 
alleen aanpakken door een 
wetswijziging in het landelijk 
Bouwbesluit. De landelijke 
overheid is volgens mij aan 
zet.”
 

DUUR AVONDJE VOOR AMSTERDAM

Ruim half miljoen vuurwerkschade
De jaarwisseling verliep vol
gens de politie onrustig en op 
sommige plekken in een ‘grim
mige sfeer’. De gemeente heeft 
na een inventarisatie voorlopi
ge cijfers bekendgemaakt van 
de schade die vandalen in de 
hele stad hebben aangericht.
Door vuurwerk ontstond 
er voor ruim 250.000 euro 
schade aan de inrichting van 
de openbare ruimte: 31 abri’s, 
50 verkeersborden, 150 prul
lenbakken en 40 parkeerauto

maten werden vernield. Brand 
vormde de grootste kosten
post: er ontstond voor drie 
ton schade door brand in twee 
vuilniswagens en in diverse 
containers. Bij elkaar opgeteld 
gaat het hier om 536.000 euro 
aan materiële schade.
Politie en hulpverleners 
hadden een zware nacht. Ze 
werden op diverse plekken 
met vuurwerk belaagd en 
moesten zich zelfs een aantal 
keer terugtrekken. De poli

tie noemt het ‘schandalig en 
onacceptabel’ dat de agres
sie op straat zich richt tegen 
personen die te hulp schieten. 
Er zijn iets meer aanhoudin
gen verricht dan bij de vorige 
jaarwisseling. De brandweer 
rukte ruim honderd keer uit 
voor spoedeisende incidenten 
en voertuigbranden.

      

De huren en huizenprijzen zijn in Amsterdam de 
laatste jaren razendsnel gestegen. Een zorgwekkende 
ontwikkeling, vindt de gemeenteraad, omdat woningen 
voor de meeste mensen onbetaalbaar dreigen te worden. 
De raad onderzoekt nu de mogelijkheid om voor 
nieuwbouwwoningen een woonplicht in te stellen. Dit 
houdt in dat de eigenaar zijn of haar aankoop zelf moet 
gaan bewonen. Op deze manier wordt voorkomen dat 
marktpartijen nieuwbouwwoningen opkopen om ze snel 
met winst weer van de hand te doen of om de woningen 
voor veel geld te gaan verhuren.
De nieuwe regels kunnen niet meteen ingaan, want ze 
moeten worden opgenomen in de erfpachtvoorwaarden. 
De woonplicht gaat automatisch over op de volgende 
koper, en dat helpt om de stijging van de huizenprijzen wat 
te temperen.
Het plan wordt door de meeste partijen gesteund, dus 
de kans is groot dat de maatregel later dit jaar wordt 
ingevoerd. Voor zelfbouwkavels geldt de woonplicht 
overigens al.

M E E R D E R H E I D  I N  D E  R A A D

Woonplicht voor 
nieuwbouwwoningen



Le Bistro

Culinair genieten bij 
restaurant Le Bistro, Diemen! 
Feestelijke openingsaanbieding
Tournedos met pepersaus of  stroganoffsaus   € 17,50 p.p.
(Mooi echt vlees van Ierse runderen die het hele jaar buiten lopen)

Le Bistro, Muiderstraatweg 55, Diemen
020-7732908 / www.lebistrodiemen.nl
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Heel poëzieminnend 

Nederland stond op zijn 

kop toen Kira Wuck (1978) 

in 2012 debuteerde met 

de bundel Finse meisjes. 

Intussen schreef ze nog 

een dichtbundel, een ver-

halenbundel, en nu is ze 

bezig met een roman over 

haar ouders: een Finse 

moeder en een Indische 

vader (‘echte hippies’). 

Wuck groeide op in Oost. 

Haar ouders overleden 

toen ze een tiener was.

‘Er wonen nu minder freaks in Oost’

Eigenlijk zouden we bij Had
dock op Zeeburgereiland 
afspreken, maar dat blijkt die 
dag dicht. Door de wijkin
aanbouw, langs de bouwplaats, 
lopen we naar koffiebar Nut
tig. Hondje Atari, een mengsel 
van een teckel en een labra
dor, twee jaar geleden via een 
zwerfhondenorganisatie uit 
Cyprus overgekomen, verge
zelt ons. Schrijfster Kira Wuck 
woont met haar vriend, kat en 
hond op Zeeburgereiland. Ze 
groeide op in de Dapperbuurt, 
Javaplein en Oostelijke Han
delskade.
 
Sinds wanneer woon je op 
Zeeburgereiland? 
“Sinds vier jaar. We waren één 
van de eerste bewoners, in de 
eerste flat. Dat was bijzonder. 
Het was heel zandig, er was 
nog niks. Het is leuk om het 
hier langzaam te zien op
bloeien.”
 
Wat vind je er tot nu toe van? 
“Het fijne is dat ik hier niet het 
gevoel heb dat ik in de stad zit, 
maar er met tram 26 toch zo 
ben. Ik loop graag met de hond 
langs de dijk, of naar Schel
lingwoude. Ook vind ik het 
fijn dat alles hier in de buurt 
zit: de huisarts zit tegenover 
ons, de tandarts in de straat, 
ook de plek waar ik yoga en 
pilates volg is op loopafstand.”
 
Je woont al je hele leven in 
Oost…
“Ja, ik ben geboren in de 
Pontanusstraat. Daar hadden 

KIRA WUCK

Kira Wuck woont met veel plezier op Zeeburgereiland. “Ik heb het gevoel dat ik niet in de stad zit, maar ik 
daar met de tram toch zo ben.”

Wanneer ben je gaan schrij-
ven? 
“Taal was op de kleuterschool 
al mijn lievelingsvak. Ik hield 
van verhalen bedenken. Op 
de middelbare school ging ik 
gedichten schrijven. Later ben 
ik op de Schrijversvakschool 
afgestudeerd in poëzie en 
scenario. Toen begon ik met 
poetry slam in Festina Lente. 
Zo ben ik langzaam in het cir
cuit gerold. In 2012 kwam mijn 
eerste dichtbundel uit en won 
ik het NK Poetry Slam. Daarna 
ging het heel hard. 
Mijn poëzie en proza heb
ben gemeen dat het altijd over 
einzelgängers gaat, mensen 
die aan de zijkant staan. De 
teksten zijn vaak absurdistisch, 
wrang, maar ook komisch. 
Misschien komt dat omdat er 
vroeger altijd rare types bij ons 
over de vloer kwamen. Ook 
heb ik een heel grote fanta
sie. Als kind speelde ik veel 
in het Flevopark. Samen met 
een vriendinnetje had ik een 
boomhut naast de begraaf
plaats. Vanuit daar gluurden 
we – als een soort detectives 
– door een kiertje naar de 
mensen die naar de graven 
kwamen.”
 
Waar werk je meestal?
“Thuis aan de keukentafel. 
Of ik ga naar de openbare 
bibliotheek naast het Centraal 
Station. Ik ben nu mijn roman 
aan het afronden, vooral aan 
het herschrijven. Waarschijn
lijk verschijnt het boek in de 
herfst bij uitgeverij Podium. 
Mag ik nog een oproepje doen 
in de krant? Voor mijn roman 
ben ik op zoek naar onze 
buurman Wim uit de Com
melinstraat, een zijstraat van 
de Dappermarkt. Hij kende 
mijn moeder heel goed. Hij 
weet vast nog wel wie ik ben. 
Ik denk dat wij wel een opval
lend gezin waren.”

Door Kirsten Dorrestijn

mijn ouders een appartement 
gekraakt. Eind jaren tachtig 
woonden we op het Javaplein. 
Oost was mijn wereld. Ik was 
vaak de hele dag buiten aan 
het spelen en af en toe ging 
ik bij mijn vader langs die 
in het poolcafé zat, of in het 
Oosterpark met vrienden aan 
het schaken was. Ik vind de 
Javastraat nog steeds heel leuk. 
Het is er net zo levendig als 
in de jaren tachtig toen ik er 
speelde. Nu is het een leuke 
mengeling van koffiebarretjes, 
popupstores en Turkse super
markten.”

 
Hoe is Oost veranderd in de 
loop der jaren? 
“Vroeger had je er meer freaks 
wonen – zoals mijn vader het 
noemde. Onze buurvrouw 
was bijvoorbeeld waarschijn
lijk prostituee en haar man 
een dealer. Zij hadden een 
zoon met wie ik samen naar 
Het Klokhuis keek. Af en toe 
werd ik daar een paar uurtjes 
gedumpt. Dat zou nu ondenk
baar zijn… Elke week ging ik 
met mijn vader bij de hare 
krishna’s eten. Die zaten in Het 
Badhuis. Je kon daar in het 
weekend bijna voor niets eten. 

Mijn vader was heel open
minded. Dat heeft hij mij 
meegegeven.”
 
Waar doe je je boodschap-
pen?
“Hier op Zeeburgereiland heb 
je een leuke Turkse super
markt die ook veel biologische 
producten verkoopt. Ik koop 
er feta, olijven en exclusieve 
sauzen. Dat combineer ik met 
de Albert Heijn. Ook de Land
markt vind ik heel mooi, met 
een goede visafdeling.”
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IJburg geteisterd door straatroven
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Rebelse fotografie 
in lieflijk jasje

Kunst en Cultuur in Oost          Door Wietse Schmidt

Soms heb ik moeite met 
feminisme. Natuurlijk, ik ben 
echt wel voor gelijke rechten 
en kansen. Vanzelfsprekend. 
Maar in de feministische 
discussie kan mij soms het 
gevoel bekruipen dat ik een 
slecht mens ben, ómdat ik man 
ben. En precies deze gedachte 
legt de vinger op de zere plek. 
Ik weet niet hoe het is om een 
vrouw te zijn.
 
Het café van het Plein Theater 
is in september begonnen met 
een serie exposities over iden
titeit. De bezoeker kan onder 
het genot van een kop koffie 
de kunst rustig op zich laten 
inwerken. Momenteel expo
seert Daantje Bons met Sexual 
Identity. Bons houdt zich in 
sterke mate bezig met vrouwe
lijkheid en feminisme. “Ik heb 
iets rebels in me,” vertelt de 
fotograaf. “Onderwerpen rond 
het feminisme en de vrouwe
lijke seksualiteit liggen te vaak 
in de taboesfeer. Dat wil ik aan 
de kaak stellen.”
 
Bons maakt veel gebruik van 
zelfportretten. “Ik weet wat het 
is om vrouw te zijn en put uit 

mijn eigen ervaringen. Ik heb 
gezien hoe mijn broer anders 
werd opgevoed dan ik. Ik 
gebruik mezelf omdat ik mijn 
gevoel wil neerzetten en zelf 
het beste weet hoe ik dat kan 
doen. Meestal is dat een proces 
waarbij ik een idee al fotogra
ferend uitwerk. Het heeft wel 
iets therapeutisch.”
 
