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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN
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Frank en Theo kunnen
er met de pet niet bij:
Grand Café Genieten
moet een ‘plaza’ worden.
Geen plek meer voor
muziek en de OAR.

Henk Spaan:
Knetterstoned.
‘Alleen ambtenaren
kunnen het woord
broedplaatsen nog uit
hun strot krijgen.’

18

5

Jim Jansen is hoofdredacteur
van New Scientist en een
enorme bierliefhebber. Hij
woont al zijn hele leven in
Oost. ‘Ik denk dat ik hier
nooit wegga.’
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BEDRI JVENSTROOK KRI JGT POLITIEBUREAU, P+R , AFVALPUNT EN:

Stadsdeel onderzoekt komst coffeeshop naar
Zeeburgereiland
De gemeente wil op het

naar een stadsverzorgend
bedrijventerrein. Middelgrote
en kleine bedrijven die hun
klandizie vooral in Amsterdam
hebben. Gedroomde partijen
zijn meubelmakers, bouw-,
reparatie- of overslagbedrijven
die goederen overzetten op
kleinere elektrische voertuigen voor het vervoer in de stad.

geplande bedrijventerrein op Zeeburgereiland
ondernemingen met een
duurzaam en lokaal karakter huisvesten. Onder
bewoners leven vooral
vragen over de verkeersdrukte en de mogelijke
komst van een coffeeshop
op het terrein.
Door Tim Jansen

Allicht dat veel eilandbewoners toe waren aan een verzetje of dat pioniers veel betrokkenheid voelen bij hun buurt.
Op een dinsdagavond trotseerden tientallen buurtbewoners
de snijdende stadstoendrawind om in Sporthal Zeeburgereiland een informatiebijeenkomst bij te wonen over
de bedrijvenstrook die aan de
oostkant van het eiland moet
verrijzen. De gemeente streeft

Politiebureau en coffeeshop
Tot zover de wensen. Wat
zeker is: er komt een recyclepunt, een hulpwarmtecentrale, een P+R-gebouw
en een politiebureau dat de
locaties in de Indische Buurt
en op IJburg moet vervangen.
Daarnaast wordt er op verzoek
van stadsdeel Oost onderzocht
of er een coffeeshop op het
bedrijventerrein kan komen.
In de sporthal zijn diverse thematische hoekjes (‘duurzaamheid’, ‘recyclepunt’, ‘stedenbouwkundig plan’) ingericht.
De twee ambtenaren die het
hoekje ‘coffeeshop’ bemannen

Op het geplande bedrijventerrein in de Sportheldenbuurt verrijzen onder meer een afvalpunt, P&R en
politiebureau. Op verzoek van Stadsdeel Oost wordt ook onderzocht of er een coffeeshop kan komen.
De nabije middelbare scholen liggen op iets meer dan 250 meter afstand, die vormen dus geen probleem.

Lees verder op pagina 3
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Je ziet het wel meer bij mensen die lang bij elkaar zijn,
dat de een de ander wordt en
andersom. Ik zat laatst bij café
Kuijper op het terras, dat is
daar heel normaal in de winter,
toen mijn oude benedenburen
passeerden. Ze hadden, omdat
ze elkaar knipten, al jaren
hetzelfde kapsel. Ze droegen
ook al jaren dezelfde jassen en
dezelfde tassen, maar nu liepen

Marcel van Roosmalen
ze ook alle twee achter een
rollator. Het kon natuurlijk dat
ze dezelfde kwaal hebben, iets
besmettelijks misschien. Later
hoorde ik dat de een op de
ander gevallen was, maar dan
echt. Bij het verwisselen van
een lamp in de gang. Alle twee
een heup gebroken. Ik kreeg
dat niet uit mijn hoofd.

www.vandortletselschade.nl
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Elk kunstgebit
verdient de beste zorg.

Volledige boven- en onderprothese. Klikgebit op
implantaten. Reparaties en aanpassingen.
Bel 020 723 5353 of kom langs voor een afspraak
Wibautstraat 192, 1091 GS Amsterdam.

UITBREIDING
MOTION 3̱

DÉ BOUTIQUE GYM VAN IJBURG
PERSONAL • FUN BASED • RESULT DRIVEN
1 GYM MET 3 STUDIO'S
MEER STUDIO'S, MEER TRAININGEN,
MEER RESULTAAT.

SPORT TWEE MAANDEN GRATIS!
MEER INFO?
TRAINING@MOTION3.NL

Een dag per week assisteer je op onze administratie. Hier verleen je ondersteuning bij
de facturering aan onze opdrachtgevers, het boeken van inkomende facturen,
de urenadministratie en bij het up-to-date houden van de projectdossiers.
Taakomschrijving
• Ontvangst van klanten/bezoekers, (mede) gastvrouw
• Beantwoorden van de telefoon en doorverbinden naar collega’s,
• Samen met de directiesecretaresse verzorg je het agendabeheer van de directieleden,
• Leest mee met mail, pakt acties daaruit op en bewaakt de voortgang van
openstaande acties,
• Organisatie van interne en externe meetings,
• Bijhouden en bestellen van kantoorbenodigdheden,
• Overige secretariële werkzaamheden; correspondentie, updaten adressenbestand,
boeken van reizen, filen,
• Mede verzorgen van de facturering middels Word/Excel,
• Bewaken van de urenadministratie.
Profiel
• Zeer goede mondelingen en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands,
basiskennis Engels.
• Ervaring met het MS Officepakket
• Organisatorisch sterk, gericht op samenwerken, accurate werkhouding, pro actief.
• Flexibele, stressbestendige en vriendelijke instelling.

MOTION 3
g y m

IJburglaan 473, Amsterdam, 020 3030529, www.motion3.nl, Fmotion3gym

MOTION3 GYM
BREIDT UIT!
PERSONAL TRAINING
& GROUP WORKOUTS

HIIT - STRENGTH - YOGA - (KICK)BOKSEN
- BARRE - BOKZAKTRAINING - BURN

SCHRIJF JE IN, EN SPORT
2 MAANDEN GRATIS!
Mail naar: training@motion3.nl
motion3boutiquegym
motion3training
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OZ is per direct op zoek naar een ervaren secretaresse (0,8ft)/administratief
medewerk(st)er (0,2ft). Wij zijn een architectenbureau met 70 personen en werken aan
dynamische projecten met veelzijdige opdrachtgevers. Ons kantoor zit op Steigereiland
in Amsterdam-IJburg.
Als secretaresse ben je het eerste aanspreekpunt van OZ voor onze klanten. Je ontvangt
mensen met plezier en verzorgt de afspraken in verschillende agenda’s. Je haalt energie
uit samenwerking en rapporteert aan onze directiesecretaresse.