De foto's zijn zacht van toon 
met lieflijke kleuren, maar 
zetten aan tot diepe overpein
zingen. “Ik maak esthetisch 
werk, maar met een duidelijk 
statement. Ik zet mensen graag 
aan het denken en speel met 
de suggestie. Juist het schat
tige contrasteert met de rauwe 
inhoud en dat maakt indruk 
op de toeschouwer.”
 
En zo is het. Nippend aan de 
witte kraag van mijn cappucci
no pretendeer ik nu heus niet 
meteen de vrouw in al haar 
aspecten te begrijpen. Maar ik 
zie wel een vrouw met lef, een 
vrouw die haar tanden durft 
te tonen. Bons doet me inzien 
dat niet ik slecht ben, maar zij 
sterk.

Dit gebeurt er op cultureel gebied in Oost, van de Amstel tot aan IJburg

Amsterdam-Oost is in cultureel opzicht een bruisend 

stadsdeel. Het wemelt van de galeries, er zijn theaters 

en musea, en het hele jaar door worden er culturele 

evenementen georganiseerd. In de rubriek ‘Kunst en 

Cultuur in Oost’ belicht journalist Wietse Schmidt telkens 

iets opvallends.

Daantje Bons: Sexual Identity

Gezond honderd worden

In de afgelopen twee weken 
vonden er op IJburg diverse 
straatroven plaats, onder 
meer in het Diemerpark, de 
Zwanebloemlaan en de Frans 
Dietrich Kahlenbergstraat, 
waarbij bijvoorbeeld iPhones 
en laptops zijn buitgemaakt. 
In een aantal gevallen was 
er sprake van minderjarige 
daders en slachtoffers, bij 
tenminste één overval zijn 
messen gebruikt. In de wijk is 
onrust ontstaan, en de plaatse
lijke sportclubs adviseren hun 
leden niet meer alleen door 
het Diemerpark te fietsen. We 
vragen de politie Amsterdam 
hoe het zit.

Klopt het dat het aantal straat-
roven op IJburg toeneemt?
“Ja dat klopt, het aantal 

straatroven op IJburg is recent 
nogal toegenomen. Het betreft 
gelukte en mislukte pogingen.”
 
Wat doet de politie?
“We zetten hier zeker op in. 
Wat we precies doen kunnen 
we niet publiek maken, maar 
er wordt wel degelijk actief po
litie ingezet. En vorige week is 
er voor de buurt een voorlich
tingsmiddag georganiseerd.”
 
Wat zijn het voor gasten die 
dit doen?
“Het gaat in een aantal geval
len om minderjarige daders. 
Maar we weten het niet precies 
omdat we niet alle daders in 
beeld hebben, niet alle zaken 
zijn opgelost. We zijn dan ook 
voorzichtig met een daderpro
fiel, willen niet iedereen over 

een kam scheren.”
 
Wonen er veel probleemjon-
geren op IJburg?
“IJburg is een jeugdige omge
ving. Hoeveel probleemjon
geren er zijn is niet in kaart 
gebracht. We vinden het ook 
heftig om te zeggen: er zijn 
probleemjongeren. We bekij
ken het per incident.”
 
Is het handig geweest het 
politiebureau in de wijk te 
sluiten?
“De inzet op straat is gelijk 
gebleven. Intussen staat er een 
nieuw politiebureau gepland 
op Zeeburgereiland.”
 
Zie je iets verdachts? De politie 
is te bereiken via telefoon
nummer 09008844.

Via lichtborden, zoals hier bij het Theo van Goghpark, waarschuwt de 
politie voor straatrovers. Met Snel gezien is snel gejat wordt bedoeld: 
houd je waardevolle spullen uit het zicht, in je zak.

Restaurant I-Grec op IJburg organiseert op maandag 3 
februari een Blue Zone Dinner. Deze benaming verwijst 
naar vijf gebieden op aarde waar veel mensen in goede 
gezondheid een heel hoge leeftijd bereiken. Onderzoekers 
duiden deze gebieden (in onder meer Japan, Californië, 
Griekenland en Costa Rica) aan als ‘blauwe zones’. I-Grec 
wil helpen ook van IJburg zo’n blauwe zone te maken.
Schrijf je in en geniet van een gezellige en leerzame avond. 
Want onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes leer 
je hoe het kan dat veel inwoners van het Griekse eiland 
Ikaria met gemak de honderd halen. Maandag 3 februari, 
18.00 uur. Je kunt je aanmelden via info@restaurantigrec.nl 
of met een whatsapp-berichtje naar 06-12090606.

B L AU W E  Z O N E S

Gezond honderd worden
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 Breeze en Jakarta leggen de lat hoog
T W E E  VA N  D E  D U U R Z A A M ST E  H OT E L S  T E R  W E R E L D  STA A N  I N  O O ST

Het ene hotel legde een enorme subtropische binnentuin aan, het 

andere had een wereldprimeur door een zeer innovatief concept te 

omarmen – allebei met hetzelfde doel: energieneutraal zijn. Zowel Hotel 

Jakarta op de kop van Java-eiland als hotel Breeze op IJburg legden de 

duurzaamheidslat hoog. Missie geslaagd?

Hotel Jakarta opende hal
verwege 2018 zijn deuren en 
noemt zichzelf het ‘groenste’ 
hotel van Nederland, met 
groen dan wel tussen aan
halingstekens. Want hoewel 
het hotel waarschijnlijk niet 
het allerduurzaamste is, kun 
je het letterlijk genomen wel 
het groenste noemen – en wel 
door de prachtige subtropi
sche binnentuin die zowel 
het hart als de blikvanger 
van het hotel vormt. Zodra je 
binnenkomt, waan je je in de 
Hortus Botanicus, niet toeval
lig ook verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de tuin. De 
tuin verwarmt het hotel in de 
winter, en koelt tot wel zes 
graden op de warmste zomer
dagen; airconditioning is zo 
niet nodig.
 
Maar het hotel heeft ook 1700 
m2 aan zonnepanelen op het 
dak, een casco dat voor een 
groot deel is gebouwd van 

Door José Stoop (snelgroeiend) bamboehout en 
een geavanceerd ondergronds 
warmte en koudeopslag
systeem. Regenwater wordt 
opgevangen en gebruikt, het 
restaurant composteert zelf 
de kliekjes en werkt zoveel 
mogelijk met duurzame en 
lokale producten. “We blijven 
continu dingen verbeteren, zo 
willen we bijvoorbeeld binnen
kort bekertjes van recyclebaar 
plastic gaan gebruiken,” zegt 
Wes Viana Ferreiro, marketing 
manager voor het hotel.
 
Lukt het ze om inderdaad 
energieneutraal te zijn? Dat lijkt 
in ieder geval te gelden voor 
het gebouw zelf; in principe is 
dit zo ontworpen dat het zelf 
in zijn benodigde energie kan 
voorzien, en dat werkt tot nu 
toe heel aardig, aldus Viana 
Ferreiro.

Hotel Breeze op IJburg – open 
sinds juni 2019 – heeft soort
gelijke ambities en is hiervoor 
in zee gegaan met de inmid

dels 85jarige Ben Bronsema, 
die onlangs promoveerde aan 
de TU Delft. Het hotel is het 
eerste gebouw ter wereld dat 
ontworpen is naar zijn ver
nuftig uitgedachte ‘earth wind 
and fire’concept. Kort gezegd 
maakt het gebouw met ver
schillende nieuwe technieken 
gebruik van de zwaartekracht 
van de aarde (earth), wind
kracht (wind) en zonneenergie 
(fire). Het slimme design van 
het gebouw maakt een natuur
lijke luchtcirculatie mogelijk, 
waardoor het gebouw energie
neutraal verwarmd of gekoeld 
wordt. De ‘zonneschoorsteen’ 
aan de zonzijde van het hotel 
vangt warmte op om onder 
meer het water van het hotel 
mee te verwarmen. General 
manager Robin Boer schat dat 
het hotel inderdaad inmiddels 
energieneutraal is. “De techni
sche installaties werken in ieder 
geval zoals ze zijn ontworpen. 
Als we binnenkort alle data 
hebben geanalyseerd kunnen 
we de mate van energieneutra

liteit volledig hard maken.”
Ook Hotel Breeze heeft het niet 
gelaten bij innovatief design. 
Producten zijn zoveel mogelijk 
lokaal, leveranciers worden ge
acht hun spullen niet in plastic 
of piepschuim te verpakken, 
“en we krijgen ze het liefst per 
zeilschip aangeleverd”. 

De meubels zijn gemaakt van 
gerecycled hout, de glazen van 
oude wijnflessen, de koffie
kopjes in de hotelkamers van 
oude, verzamelde schoolklei, 
voor de houten kleerhangers 
worden elders nieuwe bomen 
aangeplant, en het bedden
goed is gemaakt van gerecycled 
bedlinnen. En ook de gasten 
worden een beetje opgevoed. 
Zo schakelt de douche na tien 
minuten even uit en worden de 
handdoeken alleen op uitdruk
kelijk verzoek vervangen. “Als 
onze gasten door ons ook maar 
één dingetje veranderen in hun 
levensstijl, dan zijn wij blij,” 
aldus Boer.
 

Het duurzaamheidsstreven 
van beide hotels wordt inmid
dels breder erkend. Zo is Hotel 
Breeze genomineerd voor de 
EZK Energy Award, en werd de 
subtropische binnentuin van 
Hotel Jakarta uitgeroepen tot 
‘Interieurbeplanting van het 
Jaar 2019’ door branchevereni
ging VHG. Missie geslaagd, zou 
je kunnen zeggen.
 
Nieuwsgierig geworden? Bij 
zowel hotel Jakarta als hotel 
Breeze kan gegeten worden, of 
een drankje worden gedronken 
in de bar op de bovenste etage. 
Jakarta heeft ook een publiek 
toegankelijk zwembad en 
wellness, en een eigen bakkerij. 
Dit laatste is een eerbetoon aan 
de vader van de uitbater van het 
hotel, die ook een bakkerij had.

Hotel Breeze in de haven van IJburg is het eerste hotel ter wereld dat is ontworpen naar 
het vernuftige ‘earth wind and fire’-concept.

Bij Hotel Jakarta wordt onder meer regenwater opgevangen en verwarmt de subtropische 
binnentuin het hotel in de winter en koelt die het in de zomer.



Lumièrestraat 43,1087 JH Amsterdam - IJburg, Tel 020 6946172

motor 25x les + AVB

en AVD examen                       € 1250,- 

bromfiets 
5x rijles + rijexamen €  € 300,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK auto starterspakket

15x les + theoriecursus en  

examen + rijexamen       € 999,-

www.ed-ishak.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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

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

SICKMANN
Amsterdam

woninginr icht ing
uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

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 vloerbe-
kledingsopties.

Sickmann is gecertificeerd 
Master Installer voor alle Quick 
Step vloeren

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

LAMINATE 

Parquet
LIVYN

OP  FORTEILAND PAMPUS
WINTERLICHT

“Unusual dining! A gem with a capital G.”
- wander-lust.nl 

AFVAART VANUIT IJBURG | OPEN 
OP VRIJDAG EN ZATERDAG TOT 
EIND MAART | RESERVEER TIJDIG 
OP PAMPUS.NL/WINTERLICHT

Muziektheater & Literaire Roadmovie 

Met op het podium Ellen ten Damme en vijf topmusici 
En op het scherm Tommy Wieringa, Kader Abdolah, Paulien 

Cornelisse, Suzanna Jansen, Ronald Giphart. 
Een hallucinere0nde zoektocht naar 'roots’, die begint bij 

het Amsterdamse Boekenbal en eindigt bij een geheimzinnig 
schrijversfeest in Gasselteboerveensetweedenijemond.

 Zondag 1 maart, 16.00 uur. 
De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44

Tickets voorverkoop €18,50 via www.spetterendeletteren.nl.
 

Theaterkrant: 'Hartstochtelijke liedjes tussen Mokum en Drenthe.'



deBrugNieuws

‘Even de gemeenteraad wakker porren’

AC T I E  PA R K P L E K  I N  W E E S P E R Z I J D E B U U R T: 

PA R K E E R P L E K K E N  G E B RU I K E N  VO O R  M E E R  G R O E N

Zelf droomt ze van meer groen op de plek waar nu, voor 

haar deur, een auto staat geparkeerd. Niet haar eigen 

auto, want die heeft ze bewust niet. Nooit gehad ook. 

Liever ziet ze nog dat meer parkeerplekken verschieten 

van grijs naar groen. En daarin staat ze niet alleen. Samen 

met een aantal buurtbewoners is Aukje Vergeest de actie 

ParkPlek begonnen.

“Met dit ludieke idee willen we 
discussie over het gebruik van 
de openbare ruimte in Amster
dam stimuleren,” zegt Ver
geest. “En het is ook bedoeld 
om de gemeenteraad wakker 
te porren.” Zelf woont ze aan 
het zuidelijke stukje van de 
Weesperzijde. Daar hebben ze 
afgelopen zomer al een maand 
geëxperimenteerd met het 
verruilen van parkeerplekken 
voor groen en meer ruimte 
voor fietsenrekken. Ze hadden 
gehoopt dat het experiment 
naadloos zou overgaan in 
het nieuwe normaal voor de 
buurt. Maar toen de gemeente 
dreigde met handhaven en 
boetes is het groen deels aan 
de kant geschoven en kan er 
weer ‘gewoon’ worden gepar
keerd.
 
Precies dat gewone willen de 
buurtbewoners ter discussie 
stellen, en de manier om dat te 
doen heeft de schoonheid van 
eenvoud: als een parkeerver
gunning in Oost 265 per jaar 
kost, waarom zou je diezelfde 
vierkante meters niet voor de

zelfde prijs kunnen huren om 
er dan een stukje groen van te 
maken? “Een parkeervergun
ning is ongelofelijk goedkoop 
en wordt gesubsidieerd door 
de gemeente. Ik zou dat bedrag 
er best voor over hebben om 
de openbare ruimte te ver
groenen of er fietsenrekken op 
te zetten,” zegt Vergeest.
 
Tot discussie onder Amster
dammers heeft dit voorstel 
inmiddels geleid, maar het 
mag van de bewonersgroep 
nog wel een tandje meer. En 
wat Vergeest betreft ook wat 
zorgvuldiger, want al snel 
dreigt de discussie uit te lopen 
op een verbale oorlog tussen 
autobezitters en autolozen. 
“Dat zou jammer zijn, want 
we moeten het met z’n allen 
doen. Er zitten ook autobezit
ters onder onze initiatiefne
mers. Het gaat om een beter 
gebruik van de openbare 
ruimte. In een steeds vollere 
stad moeten we daarover met 
z’n allen gaan nadenken. In de 
toekomst kan niet iedereen in 
de stad een auto hebben, laat 
staan voor z’n deur parkeren; 
als je gebruikmaakt van het 

Aukje Vergeest” “Een parkeervergunning is ongelooflijk goedkoop en wordt gesubsidieerd door de 
gemeente. Ik zou dat bedrag er best voor over hebben om de openbare ruimte te vergroenen of er 
fietsenrekken op te zetten.”

Door Harko van den Hende

openbaar vervoer moet je ook 
een stukje lopen of fietsen 
om daar te komen. Het zou 
bijvoorbeeld ook heel fijn zijn 
als geparkeerde fietsen van de 
stoep konden verdwijnen, dan 
kunnen mensen met een rol
lator, rolstoel of wandelwagen 
er weer door. De Weesperzijde 
heeft een brede stoep, maar in 
heel veel straten is dat niet zo.”
 
Om het voorstel ook op de 
agenda van de gemeenteraad 

te krijgen hebben de bewo
ners het tot burgerinitiatief 
gedoopt. Volgens de regels 
van de stad zijn hiervoor 200 
handtekeningen nodig. Om 
aan dat aantal te komen kan op 
parkplek.nu getekend worden. 
Volgens de laatste stand zijn er 
inmiddels bijna 300 opgehaald 
dus de raad kan een plek op de 
agenda gaan inruimen.
 
Maar hier lijkt nog een flinke 
adder onder het gras te zitten. 

De stadsregels schrijven voor 
dat de handtekeningen via een 
speciaal door de gemeente 
ingerichte site worden opge
haald en dus niet op een eigen 
manier. Dat is nieuws voor 
Vergeest. “Dat moeten we gaan 
uitzoeken; het lag even stil 
want iedereen doet dit naast 
zijn werk. Ik hoop dat we de 
handtekeningen kunnen laten 
overzetten.”

Z W E M L E S  VO O R
K I N D E R E N  E N  J O N G E R E N

Watervrienden Amsterdam
zoekt vrijwilligers
In het Sportfondsenbad Oost geven gediplomeerde vrijwilligers 
elke dinsdagavond zwemlessen aan kinderen en jongeren. Bij 
de lessen staan speels leren en plezier voorop. De vereniging is 
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kunnen helpen 
bij de lessen, zodat de instructeurs hun werk zo goed mogelijk 
kunnen doen.
Kun je zwemmen en ben je bereid om wekelijks aanwezig te 
zijn, neem dan contact op met de Watervrienden. Wie weet 
krijg je op termijn de kans om je te laten opleiden tot vrijwillig 
zwemonderwijzer. Kijk op watervriendenamsterdam.nl of stuur 
een mailtje naar watervriendenamsterdam@hotmail.com.
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VACATURE

Hostess / medewerker Business Center  
Steekwoorden: 
vlot, gezellig, commercieel, representatief, 
punctueel en dienstverlenend

Voor meer informatie over deze vacature kijk op:
 www.smartbusinesscenter.nl/vacature

Op vertoon van 
deze advertentie 

10% korting 
geldig op de gehele collectie  
bij aankoop in de winkel

L I N G E R I E S PE C I A A L Z A A K  I J B U R G
• Pampuslaan 41, 1087 HP Amsterdam
• www.evenstarslingerie.com

VOORZITTER CLIËNTENRAAD

Wilt u zich inzetten voor 
waardevolle ouderenzorg? Dat 
kan. Wij zoeken iemand met 
bestuurlijke ervaring, een goed 
inlevingsvermogen en liefst een 
zorgachtergrond.

Iets voor u? Meer informatie: 
a.blokzijl@zgao.nl of 
020 592 54 85.

GEZOCHT

www.zgao.nl

06-29040240  •  info@ adamenmedia.nl      

www.adamenmedia.nl

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

• brochures
• advertenties
• magazines

• huisstijlen
• campagnes
• bijlages

Een goed alternatief 
voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug
de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken

oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis

Een goed alternatief 
voor flyeren in Amsterdam 

bereik je doelgroep met de Brug
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HET FLEVOHUIS WORDT VERBOUWD, MAAR BLI JFT GEWOON OPEN

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

ZGAODeel 65

‘Moderner, meer ruimte en vooral ook meer sfeer’

Het begin is er, de centrale hal is 
af. Het is er prachtig met frisse 
kleuren, gezellige meubels en 
een mooie nieuwe balie. De 
verbouwing, die gepland staat 
tot kerst 2021, vindt in fases 
plaats. Daar is zorgvuldig over 
nagedacht. “Zodat bewoners in 
hun vertrouwde omgeving kun
nen blijven en de zorgverlening 
gewoon door kan gaan.”
 

Na de hal worden nu de groeps
woningen voor bewoners met 
dementie aangepakt, vertelt 
Liesbeth Bonis, manager bij 
ZGAO. “De kantoren zijn tijdelijk 
verplaatst naar de James Watt
straat, maar komen straks op de 
eerste verdieping. Zo kunnen 
er meer groepswoningen direct 
aan de tuin grenzen. Er komt 

In het Flevohuis is een 

grootse verbouwing ge-

start. Het wordt gereno-

veerd tot een modern huis, 

beter afgestemd op wat het 

beste is voor de gebruikers. 

Dat zijn bewoners van de 

groepswoningen, revali-

danten die tijdelijk in de 

klinieken verblijven en na-

tuurlijk ook medewerkers 

en bezoekers. Zo komen er 

meer woningen op de be-

gane grond en is er straks 

meer te beleven. Intussen 

blijft het verpleeghuis voor 

iedereen geopend: “Onze 

bewoners kunnen in hun 

vertrouwde omgeving 

blijven.”

een theehuis met serre en er 
wordt een rondgang gecreëerd, 
zodat bewoners lekker kunnen 
wandelen. Onderweg vinden ze 
themahoeken zoals een kleine 
bioscoop en een klankpaleis met 
muziek en kunst.”
 
Op de eerste verdieping worden 
vijf groepswoningen gereno

Anneke Tak (links) en Liesbeth Bonis in de vernieuwde hal van het Flevohuis. Inmiddels is de tweede fase van de 
verbouwing van start gegaan. “Het wordt mooi en ruim, met meer moderne groepswoningen grenzend aan de 
tuin en een theehuis met serre.”

Door Linda van den Dobbelsteen

veerd, met meer ruimte om 
bewoners goed te helpen. “Dat 
is hard nodig en heel fijn”, zegt 
Anneke Tak, zorgmedewerker 
en lid van het renovatieteam dat 
meedacht over de inrichting. “In 
de zorg gebruiken we steeds meer 
hulpmiddelen zoals tilliften, daar 
is ruimte voor nodig. Ook komen 
er bredere kozijnen, zodat we 

bewoners makkelijk kunnen ver
plaatsen van de slaapkamer naar 
de woonkamer of het theehuis. 
Waar die ruimte vandaan komt? 
We delen het praktischer in, er 
zijn straks minder gangen.”
 