PERSONAL TRAINING • HIIT • (KICK)BOXING •
CORE • YOGA • STRENGTH

b o u t i q u e

Secretaresse / Administratief Medewerk(st)er

13-11-2019 14:09

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Architecten. Graag ontvangen we je CV
met motivatiebrief t.a.v. Angélique ten Barge a.ten.barge@ozarchitect.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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‘ H I E R WO N E N O O K M E N S E N D I E
S O F T D RU G S G E B RU I K E N ’
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hebben verreweg de meeste
aanloop.
De aankondiging van het onderzoek naar ‘verplaatsing van
een coffeeshop’ is sommige
bewoners rauw op het dak gevallen. In de brief stond dat ‘de
aanwezigheid van het politiebureau op de bedrijvenstrook’
hiertoe ‘kansen biedt’. Volgens
een ambtenaar is hier sprake
van een ‘ongelukkige formulering’. De aanwezigheid van
politie speelt geen rol. De
gemeente Amsterdam hanteert
een spreidingsbeleid voor coffeeshops. Daarnaast mogen er
geen nieuwe verkooppunten
geopend worden.
Oost telt momenteel elf of
twaalf coffeeshops. Geen
daarvan is gevestigd op
IJburg of Zeeburgereiland.
Stadsdeelvoorzitter Maarten
Poorter noemt het daarom
‘niet vreemd’ eens te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor het verplaatsen van
een bestaande coffeeshop
naar Zeeburgereiland. Ook
op IJburg en Zeeburgereiland

wonen immers mensen die
softdrugs gebruiken. Door
coffeeshops te spreiden
hoopt de gemeente straathandel en verkoop via bezorgbrommers tegen te gaan.
Poorter laat weten dat het
stadsdeel nog geen coffeeshop op het oog heeft. “Daarvoor is het nog veel te vroeg.”
Een eventuele verhuizing
van Smoke Palace is nog niet
aan de orde. Deze coffeeshop
aan de Linnaeusstraat werd
eind 2019 voor onbepaalde
tijd gesloten. In januari en
maart van dat jaar was de
zaak twee keer het doelwit
van een aanslag met explosieven.
De zorgen van de bewoners
lijken zich niet primair te
richten op veiligheid. Zij maken zich vooral zorgen om
de verkeersdrukte die een
coffeeshop met zich mee kan
brengen. De situering nabij
de A10 zou softdrugstoeristen kunnen aantrekken. Of
ze wijzen op de nabijheid
van twee middelbare scholen. Ambtenaren leggen geduldig uit dat de coffeeshop

– in overeenstemming met
gemeentelijke regels – op
minstens 250 meter afstand
komt te liggen. “De tramhalte
is nog verder,” constateert
een bewoner droogjes.
Poorter snapt de zorgen die
bewoners hebben over de
nabijheid van de school,
“maar dat is in een stad nu
eenmaal zo”. Of zoals een
ambtenaar de kans die zich
voordoet samenvat: “Niemand wil een coffeeshop in
zijn achtertuin, maar in andere delen van Oost wonen
mensen naast of boven een
coffeeshop. Hier gaat het om
een coffeeshop op een bedrijventerrein dat grenst aan
een woonwijk.” Wanneer het
onderzoek wordt afgerond is
niet bekend.

WEESP HOORT STRAKS
BI J AMSTERDAM
De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben
ingestemd met het herindelingsontwerp gemeenten Weesp
en Amsterdam. Op vrijdag 7 februari ondertekenen beide
burgemeesters het bestuurlijk akkoord. Dit is het resultaat
van de onderhandelingen tussen de colleges van Weesp en
Amsterdam en hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd.
Als alles volgens plan verloopt, is Weesp onderdeel van
Amsterdam als in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen
plaatsvinden. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Er komt
een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat
direct valt onder het college van burgemeester en wethouders
van Amsterdam. Het uitgangspunt is dat deze verandering zo
min mogelijk ingrijpt in het leven van de Weespers en dat het
unieke karakter van Weesp behouden blijft.
Het herindelingsontwerp ligt nu acht weken ter inzage bij de
zeven stadsdeelkantoren en in het informatiecentrum van
Weesp (reacties via www.weesp.amsterdam.nl). Daarna
kijken beide colleges of die reacties aanleiding geven tot
aanpassing van het ontwerp. Naar verwachting behandelen
de gemeenteraden het uiteindelijke herindelingsadvies in
mei 2020.

BEWONERS BEPALEN…

Stadsdeel Oost deelt gemeenschapsgeld uit
Via het project Oost Begroot van Stadsdeel Oost
kunnen bewoners met
ideeën komen voor hun
buurt, en vervolgens
bepalen waar het geld aan
besteed wordt. Per buurt
geeft Oost 200.000 euro
weg. Bewoners vanaf 12
jaar kunnen al meedoen.
Eerst moeten bewoners samen
bepalen wat de vijf ‘aandachtspunten’ van hun buurt zijn.
Ze gaan hierover tijdens een
eerste ronde met elkaar in
gesprek. Want buurtbewoners,
zo redeneert het stadsdeel,
weten zelf het beste waar in
hun buurt behoefte aan is.
In ronde twee wordt het geld
over deze ‘aandachtspunten’
verdeeld. In ronde drie kunnen deelnemers binnen die
‘aandachtspunten’ plannen
aandragen. Daarna – let op, het
is geen eenvoudig systeem –
zijn de plannen in te zien voor
iedereen en kunnen ze ‘geliket’
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worden. Plannen die voldoen
aan de criteria en minstens
dertig ‘likes’ hebben komen
in aanmerking voor uitvoering. Dan vindt een toetsing
plaats en kan er weer gestemd
worden. De plannen met de
meeste stemmen worden tijdens een buurtfestival bekend
gemaakt.
Deze werkwijze, vindt het
stadsdeel, sluit aan bij het
buurtbouwen, het zoeken
naar verbinding met bewoners, ondernemers en de
gemeente om zo samen sterke
buurten te bouwen.
Oost Begroot is er alleen voor
de buurten Oud-Oost, Watergraafsmeer, IJburg/Zeeburgereiland en Indische Buurt/
Oostelijk Havengebied.
Op amsterdam.nl/oostbegroot
vind je data en later de projecten.

OVERDEKT WINKELEN
RUIM 60 WINKELS!
IN WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN VINDT U EEN RUIM AANBOD VAN DE LEUKSTE WINKELS ONDER ÉÉN DAK!

Action • Albert Heijn XL • Alexanderhoeve Kaas & Noten • Art Foto Service Groep • Bakkerij Jongejans • Bammy’s Wok
Basic Line • Bloem! • Blokker • Boeddha • Brasserie Drusius • Bruna • Care & Beauty • Deen Supermarkt • Diemer Apotheek
Döner House • Douglas Parfumerie • D-Men Fashion • D-Reizen • Etos • Expert • Eye Wish Opticiens • Gall & Gall
Grand Cafe Cheers • Hair & Beautysalon Roxanna • Hans Anders • Happy China • Hema • Het Roti Huis • Holland & Barrett
HP Boxsprings • IB Makelaars • ING Bank • Ja Leuk! • Joe & Bero cleaning service • Kellebelle • Kellebelle Kids
Kelly Heruer Photography & Art • Kroonenberg2wielers • Kruidvat • Kwalitaria • Limburgia Vlaaien • Maasdam IJzerwaren
Micha’s Kids Fashion • Miss Etam • My Time Jewels & Watches • Nelson • Papa John’s • Pearle Opticiens • Primera
Püttmann Juweliers • Salon van Diemen • Sam’s Bodyfashion • Sara Nails • SkinsClinique • Slagerij Vedder • SmartProFix
SNS Bank • Sparkle Style • terStal Mode • The Nail Beautique • Van Haren • Volendammer Vishandel • Zeeman

DIEMERPLEIN WINKELS IN DE SPOTLIGHT
SPECIALE AANBIEDING

VRIJDAGAVOND EET DE

COMPLEET

€ 998,-

2E PERSOON GRATIS*!