Liesbeth knikt: “Overal is over 
nagedacht. Over kleuren – een 
witte wcbril is slecht te zien in 
een witte badkamer – en indeling, 
maar ook over vrijheid. Hoe kun
nen we zo veel mogelijk vrijheid 
creëren in een omgeving die voor 
alle bewoners veilig moet zijn?” 
Door zorgtechnologie: met een 
bandje om hun pols kunnen be
woners straks in een aangewezen 
gebied zelf hun weg kiezen.
 
Elke mijlpaal in de verbouwing 
wordt gevierd. En als er een dag 
veel bouwoverlast verwacht 
wordt, dan gaat het team met be
woners die daar last van hebben 
een dagje uit. In april verhuizen 
de eerste bewoners al, daarna 
worden de klinieken op de 
tweede etage gerenoveerd. Ook 
die worden moderner, met vooral 
eenpersoonskamers in plaats van 
tweepersoonskamers. Liesbeth: 
“Natuurlijk komt er veel bij kij
ken, maar zo’n verbouwing geeft 
ook energie, we zien het huis 
veranderen, mooier worden.”
 
www.zgao.nl

Advertorial

Zonnebloemen zaaien
Tips voor een groener Oost       Door Catherine Smit

Ongelooflijk dat één zaadje 
zo’n enorme bloem kan voort
brengen. Het voorjaar laat nog 
even op zich wachten, maar als 
je nu alvast een paar zonne
bloemen zaait, kun je de hele 
zomer genieten van die grote, 
blije bloemen. Zonnebloemen 
zijn rijk aan stuifmeel en nec
tar, dus je helpt er ook de hom
mels, bijen en vlinders mee.
 
Omdat het wel even duurt 
voordat de zaden zijn uitge
groeid tot volwaardige planten 
is het een goed idee om de 
zonnebloemen binnen voor te 
zaaien – dit kan tot eind maart.
Er zijn kleinere varianten te 
koop voor in potten of bakken 
op het balkon. Maar gaan jouw 
zaailingen in de volle grond, 
kies dan voor de reuzenzon
nebloem. Deze wordt wel 2,5 

meter hoog en krijgt bloemen 
zo groot als dinerborden.
 
Wat heb je nodig? Een zakje 
zaad, een paar bloempotten 
en wat luchtige tuinaarde. Vul 
de potten met aarde, druk er 
een zonnebloempit in en geef 
voorzichtig wat water. Houd 
de aarde vochtig en wacht af… 
het kiemplantje laat niet lang 
op zich wachten. Na een week 
of zes zijn de plantjes flink 
gegroeid en sterk genoeg om 
naar buiten te kunnen. Zet 
ze op een zonnige plek in de 
grond, niet al te diep en zo’n 
40 centimeter uit elkaar.
Wil je een heleboel zonne
bloemen tegelijk voorzaaien, 
koop dan bij het tuincentrum 
een zak zaai en stekgrond en 
biologisch afbreekbare kweek
potjes. Deze kun je straks met 

plant en al in de aarde zetten, 
de wortels groeien er gewoon 
doorheen. (Je kunt de kweek
potjes trouwens ook zelf 
maken: knip een paar lege wc
rollen in het midden door, zet 
vier knipjes langs de onder
rand en vouw de flapjes naar 
binnen.) Groeien de zaailingen 
uit hun behuizing, zet ze dan – 
met kweekpotje en al – in een 
met tuinaarde gevulde bloem
pot tot ze naar buiten kunnen.
 
Geef je zonnebloemen gere
geld water en ondersteun de 
stengels met bamboestokken. 
Zonnebloemen bloeien van 
half juni tot oktober. Laten de 
bloemblaadjes in het najaar 
los, dan zijn de zaden rijp. 
Snijd de bloemen af en laat ze 
binnen drogen. Wat een super
plant, je hebt nu genoeg zaden 

om volgend jaar een zee van 
zonnebloemen aan te planten. 
En wat je overhoudt, voer je 
komende winter aan de vogels.
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Cburg College
vmbo basis & kader
checkhetcburgcollege.nl

LUCA Praktĳ kschool
praktĳ konderwĳ s
checkdelucapraktijkschool.nlHubertus & Berkhoff

vmbo basis, kader & gemengd,
tweetalig onderwĳ s
checkdehubertusberkhoff.nl

Tobiasschool
vmbo basis & kader met lwoo
checkdetobiasschool.nl

Hyperion Lyceum
atheneum+ & gymnasium
checkhethyperionlyceum.nl

Vox College
vwo - havo - vmbo
checkhetvoxcollege.nl

Bredero Beroepscollege
vmbo basis & kader
checkhetbrederoberoepscollege.nl

Bredero Mavo
mavo & havo, tweetalig onderwĳ s
checkdebrederomavo.nl

Kom naar onze open dagen
checkhetvova.nl

25 jan. 

4 feb.
5 mrt.

30 jan. 6 feb.

11 feb.

23 jan. 

25 jan.

23 jan. 25 jan.

23 jan.  

25 jan.

23 jan.7 feb.4 mrt.

6 feb.10 mrt.

De nieuwe Havo
havo & vwo
checkdenieuwehavo.nl

Op 

afspraak
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‘In Amsterdam kan ik nog rustig over straat’
A J A X S P E E L ST E R  L I Z E  KO P  W I L  B E ST E  K E E P ST E R  T E R  W E R E L D  WO R D E N

In de gemoedelijke kantine van Sportpark De Toekomst zit 

ik tegenover Lize Kop, keepster van Ajax en enkelvoudig 

international van de Oranje Leeuwinnen. We bespreken 

haar leven in het profvoetbal. Ondertussen begroeten 

clubiconen Simon Tahamata en Sjaak Swart elkaar terwijl 

Marc Overmars op een bankje zit vastgeplakt aan zijn 

telefoon; een vertrouwd beeld.

Er zijn verschillende routes 
naar het profvoetbal. Hoe 
verliep de jouwe?
“Ik ben bij Fortuna Wormer
veer begonnen, eerst gewoon 
als veldspeler. Vanaf mijn 
twaalfde heb ik altijd gekeept. 
Later heb ik ook een tijdje niet 
gevoetbald. Ik heb veel andere 
sporten gedaan, onder andere 
op hoog niveau geskied. Daar
door had ik nooit veel vrije tijd 
en was ik veel in het buiten
land. Tussendoor in Neder
land kon ik bij Telstar trainen. 
Die brede fysieke ontwikke
ling is goed geweest, bijvoor
beeld voor mijn lichaamscoör
dinatie.
Rond mijn veertiende werd 
ik gevraagd door het CTO 
(Centrum voor Topsport en 

Onderwijs, red.). Toen ben ik 
gestopt met skiën en ben ik 
intern gegaan bij het Caland 
Lyceum in Osdorp. Woonde 
ik ineens in m’n eentje… Dat 
was een grote overgang. Bij het 
CTO speelde ik met een meis
jesteam in een jongenscom
petitie. Tactisch leerde ik veel, 
maar omdat ik tweede keepster 
was bij het CTO speelde ik in 
diezelfde periode ook bij De 
Dijk in AmsterdamNoord. 
Daar keepte ik in de C en B
jeugd in een jongenselftal. Het 
spel ging sneller en ik heb ge
leerd alle duels vol in te gaan, 
want anders won ik ze gewoon 
niet. Jongens zeggen waar het 
op staat, zoals wanneer je een 
slechte bal geeft; ook leerzaam. 
Ik ging weer terug naar het 
CTO en in 2017 naar Ajax.
Gaandeweg ben ik meer als 

Lize Kop op sportcomplex De Toekomst in Zuidoost, ze is keeper bij 
Ajax en international van de Oranje Leeuwinnen. “Gaandeweg ben ik 
meer als topsporter gaan leven.”

Door Gijs Lauret

topsporter gaan leven; ik zag 
dat anderen niet dronken, 
feestjes afzegden. Dat ben ik 
ook meer gaan doen. Verder 
doe ik graag dingen naast het 
voetbal om te voorkomen 
dat mijn wereldje erg klein 
wordt. Zo studeer ik commer
ciële economie en ik hou van 
mountainbiken.”
 
Je kent Amsterdam-Oost 
goed. Word je wel eens her-
kend op straat?
“Ik heb een jaartje in de 
Transvaalbuurt gewoond en ik 
vind Oost heel leuk, maar de 
huur was hoog en ik ben bijna 
nooit thuis. Nu woon ik weer 
bij mijn ouders in Wormer. Ik 
hoop later in het buitenland te 
voetballen, dan ga ik alsnog op 
mezelf wonen. Ik werd tijdens 
mijn vakantie op Zanzibar 
toevallig herkend, maar in 
Amsterdam kan ik rustig over 
straat. Ik weet niet hoe het is 
om veel herkend te worden 
maar ik denk dat het veel 
invloed op je leven heeft, dat 
je goed moet nadenken of je 
ergens heen gaat of niet. Maar 
mijn ambitie is beste keepster 
ter wereld worden, dan komen 
alle andere dingen erbij.”

‘Gedimd licht, een gezellige bar en linnen gedekte tafeltjes’

R E STAU R A N T  L E  B I ST R O  A A N  D E  M U I D E R ST R A AT W E G  G E O P E N D

In een historisch pandje 

aan de Muiderstraatweg in 

Diemen is kortgeleden Le 

Bistro geopend, een klas-

sieke bistro met een goede 

keuken en verse produc-

ten. Peter Meijer is uitbater 

en hij bestiert de keuken, 

vol passie. “Stilzitten is niet 

echt mijn ding.”

Het was eigenlijk niet de 
bedoeling om weer iets hele
maal vanaf niets op te zetten, 
maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan, Peter is een 
horecaman in hart en nieren. 
“Het kwam op mijn pad, ik 
zag het pand en wist meteen 
wat hier goed zou passen. Het 
moest knus worden, een plek 
waar je romantisch kan eten. 
Een echte, ouderwetse bistro 
kortom. Nu draait het lekker 
en geniet ik enorm. De grote, 
luxueuze keuken is een genot 
om in te werken.”
Om zijn zuurkoolstamppotjes 
staat hij al bekend, maar op 
de kaart van Le Bistro – een 
klassiek moderne keuken – 

Peter Meijer opende onlangs Le Bistro aan de Muiderstraatweg in Diemen, en hij 
neemt een karrevracht aan ervaring mee. “Het draait lekker en ik geniet enorm.”

staan ook onder meer ribeye, 
gamba’s, lamskoteletjes, een 
vegapasta en sliptong. “Ik 
gebruik verse producten, niks 
komt uit pakjes, en bij elk 
gerecht is een perfecte wijn te 
kiezen.” Hij lacht: “Ja, ik ben 
een kenner.”
 