160x200

Geldig t/m vrijdag 13-03-2020 en uitsluitend
bij telefonische reservering 020 - 69 96 744
www.brasseriedrusius.nl

De slaapspeciaalzaak van Diemen. Ledikanten, Boxsprings, kussens,
matrassen, toppers, lattenbodems en heel veel en mooi bedtextiel!

Volg ons op Facebook!

WINKELCENTRUM

www.hpboxsprings.nl

PARKEERGARAGE

Parkeren v.a. € 0,50

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE
www.diemerplein.nl

facebook.com/diemerplein

instagram.com/winkelcentrumdiemerplein

Mogen wij ons even voorstellen?

Meubelstoffeerderij Miedema & Zn. is een ouderwets
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89
Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?
Wij beschikken over een grote collectie leer en stoffen van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

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.
Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn.
Amersfoort
Amsterdam
Bussum
Rotterdam
Schiedam
Utrecht
033 472 35 77 020 244 31 89 035 691 29 05 010 21 888 76 010 27 34 727 030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

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.

JIM JANSEN

‘Ik ben mijn postcodegebied nooit uit geweest’
Jim Jansen (48) is hoofdre-

pers zoeken altijd naar antwoord op grote vragen. Ze
willen een bepaalde ontdekking doen. Soms zijn ze binnen een paar jaar zover, soms
zijn ze er dertig of veertig jaar
mee bezig. Dat ik daarover kan
schrijven is een groot voorrecht.”

dacteur van populair-wetenschappelijk tijdschrift
New Scientist. Recent
publiceerde hij het boek
Eureka! Topwetenschappers over hun belangrijkste
moment van inzicht. Ook

Wat zijn de opvallendste
interviews die je hebt gehouden?
“De onderwerpen lopen
uiteen. Heino Falcke maakte
de eerste foto van een zwart
gat. Einstein had al voorspeld
dat dat kon, maar zei dat we
daarvoor nooit de goede apparatuur zouden hebben. Een
ander interview was met Eline
Möller. Zij heeft een simpel
wiegje ontworpen voor huilbaby’s. Hoe raak je geïnspireerd, is de kernvraag van de
rubriek. Ik geloof dat dat veel
eerder gebeurt in ontspanning
– met vrienden in het café,
zwemmend of wandelend met
de kinderen, dan tijdens een
dure brainstormsessie met een
ingehuurd bureau.”

staat hij – net als zijn broer
Dolf – graag op het podium.
Hij woont al zijn hele leven
in Oost.
Door Kirsten Dorrestijn

In de Coffee Company aan de
Middenweg zet hij zijn eigen
no waste-koffiebeker op tafel.
Achter de bar weten ze precies
wat hij daarin wil hebben:
een cappuccino met magere
melk. “Twee koppen per dag,
is veertien per week, en dat
flikker je allemaal weg…” zegt
hij, met de beker in zijn hand.
“Als je kinderen hebt, ga je wel
stilstaan bij dat soort dingen.”
Jim Jansen noemt deze Coffee
Company ‘het dorpshuis van
Oost’: “Ik weet nog dat je hier
mocht roken. Toen onze dochter net was geboren was dat
nog zo en gingen wij gewoon
binnen zitten! Dat zou je nu
toch niet meer kunnen verzinnen.”
Je komt hier vaak?
“Ik heb best een druk bestaan,
maar ik ga hier in m’n eentje
even een krantje lezen, werken
of ik houd er een interviewtje. Drie keer per week trek
ik baantjes in het Sportfondsenbad. Dan haal ik om acht
uur hier koffie, om daarna
op de trein te stappen naar
de redactie in Utrecht. Na het
zwemmen voel ik me extreem
lekker. Tijdens het zwemmen
word je niet gebeld en niet
aangesproken… In de zomer
zwemmen mijn vrouw en ik
in de vaart bij Café De Omval,
met een pak aan en een boei
om. Zij doet aan triatlons, dus
ik zie dan langzaam die boei
uit het zicht verdwijnen.”
Je woont al je hele leven in
Oost?
“Klopt, ik ben mijn postcodegebied nooit uit geweest. Ik
ben hier in het OLVG geboren
en heb daarna twintig jaar op
het Linnaeushof gewoond.
Mijn ouders waren gelukkig

Jim Jansen in de Coffee Company aan de Middenweg, die hij ‘het dorpshuis van Oost’ noemt: “Ik weet nog
dat je hier mocht roken.”

getrouwd. Ik ben de jongste
van vier, ik heb drie broers.
Onze school zat in de straat
en wij waren altijd buiten. Het
voetbalstadion, waar Cruyff,
Van Basten en Kieft speelden,
was aan het eind van de Middenweg. Daar liep ik naartoe.
Ik heb dertien jaar als zaterdaghulp bij de Hema gewerkt.
Met mijn vrouw heb ik tien
jaar op de Ringdijk gewoond
en nu sinds 3,5 jaar in Amsteldorp. Ik ben graag in Oost, ik
denk dat ik er nooit wegga.”
Wat vind je leuk aan deze
buurt?
“Ik vind de Middenweg heel
leuk. Bij Café MOJO kijk ik

voetbal als Ajax speelt, mijn
boeken koop ik bij Linnaeus
Boekhandel en Park Frankendael is mooi. Bij Brouwerij ’t
IJ kom ik sinds het open is, al
25 jaar. Daar hebben ze heel
lekker bier. Ik ben een enorme
bierliefhebber. Ik ga daar vaak
wat drinken – echt om het
proeven van bier – en dan om
acht uur naar huis. Het was
één van de eerste plekken die
ik mijn vrouw liet zien, zij is
Zwitserse.”
Zijn er ook dingen die je
minder leuk vindt aan Oost?
“Daar moet ik echt over nadenken…”

Is Oost erg veranderd?
“Het is nu veel multicultureler, er zijn andere winkels
gekomen. Ik heb een heel goed
geheugen, dus ik weet nog dat
dit eerst een bakker was en
daarvoor zat hier een reisbureau.”
Je schreef het boek ‘Eureka!’
met interviews met wetenschappers.
“In het AD heb ik een vaste
rubriek, Eureka, waarvoor ik
elke week een wetenschapper
interview. De wetenschap intrigeert me in hoge mate. Elke
week kan ik iemand interviewen over grote ontdekkingen,
dat vind ik leuk. Wetenschap-
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Net als je broer Dolf Jansen
houd je van op het podium
staan…
“Voor de wetenschap probeer
ik steeds een ander medium te
vinden. De ene keer schrijf ik
erover, dan twitter ik erover,
dan praat ik erover op tv, radio
of op het toneel. Ik vind het
belangrijk dat mensen weten wat er speelt. Al tien jaar
organiseer ik het Gala van de
Wetenschap, en korter ook het
Gala van de Sterrenkunde en
van de Biodiversiteit. Gisteren
heb ik trouwens hier om de
hoek op de Ringdijk nog een
singer-songwriteravond gepresenteerd, The Naked Stage, een
nieuwe muziekavond die zich
afspeelt in huiskamers.”

deBrugNieuws
MEEPRATEN OVER NIEUWE INRICHTING
DIEMERPARK

‘Nieuwe balans tussen natuur en recreatie’
Vanwege de toenemende drukte gaat stadsdeel
Oost met bewoners in gesprek over een
nieuw ontwerp voor het Diemerpark. Aan de
hand van drie themasessies wil het stadsdeel
ideeën ophalen om zo tot een nieuw ontwerp
te komen dat beter past bij de wensen van
bewoners. De sessies zijn verdeeld in drie
thema’s: de natuurstrook langs het AmsterdamRijnkanaal (ARK-zone), de sportvelden en het
oostelijke deel met zandheuvel. Daarna wordt
een aanzet gemaakt tot een plan. Er moet een

Kunst en Cultuur in Oost

Door Wietse Schmidt

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

nieuwe balans worden gevonden tussen natuur
en recreatie, denkt het stadsdeel.
De eerste sessie vond plaats op 13 februari,
maar op 3 maart en 16 april kun je nog
ideeën inbrengen, achtereenvolgens over de
zandheuvel en over sport, van 18.30–21.00 uur
in het IJburg College aan de Pampuslaan. Op 19
mei vindt dan nog een slotbijeenkomst plaats.
Zie ook amsterdam.nl/ijburg-zeeburgereiland/
diemerpark/vernieuwing-diemerpark/.

SPETTERENDE LETTEREN

Ellen ten Damme in
De Nieuwe KHL 1 maart
Spetterende Letteren, een literaire roadtrip dwars door
Mokum en Drenthe, gaat in reprise, mét Ellen ten Damme, in
De Nieuwe KHL op 1 maart. De muzikale reis begint bij het
Amsterdamse Boekenbal en eindigt bij een geheimzinnige
schrijversbijeenkomst in Gasselteboerveensetweede
nijemond. Met ook de vijfkoppige band op het podium en
Paulien Cornelisse, Tommy Wieringa, Suzanna Jansen, Jetta
Klijnsma, Kader Abdolah en Tom de Ket op een scherm.
Zondag 1 maart, De Nieuwe KHL, 16.00 uur, Oostelijke
Handelskade 44, spetterendeletteren.nl.
Advertorial

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 deze rubriek belicht journalist Wietse Schmidt telkens iets opvallends.

Kunstzinnige kost aan de Amstel
Het is ongeveer de meest
winderige dag van het jaar als
ik op mijn fiets vooruit ploeter
richting Thuis aan de Amstel.
Witte schuimkoppen waaien
over de grijze Amstel. Zelfs de
aalscholvers lijken nog verder
ineen te duiken dan normaal.
Het ritje naar het ‘culinair
en artistiek café’ is echter de
moeite waard. In de voormalige directeurswoning van de
oude Zuidergasfabriek is het
aangenaam gezellig. Vanuit de
lichte serre kijk je uit over het
brede water. Landelijkheid en
moderniteit gaan hand in hand
aan de Amstel. De flats van het
Amstelkwartier liggen vanaf
hier gezien als een eiland in
het groen. Het pand is prachtig
gerestaureerd met veel originele details én eigenzinnige
aanpassingen.

De inrichting is eclectisch, met
handgemaakte meubelen van
hergebruikte materialen in
het cafégedeelte, jarenzestigmeubelen in de oude werkkamer en gemakkelijke stoelen
in de verhuurzaaltjes. Elke
kamer heeft een eigen sfeer
en toch is alles in harmonie.
De moderne vitrinekoeling op
een oude houten kist is even
aantrekkelijk als het prachtige
art-decolettertype dat overal in
het pand opduikt.
De inrichting wordt verrijkt
met objecten uit de oude collectie van het bedrijfsmuseum
van het Gemeente Energie
Bedrijf. Oude (kolen)strijkijzers, radio's en stofzuigers
zijn her en der verspreid in het
café en de zalen te vinden. De
muren worden gebruikt voor
de tweemaandelijkse exposities. Momenteel is er een
trio-expositie van Patty Jansen,

Tineke van der Pouw Kraan,
en Emmy van Woerden. Elke
zondagmiddag is er een jazz
optreden.
“We laten onze gasten graag
alle zintuigen gebruiken,”
vertelt eigenaresse Katelijne
Van Wensen. “We geven het
gevoel dat je thuis zit, met wat
kunst aan de muur en een
bloem op tafel. En dat je met
een goed glas wijn in de hand
luistert naar heerlijke muziek.”
In gedachten zie ik de voormalig directeur zitten. Lekker
warm en beschut, hangend in
zijn chesterfield, blik richting
koude Amstel.

JAAP EDEN I JSBAAN

Studentenkampioenschap
marathonschaatsen
Op zaterdag 14 maart wordt op de Jaap Eden
IJsbaan het Nederlands Studenten Kampioenschap
Marathonschaatsen georganiseerd door de Amsterdamse
Studenten schaats-, wieler- en skeelervereniging SKITS.
Dit is een jaarlijks evenement waar alle studerende
schaatsers met elkaar kunnen strijden om de Nederlandse
titel. Het is voor alle niveaus, er zijn ook rijders uit het
landelijk peloton. Voor meedoen of aanmoedigen check
www.nskmarathon.nl.
Op 14 maart vindt Port of Amsterdam NSK Marathon 2020
plaats op de Jaap Eden IJsbaan.
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deBrugNieuws
A A N TA L B E D & B R E A K FA ST S A A N B A N D E N , VO O R TA A N I S
EEN VERGUNNING NODIG

Belangenvereniging: ‘Quotum is een te zware maatregel’
In januari werd in Amsterdam de Huisvestingsverordening
2020 van kracht, waarin de vakantieverhuur wordt ingeperkt en Bed and Breakfasts (B&B’s) volgens een quotum
aan een vergunningensysteem moeten voldoen. Doel van
het beleid is overlast van toeristen verminderen en meer
ruimte creëren op de woningmarkt.
Door Claudia Pietryga-Spuij