Peter zit vol verhalen over zijn 
horecaavonturen, hij is vrolijk 
en gastvrij. Kennis van vlees, 
zijn specialiteit, deed hij op in 
Zwitserland, waar hij lange tijd 
werkte. De rasAmsterdammer 
maakte vervolgens onder meer 
de beroemde bistro Robert 
in Hilversum tot een succes, 
werkte in de keuken van Klein 
Kalfje aan de Amstel en werd 
in zijn tijd bij The Corner aan 
het Scheldeplein bekroond 
om zijn kalfsgehaktballen, 
tomatensoep en mosselen. “Ik 
heb veel mooie dingen meege
maakt.” Nu kijkt hij tevreden 
rond in zijn nieuwe zaak. “Zo 
wil ik het, de sfeer van een 
echte bistro: knus, een gezel
lige bar, met linnen gedekte 
tafeltjes, kaarsjes en gedimd 
licht.”
 
Terras
Le Bistro is nu nog zes dagen 

per week geopend, vanaf het 
voorjaar zeven. “Dan gaan we 
een mooi terras opbouwen, 
kijk wat een ruimte voor de 
deur.” Vanwege de opening 
is er de komende weken een 
feestelijke aanbieding: tourne
dos met peper of stroganoff
saus voor €17,50. “Pure ossen
haas, mooi echt vlees.”
 

Ambities te over voor Peter, 
nu hij de smaak van een eigen 
zaak weer helemaal te pak
ken heeft. Hij wil nog een 
bezorgdienst opzetten en 
gezellige themamiddagen met 
bijvoorbeeld een High Wine 
organiseren. “Dan moet het 
team wel uitgebreid worden 
met personeel in de keuken 
en de bediening…” Duidelijk 

in zijn element: “Het is echt 
weer gezellig. De reacties van 
mensen die naar de keuken 
komen en me bedanken, daar 
doe je het voor.”
 
Le Bistro, Muiderstraatweg 55, 
Diemen, 020-7732908, 
www.lebistrodiemen.nl.

Advertorial

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  1 5



Pieter Nieuwland College
....................................................................................... 
kom ons lesjesprogramma volgen 
en/of bezoek de open avond
.......................................................................................
havo/vwo
.......................................................................................
vwo
.......................................................................................
vwo+
proelklas voor nieuwsgierige leerlingen met ideeën!

onderzoek, ontwerp en creëer met
ART – duik in de wereld van de kunst en cultuur
SCIENCE – duik in de wereld van de exacte 
wetenschappen
.......................................................................................
Wij bieden: 
vanaf klas 1  FAST LANE ENGLISH (FLE)
in klas 2 SPAANS
in klas 3 SOFTWARE ENGINEERING
.......................................................................................
Pieter Nieuwland College
Nobelweg 6, 1097AR Amsterdam 
020 66 54 730  www.pieternieuwland.nl 
Meer info?  a.weerts@pieternieuwland.nl
.......................................................................................

.......................................................................................
lesjesprogramma – alleen voor leerlingen
.......................................................................................
woensdag 22 januari 2020
van 15:00 tot 17:00 uur
.......................................................................................
woensdag 5 februari 2020
van 15:00 tot 17:00 uur
.......................................................................................
Kom op tijd, want na 15:00 uur kun je niet 
meer meedoen. Aanmelden is niet nodig.
.......................................................................................
Op dezelfde middagen: 
vwo+ workshops voor vwo-leerlingen 
Hiervoor moet je je wel vooraf aanmelden via 
vwoplus@pieternieuwland.nl
.......................................................................................
open avonden  – voor ouders en leerlingen
.......................................................................................
donderdag 23 januari 2020
van 19:00 tot 21:00 uur
.......................................................................................
dinsdag 4 februari 2020
van 19:00 tot 21:00 uur
.......................................................................................

Meer weten? Ga naar:
clusius.nl/vmboclusius.nl/vmbo

Schuin afsnijden
of in laagjes knippen?

Ontdek al jouw mogelijkheden!

OPEN
DAGEN

24
25
JANUARI

Clusius College
Alkmaar  �  Amsterdam  �  Castricum  �  Grootebroek
Heerhugowaard  �  Hoorn  �  Purmerend  �  Schagen

Alkmaar  �  Amsterdam  
Heerhugowaard  

Het Clusius College is een school 

voor vmbo-basis tot TL. Naast de 

gebruikelijke vakken, geven we 

groene beroepsgerichte vakken 

waarin ruimte en aandacht is voor 

duurzaamheid en gezondheid.

IJburg College 
Pampuslaan 1

Woensdag 29 jan | 18.30-21.00 
VMBO-T / HAVO / VWO
Open inloop

Woensdag 5 feb | 14.30-16.30 | VMBO-BK
Open inloop

Woensdag 12 feb | lesjesmiddag 
Opgeven via de website

OPEN DAGEN 2020
VMBO HAVO VWO

ijburg
college

Leren in de
werkelijkheid

Pampuslaan 1 | 1087 HP Amsterdam | www.ijburgcollege.nl | 020–3443000 | ‘Zoveel mogelijk leren over jezelf en de wereld om je heen’ 

leren in een
leergemeenschap
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Sluisbuurt-aan-Zee

De veranderende stad      Door Bas Kok

Op Zeeburgereiland en in 
Schellingwoude weet onge
veer iedereen het, maar in 
de rest van Amsterdam is het 
tamelijk onbekend. Over de 
Oranjesluizen wandel je in 
een paar minuten het IJ over. 
Een prachtig tochtje tussen 
Noorder en Zuider IJdijk waar 
het water zilverachtig glin
stert. Schellingwoû lijkt vanaf 
de sluizen een dunbevolkt 
dijkdorpje in Zeeland of Fries
land. Schijn die niet helemaal 
bedriegt. In het voormalige 
vissersdorp sta je zo in een 
weiland, al dan niet oog in oog 
met grazend vee en loslopende 
paardjes. Op anderhalve 
kilometer Schellingwouder
dijk vind je, behalve de buiten 
het dorp liggende Landmarkt, 
geen winkel, kroeg, restaurant 
of ijsloket. Dit stukje Amster
dam binnen de Ring is op zijn 
zachtst gezegd geen kermis.
 
De eerste steen voor de Oran
jesluizen werd gelegd door 
Koning Willem III. Toen ze 
anderhalve eeuw geleden in 
gebruik werden genomen, was 
het IJsselmeer nog Zuiderzee. 
Op de grijze plaquette bij het 
noordelijk bedieningsgebouw 
staat:
 

ORANJESLUIZEN 
geopend 18 maart 1872
de gedenksteen gelegd door 
ZM KONING WILLEM III 
 29 april 1870

 

Er zijn niet veel bouwwer
ken die al voor de oplevering 
worden herdacht. Inmiddels 
is het naar het koningshuis 
vernoemde complex de naam
gever van de nog te bouwen 
Sluisbuurt. De Canadese stad 
Vancouver staat model voor 
de wijk die serieus highrise 
wordt en een hoge dichtheid 
krijgt. Als de verschillende 
deelbuurten op Zeeburgerei
land voltooid zijn, wonen er 
vermoedelijk meer dan twin
tigduizend mensen. Daarnaast 
zullen er dagelijks duizenden 
werknemers en bezoekers 
verblijven, want het schierei
landje krijgt een bedrijvenpark 
en de nodige culturele en 
recreatievoorzieningen. Aan 
de voet van de sluis waar de 
Zuider IJdijk begint – in de ze
ventiende eeuw de ‘paarden
hoek’ genoemd omdat er een 
cavaleriestation was – moet 
een culturele publiekstrekker 
van internationale allure ver
rijzen.
 
Maar de grootste attractie 
van de Sluisbuurt wordt het 
dijkdorp Schellingwoude. Als 
je tussen de hoogbouwtorens 
woont of werkt, is een oud
Hollandsch vissersdorpje aan 
de zonzij van het IJ de ideale 
break. Schellingwoude is een 
potentiële Sluisbuurtaan
Zee. Het risico op Volendam
misering is reëel. Hoeveel 
van die pakweg twintig tot 
dertigduizend dagelijkse aan
wezigen wandelen straks op 

Van IJ tot Z

Nieuwe columnist
Vanaf dit nummer schrijft 
Bas Kok voor de Brug. Bas 
is auteur van het boek 
Oerknal aan het IJ, waarin 
hij de geschiedenis van 
Amsterdam schetst, bezien 
vanuit Noord. 
In zijn bijdragen voor de 
Brug zal hij schrijven over 
de veranderende stad. 
Geschiedenis en toekomst 
komen in zijn stukken vaak 
samen, want volgens Bas 
pendelt het heden van een 
stad tussen verleden en 
toekomst. Bas groeide op in 
Noord, waar hij nog steeds 
woont. Tussen 2000 en 2012 
woonde hij op Borneo-
eiland. Sindsdien heeft hij 
bijzondere aandacht voor 
het IJ en de grensgebieden 
tussen Noord en Oost. Bas 
is voorstander van een of 
meer bruggen over het IJ, 
dus het wekt geen verbazing 
dat de titel van deze krant 
hem aanspreekt.

een Zeeburgerdag niet ‘even 
gezellig over de Sluis’? Dan 
schieten in Schellingwoude de 
restaurants, dijkhuiscafeetjes 
en ijssalons waarschijnlijk als 
paddenstoelen uit de grond. 
Talloze plezierbootjes die nu 
alleen schutten, leggen dan 
een uurtje aan. Voor je het 
weet is Schellingwoude een 
toeristisch pretpark.
 
Om dat te voorkomen lijkt het 
me verstandig als de gemeente 
nu al bedenkt hoe de bezoe
kersstromen straks in goede 
banen kunnen worden geleid. 
Je kunt overlast verminderen 
met een goede voorziening er
gens midden op de wandel en 
fietsroute van de sluis. Aan de 
sluiskop op de Noorder IJdijk 

ligt het huidige informatie
punt er desolaat en informatie
loos bij. Alle ruimte voor een 
educatief bezoekerscentrum. 
Onder de Noorder IJdijk past 
een drijvend horecapaviljoen 
in het IJ. Zo vang je voor je op 
de dijk van Schellingwoude 
bent al veel drukte af. Uiter
aard kan een leuke ijssalon of 
een fijn café op de Schelling
wouderdijk iets toevoegen. 
Geef lokale ondernemers dan 
tijdig de ruimte om rustig op 
te starten. Anders vrees ik dat 
Schellingwoude over een jaar 
of vijf een stormvloed over 
zich heen krijgt terwijl alle 
sluizen open staan.