In Oost zijn 370 vergunningen voor B&B’s beschikbaar.
Houders die in maart worden
ingeloot, kunnen een vergunning aanvragen (kosten 339,50
euro) die bestaansrecht geeft
voor acht jaar. Daarna moet
opnieuw worden geloot. Tim
Klein Haneveld, voorzitter
van B&B-belangenbehartiger
Amsterdam Gastvrij, vindt
het een te zware maatregel.
“Nu wordt het beeld geschetst
dat iedereen een B&B heeft
of wil beginnen, maar B&B’s
en vakantieverhuur maken
slechts ongeveer twaalf procent van de hele toeristische
sector uit.” Volgens hem zal het
nieuwe beleid woningnood
nauwelijks tegengaan. “Er
komt niet ineens een huis vrij
als de houder moet stoppen,
aangezien hij dan in principe
gewoon in zijn eigen woning
blijft wonen.”
Op de vraag aan de woordvoerder van wethouder Wonen
Laurens Ivens of het quotum
woningnood en overlast tegengaat, stelt die: “Een woning is
om in te wonen. Amsterdam
maakt het echter mogelijk om
een B&B te hebben in een
woning, mits die aan een aantal
voorwaarden voldoet.” Hij

benadrukt: “Een vergunning is
niet te koop! Er moet worden
voldaan aan voorwaarden
om een woning voor andere
doelen te gebruiken dan voor
bewoning. Aanvragers van
een B&B-vergunning moeten
betalen voor de kosten die
hiervoor gemaakt worden. Net
zoals bij vrijwel alle andere
vergunningen.”
Ulrike heeft sinds zes jaar een
B&B in de Indische Buurt.
Ze vindt het jammer dat het
platform Airbnb de afgelopen
jaren in een kwaad daglicht is
komen te staan. “Ik weet dat er
investeerders zijn geweest die
huizen speciaal voor de vakantieverhuur opkochten, maar
het merendeel van de verhuurders heeft zuivere motieven.”
Door de handige manier van
communiceren via Airbnb
kan ze vooraf juist een strenge
selectie maken wie ze toelaat
in haar huis. “Daardoor heb
ik over het algemeen goede
ervaringen met mijn gasten,
en is er geen overlast voor de
buren. En stel dat iemand een
keer een deur net wat te hard
dichtslaat, dan zeg ik daar
uiteraard wat van.”
Vergunninghouders moeten
aan enkele nieuwe regels voldoen. Eerder mocht al maxi-

Toeristen in de Molukkenstraat. In 2018 waren er 34.800 hotelkamers en 3.035 aangemelde B&B’s in
Amsterdam. Op 29 januari deed de Raad van State een uitspraak over vakantieverhuur: het verhuren van
de eigen woning aan toeristen zonder vergunning mag niet meer.

maal veertig procent van de
woning worden verhuurd, nu
mogen gedeelde ruimtes nog
maar voor vijftig procent worden meegeteld en mag maximaal 61 vierkante meter worden verhuurd. Dit leidt soms
tot verwarring. Telt een woonkamer waar een gast doorheen
loopt mee als gedeelde ruimte
of als privéruimte, vraagt Klein
Haneveld zich af. “Ook is het
niet duidelijk hoe de gemeente
een eventuele verbouwing
gaat controleren, is er geen afmeldplicht en is niet bekend of

houders een overgangsperiode
hebben wanneer ze over acht
jaar geen nieuwe vergunning
hebben gekregen.” De woordvoerder: “Bij de aanvraag moet
je een plattegrond aanleveren.
B&B’s die al langer bestaan
en die de vergunning vóór 1
januari 2019 hebben aangevraagd krijgen zes jaar de tijd
om de B&B aan de eisen aan te
passen.”

vertrouwen in dat ze wordt
ingeloot. “Een B&B is zeker
niet voor iedereen. Je hebt
regelmatig gasten in huis en je
moet een hoop schoonmaken
en wassen. Maar ik ontmoet
veel nieuwe mensen en vind
het leuk om mooie plekken in
Oost met anderen te delen. Ik
schoot eerst behoorlijk in de
stress van het nieuws, maar nu
denk ik: het komt vast goed.”

Voor Ulrike is haar Bed and
Breakfast een deel van haar
inkomen, maar ze heeft er

F O R T E I L A N D PA M P U S

Tijdelijk restaurant Winterlicht
gaat weer open
Op Forteiland Pampus opent vanaf 21 februari op vrijdag- en zaterdagavond
weer het sfeervolle restaurant Winterlicht. Je avondje uit gaat van start op een
echte klipper – inschepen om 18.00 uur op IJburg – met op de tap een speciaal
bier en op fles mooie wijnen en andere dranken. Na de oversteek tref je een
verlicht fort en een warmgestookt paviljoen.
Behalve een driegangenmenu – klein geproduceerd, met oog voor kwaliteit en
zo duurzaam mogelijk – tot je nemen, kun je er ook struinen door de gangen,
het eiland verkennen en het vasteland van ’t Gooi, Almere en Amsterdam via
de lichtjes op het vaste land ontdekken.
Restaurant Winterlicht, Forteiland Pampus, 21 februari t/m 28 maart op vrijdagen zaterdagavond. Zie pampus.nl/winterlicht.
Advertorial
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Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure,
verzoek ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam
bekend dat zij een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen. 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.
Het betreft een verzoek tot maatwerk voor een vetafscheider.
Ontvangstdatum verzoek: 10 februari 2020
Aanvrager: Hartog’s Volkorenbakkerij B.V.
Locatie: Wibautstraat 77, Amsterdam
Zaaknummer: 9440227
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt
het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt
u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij
een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook
bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken
publiceren.
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.

Bekendmaking Ontwerp Omgevingsverordening
NH2020
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 11 februari 2020
de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld.
U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 van vrijdag
14 februari tot en met vrijdag 10 april inzien. Dit kan:
1. op de website van de provincie Noord-Holland:
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.
2. op www.ruimtelijkeplannen.nl.
3. Bij de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 in Haarlem.
U kunt hiervoor een afspraak maken met Info DIV; 023 514 4440
of info.div@noord-holland.nl.
Indienen van opmerkingen
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen
over de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 worden ingediend.
Dit kan via de volgende link: https://formulieren.noord-holland.nl/
pnh/zienswijze_ontwerp_omgevingsverordening_nh2020.
Ook kan het schriftelijk, de opmerkingen kunt u richten tot
Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van G. Yilmaz,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van
‘Ontwerp Omgevingsverordening NH2020, nummer 1350386’.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevr. G. Yilmaz
(023 5144303).

Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Actie ! Luxaflex®
jaloezieën,
Hout of Aluminium
Elke 4e jaloezie
cadeau

Inclusief
• Inmeet service
• Vakkundige
installatie
Geldig t/m 31 maart
Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
(t.o. het OLVG ziekenhuis)

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

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl
VERKEERSSCHOOL

ED-ISHAK

auto

starterspakket

15x les + theoriecursus en

€ 999,-

examen + rijexamen

motor 25x les + AVB
en AVD examen

€ 1250,-

bromfiets
5x rijles + rijexamen €

€ 300,-

www.ed-ishak.nl
Lumièrestraat 43,1087 JH Amsterdam - IJburg, Tel 020 6946172

deBrugNieuws
‘ I K B E N H E E L E R G VO O R B U U R T PA R T I C I PAT I E . M A A R U I T E I N D E L I J K
KO M J E O P D E Z E M A N I E R N I E T V E E L V E R D E R .

Na twee jaar nog geen toilet in Park Frankendael
Bezoekers van Park Frankendael met sanitaire aandrang

oplossing verwacht mag
worden omdat daar geen geld
voor is. Tot die stapsgewijze
verbetering behoorde niet
een toilet in Park Frankendael
maar wel het openstellen van
het toilet in het stadsdeelkantoor (10 minuten lopen vanaf
de speeltuin in het park) en
in de OBA Linnaeusstraat (13
minuten).

kunnen beter maar hond zijn. Die hebben een heel fijn en
best groot eigen veldje waar ze vrijelijk kunnen piesen en
poepen. Maar dan de parkbezoekende mens. Die wacht
al meer dan twee jaar op iets wat op een toilet lijkt. En het
ziet ernaar uit dat deze mens, al wandelend in Frankendael, nog veel langere tijd haar of zijn plas moet ophouden. Of in het beste geval naar Intratuin moet oversteken,
want het dichtstbijzijnde openbare toilet is toch al gauw

Vorige maand vroeg de stadsdeelcommissie weer eens naar
de stand van zaken. Het antwoord was duidelijk: ook dit
jaar, meer dan twee jaar na indiening van het plan, gebeurt
er niets, hooguit een ‘pilot’ met
een of twee dixies maar daar
kleefden ook nog (financiële)
bezwaren aan.

tien minuten in lichte draf met geknepen billen.
Door Harko van den Hende

Eind 2017 leek er verlichting
op komst toen Bregt Balk,
bewoonster van Oost, voorstelde om een toilet in zowel
Park Frankendael als in het
Flevopark te plaatsen. Alleen
het voorstel voor Frankendael
haalde het gebiedsplan (voor
2018) en daarmee was het
ambtelijk spel op de wagen.
Althans, zo leek het, want het
duurde nog tot eind februari
2019 voordat dit voorstel was
uitgewerkt tot een gedegen
‘haalbaarheidsonderzoek’.
Belangrijkste conclusie: er
moeten vervolggesprekken
komen. Hoe de bezoekers van
het park in de tussentijd van
de kramp in hun blaas zouden
moeten afkomen bleek niet uit
het onderzoek.
“Ik ben toen heel erg boos
geworden,” zegt Bregt Balk
nu terugkijkend. “Misschien
was dat niet goed van mij,

maar ik vond de uitkomst vrij
teleurstellend. En het duurde
zo lang, het was zo ambtelijk.
Er werd heel erg gedacht in
onmogelijkheden.” Vanaf dat
moment was de liefde van
Balk voor haar eigen initiatief
behoorlijk bekoeld. Maar bij
het stadsdeel niet.
In de loop van 2019 leek er
enige beweging in dit dossier
te komen, al moesten de leden
van de stadsdeelcommissie
nog wel bijna maandelijks vragen naar de voortgang. In augustus bleek dat de bedachte
tijdelijke oplossing er toch niet
zou komen en bovendien, zo
zei de betrokken ambtenaar,
had Oost de conclusie getrokken dat ‘toiletvoorzieningen
stadsdeel-overstijgend zijn’ en
werd het vraagstuk van dat ene
toiletje in Frankendael doorgespeeld aan de centrale stad.
Deze stap had weer te maken
met een door de hele gemeen-

Bregt Balk is teleurgesteld over het trage ambtelijke proces nadat
haar voorstel voor een wc in Park Frankendael in het Gebiedsplan
2018 werd opgenomen. Er is een hoop gepraat, maar de wc is er
nog steeds niet.

teraad ondersteund voorstel:
Baas over eigen Blaas. Dit
voorstel roept op tot een aanzienlijke uitbreiding van het
aantal (al dan niet openbare)
toiletvoorzieningen in de stad.
Het voorstel werd in november

2018 ingediend, in mei 2019
stemde de raad hiermee in, en
twee maanden geleden kon de
raad in een voortgangsrapportage lezen dat er stapsgewijs
verbetering heeft plaatsgevonden maar dat er geen grootse

OP ZOEK NAAR LOCATIES
VO O R W I N DMO LE N S

IJburg, Zeeburgereiland
en IJmeer in beeld
Het stadsdeelbestuur is op zoek naar locaties voor
ongeveer zeventien windmolens in Amsterdam, schreef
duurzaamheidswethouder van Amsterdam Marieke van
Doorninck in een brief aan de gemeenteraad. In 2030 wil
Amsterdam 127 megawatt aan windenergie opwekken. Om die
doelstelling te kunnen halen zijn meer windmolens nodig. De
wethouder heeft zeven zoekgebieden, aangewezen, waaronder
Sciencepark, Amstel III, IJburg, Zeeburgereiland en het IJmeer.
“We kijken eerst hoeveel windmolens in een gebied passen.
Daarna gaat het om inpassing, de bouw en de exploitatie.” Op
dit moment heeft Amsterdam voornamelijk windmolens in het
Westelijk Havengebied.
Foto: Windmolens aan de horizon in Almere, te zien vanaf IJburg.
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Bregt Balk is in de tussentijd
niet gestopt met nadenken
over de mogelijkheden voor
openbare toiletten. Behalve
geld is er wat haar betreft van
gemeentewege ook lef nodig
om zulke voorzieningen voor
elkaar te krijgen. “Ik ben heel
erg voor buurtparticipatie.
Maar uiteindelijk kom je op
deze manier niet veel verder.”

Camping Zeeburg
houdt van:

Le Bistro

OPEN DAG

OUDERENZORG IN OOST

Welkom

28 februari 20:00 - 23:30
Volkssterrenwacht Amsterdam zet een aantal telescopen neer.
Venus, Uranus en de maan zijn zichtbaar bij een onbewolkte hemel.
Extra activiteit: uilenballen uitpluizen o.l.v. een gids
Restaurant open vanaf 17.00 uur, keuken 17.30 uur.
Ook warme chocolademelk in ons restaurant: Kom langs!

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

Passie voor maken
Meubelstoffering
& Gordijnen
Bankastraat 35 hs
1094 EB Amsterdam
tel: 06 243 019 76
info@melianihome.nl
www.melianihome.nl ipl

Maak jij het verschil?
Ruim 500 Amsterdammers zijn door een ziekte of beperking niet goed (meer) in
staat hun zorgbelangen zelf te behartigen en hebben een vertegenwoordiger nodig.
• Ben je integer, inlevend en communicatief?
• Kan je overleggen met zorgprofessionals?
• Ben je als vrijwilliger 8 uren per maand beschikbaar?

Word Mentor!

Kijk op mentorschapamsterdam.nl voor meer informatie over wettelijk
mentorschap of meld je aan voor één van onze introductiecursussen op:
zaterdag 21 maart, 18 april, 16 mei of later dit jaar.

zaterdag 21 maart
van 11.00 – 16.00 uur

Culinair genieten

in Flevohuis en
dagcentrum Kramat

bij restaurant Le Bistro!