De Oranjesluizen gezien vanaf de Amsterdamsebrug. Via dit 
monumentale sluizencomplex wandel je nu in een paar minuten over 
het IJ, een prachtig tochtje.

deBrugNieuws

M A AT R E G E L E N  N O D I G

Bereikbaarheid 
Zeeburgereiland en IJburg
Er wordt de komende jaren veel gebouwd aan de oostrand 
van de stad. Op Zeeburgereiland en IJburg komen er in 
twintig jaar zo’n 22.000 nieuwe woningen bij. Hierdoor zal het 
aantal verkeersbewegingen in dit gebied naar verwachting 
verdriedubbelen.
Hoe wordt die enorme stijging opgevangen? Het GVB heeft 
de IJtram (lijn 26) in december op een 4-minutendienst 
gezet. Vanaf komende zomer kan deze tram bovendien 
gekoppeld rijden, wat inhoudt dat de capaciteit trapsgewijs 
verdubbeld kan worden. Andere plannen, zoals die voor een 
extra fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal en het 
ongelijkvloers maken van de kruising bij de Piet Heintunnel, 
worden nog verder uitgewerkt.
De Oostelijke Ontsluiting van IJburg wordt mogelijk verbeterd 
door twee HOV-busverbindingen, een richting Bijlmer en 
een naar Station Weesp. De Overdiemerweg (ook bekend als 
Nuonweg) wordt naar verwachting in 2020 opengesteld.



Kom naar onze open dagen   

24 januari
vwo/havo/vmbo

25 januari
vwo/havo/vmbo

6 februari    
vwo/havo

serieusgoed.osbĳ lmer.nl
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Bezorgers 
gezocht 
voor de Brug.
een bijbaantje in je 
eigen buurt.
 
Meer weten?
 

Media Verspreiders
www.mediaverspreiders.nl/bezorger-worden
088-4447744  •  Instagram: mediaverspreiders 
inspectie@mvamsterdam.nl
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Media Groep Amsterdam bedient heel Amsterdam
L O K A L E  H U I S - A A N - H U I S B L A D E N  B U N D E L E N  K R AC H T E N

Eind vorig jaar maakte de uitgever van weekblad De Echo 

bekend dat het blad zou ophouden te bestaan. De Echo 

werd sinds 1952 in grote delen van Amsterdam verspreid.

Zes lokale huis-aan-huisbladen slaan nu de handen ineen: 

voor adverteerders zijn zij dé oplossing om Amsterdam 

huis-aan-huis te bereiken in 2020, zowel online als offline.

Om adverteerders de kans te 
geven Amsterdammers ‘lokaal 
te blijven bereiken’ is Media 
Groep Amsterdam opgericht. 
De aangesloten kranten, met 
een gezamenlijke oplage van 
bijna 300.000 exemplaren, 
hebben hun verschijningsdata 
voor 2020 op elkaar afgestemd.
 

De edities brengen het lokale 
nieuws in en rond de hoofd
stad op een verfrissende ma
nier en staan garant voor goede 
verhalen, nuttige plaatselijke 
informatie en vooral lokaal en 
regionaal aansprekende on
derwerpen. Meer informatie? 
martijn@debrugkrant.nl.

Media Groep Amsterdam 
bestaat uit:

• Bijlmer&Meer (Zuidoost, 
om de week)

• de Brug (Oost en omstre-
ken, maandelijks)

• ZUID! (Zuid, maandelijks)
• Westerpost (Nieuw-West, 

Badhoevedorp, Zwanen-
burg, Halfweg en Lijnden, 
wekelijks)

• Noord Amsterdams 
Nieuwsblad (Noord, weke-
lijks)

• Kompas (Landsmeer, Oost-
zaan en Noord)

Mediagroep
Amsterdam

Mediagroep Amsterdam is een samenwerking tussen zes goed gelezen Amsterdamse huis-aan-huisbladen die 
de handen in een slaan om Amsterdam als kwalitatief totaalpakketaan te bieden. Uitgevers in heel Amsterdam 
met een eigen identiteit, die weten wat er speelt in het stadsdeel of de buurt. Elk stadsdeel heeft eigen wensen 
en interesses. De edities spelen hier op in met unieke, relevante redactie en advertenties. Of het nou gaat om 
cultuur, sport, politiek of lokale evenementen, u leest het in de bladenvan Mediagroep Amsterdam!  
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De Brug 

 

74.000 

 

€

 

1.950,- 

 

€

 

1.180,- 

 

€

 

680,- 

 

€

 

420,- 

 

€

 

280,-

          

Westerpost 79.000 € 1.742,-  957,- € 510,- € 255,- € 135,-

          

Zuid 56.000 € 1.690,- € 1.015,- € 575,- € 325,- € 175,-

           

Bijlmer 30.000 € 1.000,- € 550,- € 300,- € 175,- € 100,-

Kompas  18.300  € 1.206,-  € 725,-  € 390,-  € 211,-   € 116,-

          

Noord-Amsterdams 30.500 € 1.140,- € 684,- € 370,- € 199,- € 110,-
Nieuwsblad

Mediagroep
Amsterdam

In elf speciaal geselecteerde weken in 2020 
komen alle edities gelijk uit!

Reserveer nu uw campagne bij Mediagroep Amsterdam! Zo komt uw advertentie 
eenvoudig in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk zichtbaar in 
287.000 exemplaren in de maanden: januari (week 4), februari (week 8), maart (week 12), 
april (week 17), mei (week 22), juni (week 26), augustus (week 35), september (week 40), 
oktober (week 44), november (week 48) en december (week 51). Voor de exacte data 
van de verschillende edities kunt u contact opnemen met uw media-adviseur. 

 

 

Bereik heel Amsterdam tegelijk 
met de edities van MGA! 

    

Nieuws uit Amsterdam West lees je alleen in 
deze wekelijkse uitgave. Lokaal nieuws over de lezers 
en  ondernemers uit stadsdeel, wijk en buurt.

Deze wekelijkse uitgave staat bekend om de lokale 
evenementen en specials over het stadsdeel. 
Informatie waarnaar de lezers op zoek zijn.   

Uitgave in Amsterdam Zuid gericht op het lokale nieuws 
en verhalen van lezers en ondernemers in het stadsdeel. 
Lezen wat er speelt in stadsdeel en wijk doe je in ZUID.    

Deze uitgave staat bekend om de sterke redactionele 
invulling in de regio Amsterdam Zuidoost. Nieuws, 
informatie en entertainment uit de directe omgeving. 

Bekend om de sterke redactionele invulling in de regio 
Oostzaan en Landsmeer. Nieuws, informatie en 
entertainment uit de directe omgeving lees je in deze editie.    

Kwaliteitskrant in Oost met maandelijks aandacht 
voor nieuws, politiek, wonen en interviews met bekende, 
opvallende mensen en interessante bedrijven.    

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lourens: 06-40702192, jeroenlourens@rodi.nl

Let op: De edities Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Kompas en Westerpost komen wekelijks uit,
Bijlmer & Meer elke even week en De brug en ZUID! komen elke maand uit. 

Wilt u ook 
zichtbaar zijn in

287.800
exemplaren?

Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam 
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Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam 

Voor meer informatie en adverteren kunt u contact opnemen met Martijn van den Dobbelesteen:
martijn@debrugkrant.nl, 06-29040240, www.debrugkrant.nl

Voor meer informatie mail Martijn van den Dobbelsteen: martijn@debrugkrant.nl
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Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend 
dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het opleggen 
van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de 
algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie 
of de locatie van een inrichting hierom vraagt.

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan ATES Control B.V. en 
hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend 
grondwater op het gemeentelijk hemelwater. Het grondwater komt 
vrij bij de mechanische en chemische regeneratie van de koude- en 
warme bron (doublet) behorende tot het open bodemenergiesysteem 
(PNH 33595) van de Kohnstamm Amstel/Campus, locatie Wibautstraat 2 
te Amsterdam.

Datum besluit: 13 december 2019
Zaaknummer: 9271154

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op de website 
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze 
procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, hand-
tekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een 
kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. 
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een 
machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het 
bezwaarschrift te vermelden. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit 
niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een 
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige  
Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook 
digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een 
verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 
‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over 
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 
1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde 
datum van het besluit.

Ter inzage legging ontwerplijst  
zwemlocaties Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 10 december 2019 
de ontwerplijst zwemlocaties in oppervlaktewater voor het zwemseizoen 
2020 vastgesteld. U kunt de lijst van 9 januari tot en met 19 februari 2020 
inzien:
• op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen;
•  bij de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18,  

Haarlem op afspraak tel. 023-5143331.

Ingezetenen van de Provincie Noord-Holland en overige 
belanghebbenden kunnen tot en met 19 februari 2020 schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
Deze zendt u, onder vermelding van nummer 1322913/1322925, aan: 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. dhr. J. van Brussel,  
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het E-mail adres 
brusselj@noord-holland.nl. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor nadere 
inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. J. van Brussel,  
tel. 023 – 514 3720.

Nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam 2020  
Nieuwe regels voor Bed & Breakfasts, kamerverhuur, woonboten, 
lokale voorrang jongerenwoningen en voorrang voor onderwijs- en 
zorgpersoneel. 
De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met een 
nieuwe huisvestingsverordening. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 
2020. 

Huisvestingsverordening Amsterdam 2020
De Amsterdamse woningmarkt kookt over. De prijzen stijgen en steeds 
meer mensen staan in de rij. 
Kamerverhuur en toeristische verhuur in huizen neemt toe waardoor de 
woningvoorraad en de leefbaarheid van wijken onder druk staan. 
De toenemende schaarste van woningen vraagt om regulering; 
om meer grip van de gemeente op de woningvoorraad. In deze veror-
dening zijn belangrijke afspraken uitgewerkt.
De belangrijkste wijzigingen gaan over de onderwerpen:
 Een quotum per wijk en per pand voor kamerverhuur: alle verhuur-

ders die een woning verhuren aan drie of meer volwassenen heb-
ben een vergunning nodig. Alle huidige verhuurders hadden al een 
vergunning moeten hebben. Vanaf 1 april 2020 geldt dat in een wijk 
of pand waar het quotum bereikt is, geen nieuwe vergunning worden 
afgegeven. 

 Een vergunningverplichting voor Bed & Breakfasts en een quotum 
per wijk: op basis van het aantal aanmeldingen, wordt per wijk  
gekeken of het maximumaantal Bed & Breakfasts wordt gehaald. 
Als er meer aanmeldingen zijn dan het maximum toelaat, worden de 
beschikbare vergunningen verloot. 

 Woonruimteverdeling: lokale voorrang bij de toewijzing van jonge-
renwoningen, voorrangsregels voor middeldure huurwoningen en 
voorrang op bepaalde woningen voor onderwijs- en zorgpersoneel. 

 Woonboten worden vanaf 1 januari 2020 gelijk behandeld als andere 
woningen en moeten zich aan dezelfde regels houden. 

Stukken lezen
De stukken zijn te downloaden op: www.amsterdam.nl/wonen 

Let op:
In een aantal situaties moet u vóór een bepaalde datum een vergun-
ning aanvragen. Zorg ervoor dat u op tijd bent. U kunt alle informatie 
vinden op www.amsterdam.nl/wonen 
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

o a r - o o s t . n l
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

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

We zoeken

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Een uitvaart die 
bij u past, met veel 
respect voor allen.

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00Where 
 else?!

napamsterdam.nl

by M.e.

www.breezeamsterdam.com

Sunday Afternoon 
tea 

kidsaktief.nl

 

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

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

WWW.OTUA.NL

Unikidz Kinderopvang 
contactadres:

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

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

 

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

STERREN    HEMELVANDE

C AT E R I N G
Culinaire catering • sterrenvandehemel.nl

info@sterrenvandehemel.nl • 06 509 545 95 

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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

Nieuw adres
vanaf 1 december 
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede

www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

KINDER-
SCHOENEN
en pedicure

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

Uitverkoop 
wintercollectie 

RIS

L I N G E R I E S PE C I A A L Z A A K  I J B U R G
• Pampuslaan 41, 1087 HP Amsterdam
• www.evenstarslingerie.com

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
020 337 95 64
info@aaclinic.nl
www.aaclinic.nl

www.newomij.nl

Perfection with Elegance & Grace

 

Administratie en Consultancy  
Associatie B.V. 

Full service administratiekantoor  
-(loon)administraties 
-jaarrekeningen 
-belastingaaangiften 
-advies 
Veembroederhof 93, 1019 HD 
 020-589 1850 www.acaadmin.nl 

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

- Linoleum
- Laminaat
- Parket
- Pvc stroken
- Vinyl
-- Tapijt
- Gordijnen
- Vitrage
- Zonwering
- Behang
- Horren
- Karpetten
-- Traplopers
- Onderhouds-
  producten

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395

w w w. s i c k m a n n . n l

020 700 84 00, Linnaeusstraat 89, 
Amsterdam, www.enotecaamsterdam.nl, 
info@enotecaamsterdam.nl   

enoteca
Italian wine & food

Colofon
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Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, 
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, 
Harko van den Hende, Bas Kok, Gijs Lauret, 
Marcel van Roosmalen, Wietse Schmidt, Ca
therine Smit, Henk Spaan, José Stoop, Janneke 
Vermeulen.

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of infor
meer bij martijn@debrugkrant.nl  0629040240.

Vormgeving
Studio Potsdam (Guus Pot)
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 0629040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

Drukwerk
Rodi Rotatie

Verspreiding
Media Verspreiders

Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste 
zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend.

Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan 
ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge

publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt, 
online en op papier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex. 
verspreid in AmsterdamOost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneoeiland, 
Cruquiuseiland, Javaeiland, KNSMeiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, Oostpoort, Oos
terparkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, Amstel
kwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, 
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, 
Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Franken
dael, Weespertrekvaart
 IJburg:  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei
gereiland, Centrum eiland
 Zeeburgereiland

 Centrum:  ‘t Funen
 Durgerdam
 Schellingwoude
 Diemen-Noord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Ooster
parkstraat, AH Oostpoort, AH Wibautstraat, 
Bij Storm, Biolicious Oostpoort, caférestau
rant Polder, gemeentehuis Diemen, Grand 
Café Genieten, Haddock, IJburg College, Ikea 
Amsterdam Zuidoost, Intratuin Nobelweg, 
Landmarkt Schellingwoude, Maxis Mui
den, N.A.P., Stadsdeelhuis Oost, Sickmann 
Woninginrichting, winkelcentrum Brazilië, 
winkelcentrum Diemerplein, etc.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

Lumièrestraat 43 
1087 JH Amsterdam - 

IJburg, Tel 020 6946172
www.ed-ishak.nl

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Vrienden worden? 
mail 

martijn@debrugkrant.nl

Personal and
small group 
trainingen 
IJburglaan 473
Amsterdam
020 3030529
www.motion3.nl
Fmotion3gym



deBrugRecept

De Boca Kaarsen Groep BV is een productiebedrijf in kerkkaarsen en kerkartikelen.
Al ruim 55 jaar verzorgen wij voor o.a. kerken, instellingen en ziekenhuizen de kaarsen en kerkartikelen. 
Service met daaraan gekoppeld  kwaliteit, persoonlijke aandacht en het meedenken met de klant zijn de 
centrale pijlers onder ons bedrijf. 

Voor onze vestiging Almere zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Administratief Medewerker M/V (fulltime)
Wij bieden:
- een zeer afwisselende baan
- een goed werkklimaat
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- een salaris in overeenstemming met de functie

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het onderhouden van bestaande en nieuwe  contacten
- acquisitie plegen en uitwerken van offertes
- de volledige orderadministratie en routeplanning
- het onderhouden en begeleiden van het in- en verkoopproces
- diverse voorkomende werkzaamheden

Voor deze functie vragen wij:
- een afgeronde opleiding op mbo+ niveau met enige jaren werkervaring
- goede contactuele- en communicatieve vaardigheden
- creatief, doortastend en klantgerichte instelling
- veelzijdigheid (duizendpoot)
- woonachtig in Almere (of omgeving)
- een geschiktheidstest kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure

Voldoe je aan het bovenstaande profiel en zie je deze uitdaging zitten? Reageer!
Stuur je sollicitatie met CV en pasfoto naar:
Boca Kaarsen groep Noord, t.a.v. De heer A.M. Bolsius
p/a Poelkensdijk 12, 8482 VE Schijndel
e-mail: guusbolsius@boca.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

De gemeente Amsterdam werkt samen 
met (BIZ Knowledge Mile) ondernemers 
en bewoners aan een groene en duurzame 
stadsstraat, van de IJtunnel tot en met het 
Amstelplein genaamd Knowledge Mile 
Park. In de stadsdelen Centrum en Oost 
zijn voornemens om een nieuw terrassen-
plan vast te stellen voor dit gebied om ver-
groening in het gebied mogelijk te maken. 
We zijn benieuwd naar uw mening over 
het terrassenplan. U hebt inspraak op dit 
terrassenplan tot 3 februari 2020. Inspraak 
verloopt via info@knowledgemilepark.nl of 
op afspraak bij het stadloket Centrum of 
Oost waar u het concept terrassenplan ook 
kunt inzien.
 
Meer over Knowledge Mile Park
Meer informatie vindt u op 
www.knowledgemilepark.nl. Hebt u vragen 
of opmerkingen? U kunt ons bereiken via 
info@knowledgemilepark.nl.

bereiding
Meng met een garde de mayo met de zure room en mierikswortel. Breng op smaak met een beetje zout en peper. 
Rooster de walnoten kort in een droge koekenpan tot ze licht kleuren. Laat ze even afkoelen en hak ze grof. Snijd 
de bleekselderijstengels schuin in boogjes. Verwijder de buitenste blaadjes van de little gem, snijd de onderkant 
eraf en de rest in reepjes. Snijd van de bosui ook het onderste stukje, maak ’m eventueel schoon en snijd het witte 
en lichtgroene stuk in ringetjes. Snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis en snijd de parten in plakjes en dan 
nog iets kleiner. Meng alles door elkaar en dien meteen op.
Eten als maaltijd? Snijd dan nog een gerookte kipfilet in kleine plakjes en voeg toe. En rol het restje de volgende dag 
in een wrap!   

Door Janneke Vermeulen

RECEPT

WALDORFSALADE

      voor 2x lunch:

• 2 eetlepels mayo
• 2 eetlepels zure room
• 1 flinke theelepel geraspte  

mierikswortel (uit een potje)
• 50 gram walnoten
• 4 stengels bleekselderij
• 2 x little gem
• 2 bosuitjes
• 50 gram brokkelige blauwe  

kaas (bv. bleu d’Auvergne of  
blue stilton)

• 1 zoetzure appel (bv. elstar of 
jonagold) 
 
 

Janneke kookt

Even een ongemakkelijk weetje: de meeste voedselverspilling vindt thuis plaats. In de ver-van-je-bed keten 
(landbouw, verwerking, horeca en supermarkt) kunnen ze er ook wat van, maar wij consumenten gooien maar liefst 
een derde van ons eten onnodig weg. Doodzonde van het eten, geld, milieu en ook niet best voor je geweten.
 
Na brood en zuivel zijn groenten de meest verspilde producten. Bij ons verdwijnt vooral bleekselderij ongebruikt 
in de vuilnisbak. In de meeste gerechten speelt bleekselderij namelijk een lullige bijrol – voor pastasauzen en 
stoofpotten heb je hooguit anderhalve stengel nodig – en voor je het weet liggen de andere stengels je nog drie 
weken kwellend aan te staren vanuit de groentelade.
 
Waldorfsalade helpt je van je voorraad bleekselderij en schuldgevoel af, én geeft je je weerstand een oppepper. 
Helemaal januari-proof dus. De salade stond aan het eind van de 19de eeuw voor het eerst op de kaart bij het 
Waldorf Astoria Hotel in New York. Het origineel telde slechts vier ingrediënten: bleekselderij, appel, mayo en 
sla. Later kwamen daar nog eens walnoten en kip bij. Nu vind je zelfs recepten met rozijnen, kaneel of (horror!) 
mandarijnen uit blik. Ik gaf ook mijn eigen draai aan de Waldorfsalade. Een heel goede, al zeg ik het zelf.

WALDORFSALADE 
TEGEN VOEDSELVERSPILLING 



deBrug

Diner voor twee mét een fles wijn erbij, in het mooie nieuwe restaurant Le Bistro 
aan de Muiderstraatweg in Diemen.

Puzzel  jij mee voor een heerlijk diner met wijn bij Le Bistro in Diemen?

Joehoe, mooie prijs te winnen

Stuur dan oplossing van  de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 februari 2020 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Le Bistro, Muiderstraatweg 55, Diemen, 0207732908, 
www. www.lebistrodiemen.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 1172019 is oudejaar. Uit 401 inzenders is L. Schraag als 
winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug
nummer 119
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 19 februari 2020.

Horizontaal
 

 1. Op geen enkele tijd
 4. Ui
 8. Rondhout
 9. IJsland (op auto's)
 10. Mannelijk dier
 11. Lidwoord
12. Firma
 14. Dof
 16. Gemeen
 18. Plaats
 20. Deken
 22. Steensoort
 24. Nagerecht
 27. Kledingstuk
 29. Fluweelkoord
 31. Heks
 32. Storm
 35. Muze van het 
  minnedicht
 38. Beleid
 39. Zomermaand
 41. Atmosfeer absoluut 
  (afk.)  