(Kramatplantsoen)

Le Bistro, Diemen
Muiderstraatweg 55
020-7732908
www.lebistrodiemen.nl

(Fahrenheitstraat 115)

en De Open Hof
020 592 52 52

www.zgao.nl

Kennisgeving
Wijziging van een afvalinzamellocatie nabij
Haringbuisdijk 36
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op
21 januari 2020 het eindverslag en het besluit voor
wijziging van de afvalinzamellocatie nabij Haringbuisdijk
36 vastgesteld. Met dit besluit is de afval inzamellocatie
definitief bepaald. Het besluit is op 19 februari 2020
bekendgemaakt in het Gemeenteblad.
Terinzagelegging
Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en het eindverslag liggen met ingang van 21 februari 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
op het Stadsloket Oost, aan het Oranje-Vrijstaatplein 2.
Het Stadsloket is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op donderdag van
08.00 tot 20:00 uur.
Het aanwijzingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via
www.amsterdam.nl/containersoost.
Beroep
Bent u het niet eens met de wijziging van de afval
inzamellocatie? Het is mogelijk om beroep in te stellen.
Uitleg hierover vindt u onderaan het betreffende besluit.
Amsterdam, 19 februari 2020

Bel het bureau 085-4874085
of meld je aan:
mentorschapamsterdam.nl

WIJKKRANT ZUID DE BRUG 265X95

Samen zijn
we LIFE

Open Huis.
Elke donderdag
t/m 28 februari
van 14:00 tot 15:30 uur
Kom kijken!

Wonen in het hart van de
Houthaven voor betrokken
60-plussers.
• Lichte en moderne 2- en
3-kamerappartementen
• Van 61 tot 87 m2
• Eigen balkon of terras
• Vanaf € 1.395,- per maand

Meer informatie op
www.leveninLIFE.nl
Dit is een belegging van
Bouwinvest Healthcare Fund

ZGAODeel 66
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

OPEN DAG BI J ZGAO: VOOR AL JE VRAGEN OVER ZORG OF WERKEN IN DE ZORG

‘Je krijgt er dankbaarheid en liefde voor terug’
Op zaterdag 21 maart
houdt ZGAO een Open
Dag Ouderenzorg. In het
Flevohuis en De Open Hof
kun je dan terecht met al je
vragen over zorg en over
werken in de zorg. Ook
dagcentrum Kramat is die
dag open. “We willen laten
zien welke ondersteuning
we in Oost kunnen bieden,
en dat er veel carrièremogelijkheden zijn.”

Voor al je zorgvragen
Zorggroep Amsterdam Oost
helpt ouderen in Oost om zo
lang mogelijk zelfstandig te
blijven. Op 21 maart kun je ook
terecht met vragen als ‘Zijn de
activiteiten in zo’n dagcentrum
iets voor mij?’ en ‘Wat voor
hulp is mogelijk nu mijn man
beginnende dementie heeft?’.

opleiding tot verzorgende, een
combinatie van werken en leren.
Nu al sta ik te popelen.” In april
kan Daniëlle alvast aan de slag
als op de groepswoningen. Zo’n
enthousiast iemand is meer dan
welkom.

Door Linda van den Dobbelsteen
Alle disciplines – van de thuiszorg, dagbesteding en revalidatie
tot aan wonen in het verpleeghuis – presenteren zich. Mensen
kunnen binnenlopen, rondkijken en vragen stellen. Nicole
Kerssemakers, medewerker van
ZGAO: “Vorig jaar was er bijvoorbeeld een mevrouw die zag
dat haar buurvrouw vaak alleen
thuiszat. Is er iets te doen voor
haar in de buurt, vroeg ze zich
af. Dan blijkt er dus van alles mogelijk te zijn. De weg vinden in
‘zorgland’ is lastig en wij helpen
graag.”
Ook voor mensen die op zoek
zijn naar een baan, een stageplek
of vrijwilligerswerk, of mensen
die geen voldoening halen uit

Daniëlle (midden) begint op haar zesendertigste in het Flevohuis aan een nieuwe carrière. “Een prima leeftijd om
te switchen.” Sharlona (links), Nicole en hun collega’s staan klaar om op 21 maart te laten zien wat er allemaal
mogelijk is op het gebied van werk, opleiding en zorgverlening.
hun huidige werk, is de open dag
een uitgelezen kans.
Zo kwam Daniëlle Duivenvoorde
het afgelopen jaar met de zorg
in aanraking toen een goede
vriend ernstig ziek werd, en haar
vader in een verpleeghuis terecht
kwam. Hoewel het een verdrietige periode was, voelde het zorgen

en de omgang met de verzorgenden als een warm bad. “Ze doen
fantastisch werk, iedereen was
even lief voor mijn vader. Toen
werd me duidelijk dat je er dankbaarheid en liefde voor terug
krijgt. Ook ik heb liefde te geven
aan wie het nodig heeft. Zo kreeg
ik de moed om me te melden bij

ZGAO, waar ik een dag mocht
meelopen in het Flevohuis.”
Daarna wist Daniëlle het zeker.
“Ik heb verschillende banen
gehad, ook in winkels gewerkt.
Maar nu ik eraan geproefd heb
weet ik: de ouderenzorg past bij
mij. Ik start in september met de

DE OPEN VESTE

Stadswoningen en
appartementen
Vlak bij het centrum van Purmerend verrijst een
moderne woonbuurt met een divers woningaanbod,
zoals stadswoningen en appartementen waarbij de
koper de woning nog zelf kan aanpassen. Op 5 maart
gaan er 21 stadswoningen en 27 appartementen in
verkoop. De stadswoningen zijn drie of vier verdiepingen
hoog, hebben buitenruimte en zijn aangesloten op
stadsverwarming en voorzien van zonnepanelen. De
appartementen zijn er in verschillende formaten, van
kleinschalige (starters)appartementen tot drie- en
vierkamerappartementen, met ook buitenruimte en een
parkeerplek in de parkeergarage.
De Open Veste ligt op Kop West, een nieuw stuk stad ten
westen van het centrum van Purmerend. Voorzieningen
zoals supermarkten en de beroemde Koemarkt zijn te
voet bereikbaar, maar je bent ook zo in de polder waar je
kunt genieten van de natuur. Zie deopenveste.nl.
Advertorial

Bruggetjes

kleine advertenties en mededelingen

ROMMELMARKT
binnen en met mooi weer óók buiten. Zondag 23 februari van
10.00-17.00 uur. Grondplek € 15, entree € 2, gratis parkeren
Cruquiusweg 144, Amsterdam
Info: 06-38444141, info@qru.amsterdam, www.QRU.amsterdam
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Medewerker Sharlona Amende:
“We zijn een informele organisatie met een enorme diversiteit
aan culturen.” Daniëlle knikt: “Ik
heb tot nu toe alleen maar lieve
mensen ontmoet.”
Open Dag Ouderenzorg in Oost:
Flevohuis en dagcentrum Kramat
(Kramatplantsoen 263 en 101A) en
De Open Hof (Fahrenheitstraat 115)
11.00–16.00 uur, www.zgao.nl.

Advertorial

Welkom in
beddenzaak va

Je slaapt lekkerder

Zeeburgerpad 80-82 • Amsterdam Zeeburg

de mooiste
an Amsterdam!

met een goed advies

• www.oostslaapcomfort.nl • 020 692 91 51

DRIVE TOGETHER

M A Z D A C X- 5

A L L E S I S N I E U W, B E H A LV E D E P R I J S .