 43. Motorraces
 44. Drietenige luiaard
 45. Arbeidstijdverkorting
 47. Met name
 49. Voorzetsel
 50. Sjaal
 51. Tuinkruid

Verticaal
 

 1. Aardolie
 2. Onzes inziens
 3. In samenwerking met
 4. In internetadressen 
  Verenigde Arabische 
  Emiraten
 5. Hooimaand
 6. Berg op Kreta
 7. Zelfkant
 10. Omroep
 13. In dubio zijn
 15. Lentemaand
 17. Raadsman
 18. Klap ( jongerentaal)
 19. Decimeter
 21. Barnsteen
 23. Dopheide
 25. Lidwoord (Frans)
 26. Plant
 28. Naakt
 30. Stop!
 33. Karaat
 34. Daad

 36. Vreemde munt
 37. Ten aanzien van
 39. Mantel
 40. Voorbij
 42. Vriend
 46. Tantalium
 48. Nederland (auto-
  kenteken)

P R I J S P U Z Z E L

Zelden eet ik nog in een sterrenrestaurant. Dat de dode 
chef Bocuse na zijn overlijden ook nog een Michelinster 
is kwijtgeraakt, doet me niks. Ooit probeerde ik er te 
reserveren, wat pijnlijk mislukte: nergens word je zo 
arrogant op je overbodigheid gewezen als door de 
gerant van een driesterrenrestaurant. Zijn minachting 
deelt hij uit als een kippenboer zijn voer. En nu zijn ze 
daar bij Lyon een ster kwijt. Nu hoef ik er helemaal nooit 
meer heen met hun armzalige twee sterretjes. In de jaren 
tachtig, toen ik me net zo gedroeg als die Amerikanen 
die door Europa trokken met de Michelingids als 
reisleider, lukte het me wel eens om door die muur van 
arrogantie heen te breken en te reserveren, bij Michel 
Bras in de Cantal, bij Troigros in Roanne, of bij Lameloise 
in Chagny. Toen we daar aankwamen had ik nog geen 
rijbewijs en mijn vrouw reed in een deux-chevaux. Bij de 
ingang vroeg een geüniformeerde of hij de auto moest 
wegzetten. Dat durfde mijn vrouw niet aan. ‘Hij kan 
natuurlijk niet schakelen in die eend.’ We zagen hoe hij 
een grote opluchting door zijn wangen naar buiten blies.
Ik denk dat we begin dertig waren, totaal niet blasé. Alles 
was leuk, ook in die kakkineuze omgeving van een van 
de onbekendere ‘driesterrententen’ in de Bourgogne.
Wat een sommelier precies was, wisten we niet. Bij John 
Halvemaan op het Leidseplein had je alleen Esther, zijn 
vrouw. Rood of wit was daar de vraag.
Deze man had het over een wijngaard aan de overkant 
van de straat, ‘achter die muur daar, ziet u wel? Die kan 
ik aanbevelen. Puligny-Montrachet heet hij’. Er hing een 
prijskaartje aan die witte wijn, maar dat zagen we later 
pas.
Bij de Bresse-kip met truffel kregen we Pommard, ook 
van de overkant van de straat achter die muur en ook 
aan de Pommard hing een prijskaartje. De sommelier 
dronk een half glas mee, ‘om te proeven’.
Misschien is dit een wat lange inleiding voor de 
slotmededeling dat mijn vrouw en ik vanavond gaan 
eten bij Storm, een eettent aan het Buiten-IJ zonder 
sommelier.

Eten zonder sommelier

Henk
SPAAN
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deBrugAgenda

ALLEGAAR
 

23 januari
Flex Night Live: journalist 
Brenda Stoter over de jezidi’s, 
het volk dat IS wilde uitroeien. 
Flex Bieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.
 

26 januari
WijnSpijs Wandeling Amster-
dam-Oost. Zes zaken presente-
ren je hun signature dish met 
bijpassende wijn. Dessert en af-
terparty bij Pompstation. 12.00 
uur, inschrijven via wijnspijs.nl.
 

30 januari
Pittige Mosterd: Yvonne Kroese, 
ontwerper en kunstenaar. Over 
successen, mislukkingen en in-
spiratie. De Nieuwe KHL, 20.30 
uur, denieuwekhl.nl.
 

31 januari
Herman Koch over zijn nieuwe 
roman Finse dagen. Boekhandel 
Linnaeus, 20.00 uur, linnae-
usboekhandel.nl, reserveren: 
info@linnaeusboekhandel.nl.
 

31 januari
Infopunt Duurzaamheid. Voor 
je vragen over energietransitie, 
luchtkwaliteit, klimaat, voe-
ding, afval, hergebruik, isolatie 
et cetera. Jungle Amsterdam, 
10.00-12.00 uur, www.jungle.
amsterdam.
 

3 februari
Blue Zone Dinner. Eén van die 
plekken waar mensen gezonder 
en langer leven is het Griekse 
eiland Ikaria. Een diner met tips 
en dansen tot besluit. I-Grec, 
18.00 uur, restaurantigrec.nl, 
inschrijven: info@restaurantig-
rec.nl.
 

10 februari
Infoavond over erfpacht, stand 

van zaken en tips. Met o.a. Koen 
de Lange (Nederlands Instituut 
Erfpacht). Flex Bieb, 20.00 uur, 
flexbieb.nl.
 

15 februari
Spelletjesmiddag in het Brink-
huis: dammen, schaken, rum-
mikub, ganzenbord, monopoly, 
kaarten, sjoelen en meer, voor 
alle leeftijden. Landbouwstraat, 
13.00-15.30 uur.
 

21 feb-28 maart
Restaurant Winterlicht op Pam-
pus. Vanaf een klipper naar het 
sfeervol verlichte fort en warm-
gestookte paviljoen. Culinair 
en historisch, ontdek het eiland 
en de goede keuken. Vanaf 
IJburg, 18.00 uur, op vrijdag- 
en zaterdagavond, pampus.nl/
winterlicht.
 

CLUB
 

24 januari
Not Your Avarage 80’s Party. De 
jaren 80, maar dan anders. Dis-
co, dance, hiphop, new wave. 
Platen die je even vergeten was. 
Lolaland, 20.00-02.00 uur, Pam-
puslaan 501, nya80sp.nl.
 

25 januari
OHaG Popkwis. Thema: Om 
in te lijsten, vloeibare prijzen. 
Buurtcafé De Oceaan, 20.00 uur, 
RJH Fortuynplein 29.
 

31 januari
New Year Celebration. InClusion 
is een trans ontmoetingsplaats 
waar je jezelf kan zijn en vrien-
den kan ontmoeten en maken. 
The Manor Hotel, Linnaeus-
straat 89, 20.00-00.30 uur.
 

1 februari
Nataraj Party. Lekker dansen 
op blote voeten en iedereen 

is welkom. Jungle Amsterdam, 
Tweede van Swindenstraat 26, 
20.00-01.00 uur, www.jungle.
amsterdam / nataraj.info.
 

FILM
 

22 januari
Q-Cinema: My Foolish Heart. 
Via het politieonderzoek van 
Chet Bakers dood na een val 
uit een Amsterdams hotelraam 
duikt Rolf van Eijk in de laat-
ste dagen van de trompettist. 
Na afloop jazzdrummer John 
Engels live. Q-Factory, 19.30 uur, 
q-factory-amsterdam.nl.
 

24 januari
Hotel Mumbai (16+). Het 
waargebeurde, beklemmende 
verhaal van de verwoestende 
aanvallen in het Taj Mahal Hotel 
in Mumbai in 2008. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.
 

31 januari
Diego Maradona (9+). Het 
meeslepende en onvergetelijke 
verhaal over de opkomst van 
een groot talent. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.
  

JEUGD
 

26 januari
Slisje, Woedy Woet (4+). Goo-
chelvoorstelling over de 
wonderlijke avonturen van 
het slangetje Slisje. House of 
Watt, 11.00 uur, houseofwatt.nl, 
reserveren-how@ajtc.nl.
 

26 januari
Dagdonker (4+). Drie dansers 
in een betoverend schouwspel 
vol vurige moves. Plein Theater, 
Sajetplein 39, 15.00 uur, plein-
theater.nl.
 

15 februari
Hip Hop Hoera The Remix (4+). 
Drie fenomenale urban dansers 
shaken en grooven in een hu-
moristische hiphopvoorstelling. 
Aan het einde lekker meedan-
sen. Plein Theater, 15.00 uur, 
plein-theater.nl.
 

16 februari
Vreemde Streken (6+). De jonge 
violiste Diamanda La Berge 
Dramm verovert de harten 
van ieder publiek waar ze voor 
speelt. Muziekgebouw aan ’t IJ, 
13.30 uur, muziekgebouw.nl.
 

18 februari
Wintersprookjes Wonderland 
(2-8 jaar). Kindertheater, 
workshops, spelletjes en een 
optocht. QRU, Cruquiusweg 
144, 10.00-16.30 uur, ajtc.nl, 
reserveren-qru@ajtc.nl.
 

MARKT
 

25 januari
Rommelmarkt met livemuziek. 
Gereedschap, boeken, speel-
goed, kleding, breiwerk. Eltheto, 
12.00-15.00 uur, Javastraat 118.
 

26 januari
Postzegelbeurs door filatelieclub 
De Zegelaars. Handelaren en 
vijf- en tiencentboeken zijn er 
volop. Ook voor advies over je 
oude verzameling. De Schakel, 
Diemen, 10.00-16.00 uur.
 

MUZIEK
 

23 januari
Lig & Luister #3, met Raoul 
Michel, Renée Spijker en Lotte 
Kok. Onder warme dekentjes, 
een betoverende avond in een 
historische loods. QRU, Qruqui-
usweg 140, 19.30 uur, ligenluis-
ter.nl.

     J A N U A R I  -  F E B R U A R I   2 0 2 0

 26 januari
Kamermuziek met de traditi-
onele nieuwjaarsborrel. Elise 
Besemer en vrienden spelen 
onder meer strijkkwintetten van 
Boccherini en Schubert. Schuil-
kerk De Hoop Diemen, 15.00 
uur, schuilkerkdehoop.nl.
 

2 februari
Akwasi. Positiviteit en inspire-
rende verhalen vertellen via 
hiphop: dat is de missie van 
Akwasi. Presentatie: Dieuwertje 
Blok. Muziekgebouw aan ’t IJ, 
15.00 uur, muziekgebouw.nl.
 

8 februari
CEZA. Met zijn maatschappijkri-
tische teksten is hij een feno-
meen met miljoenen volgers. 
Q-Factory, 20.00 uur, q-factory-
amsterdam.nl.
 

8 februari
De IJ-Salon. De aanstormende 
sopraan Jeannette van Schaik 
vertolkt liederen van Richard 
Strauss’ Vier letzte Lieder. Mu-
ziekgebouw aan ’t IJ, 14.15 uur, 
muziekgebouw.nl.
 

THEATER
 

2 februari
Leatherback, Mirthe Dokter. Een 
reis in schaduwspel, overhead-
projectie en zang. Plein Theater, 
15.30 uur, plein-theater.nl.
 

21-23 februari
Er valt een traan op de tompoes, 
Toneelgroep Muzak. Een ko-
medie met serieuze ondertoon, 
van Annie M.G. Schmidt. Plein 
Theater, 20.00 uur, toneelgroep-
muzak.nl.

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