. Geregistreerd in 2019
. Dus geen hoger bpm-tarief in 2020
. De voorraad is beperkt

NU € 3.0 0 0
E X TR A KORTING

Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. De
vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig
de oude NEDC testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeeld model kan
afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

MAZDA VAN NIEUWKERK
Hoogoorddreef 41 | 1101 BB Amsterdam
020 - 4683341 | www.vannieuwkerk.nl

advertorial

Tandartspraktijk Oehlers voor uw persoonlijke mondzorg.
LANDSMEER
Tandartspraktijk Oehlers is al jaren een begrip in Landsmeer. De praktijk beschikt over
drie behandelkamers, ingericht volgens de
laatste richtlijnen. De praktijk is goed bereikbaar en heeft drie parkeerplaatsen voor de
deur. In de omgeving is het gratis parkeren.
Tandarts Oehlers werkt samen met zijn assistenten Mirjam, Larissa en Gabriëlla.
Om de bereikbaarheid voor de patiënten te vergroten is Ryan een samenwerking aangegaan
met tandarts Bram Koolstra.
Bram is net als Ryan afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.
Thans is Bram ook werkzaam als tandarts in de
Amsterdam.
Ryan was op zoek naar een tandarts die net als
hij een rustige uitstraling heeft. In Bram heeft
hij dat gevonden. Het tandartsbezoek is voor de
meesten geen pretje, maar door hier rekening te
houden en de mensen op hun gemak te brengen proberen Ryan en Bram de behandeling zo
aangenaam mogelijk te maken.
Persoonlijke zorg en rust staat hoog in het
vaandel in de praktijk.
De praktijk maakt gebruik van de modernste materialen en kennis. Zo wordt er alleen
gebruikgemaakt van witte vullingen. Al het
prothetisch werk wordt vervaardigd op Zaan-

Foto: Patricia Pietersen

se bodem bij het tandtechnisch laboratorium
ZaanDental in Zaandam.
Door gebruik te maken van hun kunde en ambacht is het resultaat zichtbaar in de mond.
Tandartspraktijk Oehlers is een grote voorstander van werk van Nederlandse bodem, handig
ook voor bijvoorbeeld bij het kleur bepalen
van kronen op de voortanden, zodat deze ingekleurd kunnen worden naar de specifieke wensen van de patiënt.
Voor de kinderen is er een speelhoekje met
kleurplaten. Mochten ze daarmee klaar zijn,

draait er altijd een leuke dvd. Nu draait er een
dvd van Tom en Jerry, speciaal samengesteld
door een patiënt uit de praktijk. Overigens voor
de oudere kinderen onder ons ook leuk.
Bram en Ryan nemen beiden patiënten aan.
De patiënten kunnen hiervoor contact opnemen met de praktijk.
Bij voorkeur via de mail.
info@tandartsoehlers.nl
www.tandartsoehlers.nl
020-4823573
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‘We zouden sprongtechnieken van elkaar kunnen afkijken’
Sinds najaar 2019 beheren
Volamos (Volleybal Amsterdam-Oost) en korfbalvereniging AW.DTV (Allen
Weerbaar en De Tweede
Vijfjarige) gezamenlijk
een kantine in het nieuwe,
duurzame Sportgebouw
Zeeburgereiland.
Door Gijs Lauret

Beide verenigingen hebben
een eigen hoekje ingericht,
maar leven nadrukkelijk
samen. Hierover, en over
de ingebruikneming van de
sporthal die nog gedeeltelijk
in de steigers staat, spreek ik
Saskia Hahn (jeugdbestuurslid Volamos), Mirte Jepma
(langdurig Volamos-lid, tevens
feestcommissie) en Koos Snel
(vicevoorzitter AW.DTV).
Eindelijk een nieuwe sportgelegenheid op Zeeburgereiland.
Koos: “De gemeente wilde
vaste bespelers van de sporthal
en uiteindelijk zijn daar vol-

leybal en korfbal uitgekomen.
En ook turnen trouwens. Het
is een mooie sporttoevoeging
voor Zeeburgereiland en
IJburg naast hockey, voetbal
en basketbal. De sporthal zou
eigenlijk eerder openen maar
het is eindeloos vertraagd. De
hal is zelfs nog niet definitief
opgeleverd en dus ook niet officieel geopend. We wilden in
2018 al sporten, maar het werd
januari 2019.”
Saskia (lachend): “Het was een
moeizame bevalling, de officiële opening is al twintig keer
uitgesteld geloof ik. Het maakt
voor ons niet uit, wij zijn blij
dat de sporthal er is.”
Is deze samenwerking liefde
of een verstandshuwelijk?
Koos: “Wij kenden elkaar niet,
maar vanaf het begin hebben
we een goede relatie. De gemeente wil liever een commerciële uitbater in de kantine,
daar hebben we gezamenlijk
weerstand tegen geboden.
Commercieel uitbaten lukt
vrijwel nergens. Wij draaien
met vrijwilligers en hopen een
soort buurthuisfunctie te
creëren. We zouden dit graag

met andere sportgebruikers
en de buurt willen voortzetten. We mogen blijven tot mei,
daarna moet de gemeente een
beslissing nemen.”
Saskia: “We hebben elkaar
nodig. Dus een wat gedwongen
huwelijk, maar het pakt goed
uit. Wij volleyballers zaten
in Sporthal Zeeburg, met een
uitbater, dus waren totaal onervaren in kantinebeheer. Het
was even wennen, we doen nu
meer vrijwilligerswerk, maar
de combinatie met korfbal is
daarin ideaal.” Koos: “Ze zijn er
naadloos in meegegaan.” Mirte:
“Ik vind het heel leuk, na een
training blijven meer mensen
hangen, een groepsgevoel ontstaat, het is een warm bad voor
nieuwe leden. Dat ontstaat
makkelijker doordat we zelf
de kantine konden inrichten.
En volleyballers fluiten elkaars
wedstrijden, dat is normaal.
Nu hoort kantinewerk erbij en
dat gaat steeds beter.”
Zien jullie nog andere
samenwerkingsmogelijkheden?
Koos: “Ik zou het mooi vinden

Bijzondere mix van volleyballers en korfballers tijdens een toernooi in
de nieuwe sporthal op Zeeburgereiland, de thuisbasis van de clubs.

als je elkaar ook sportief
bevrucht; de volleyballers
gaan een keertje korfballen of
andersom. Sprongtechnieken
zouden we kunnen afkijken
van elkaar, of het blokken.”
Mirte: “Volleyballers zijn
gewend te kijken waar de bal
heen wordt geslagen, korfbal
is dynamischer. Je kijkt steeds
actief waarheen je kunt spelen,
daarvan zouden we kunnen
leren.”

Welke vooroordelen bestaan
er tussen volleyballers en
korfballers?
Saskia (lachend): “Het zogenaamd gemengd douchen van
korfballers gaan we maar niet
noemen… En dat volleyballers allemaal twee meter zijn.
Boven zei net iemand: ‘Wat
zijn ze klein!’”

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.

VA N D E R VA L K H OT E L , OV E R A M ST E L

‘Als er maar baksteen in zit, dan is het goed’
Als architectuurcriticus van
de Brug moet ik af en toe mijn
tanden laten zien. Ik doe het
niet graag, want het is een
kleine wereld. Goede kans
dat je de architect die je hebt
afgekraakt tegenkomt op een
borrel in het lokale architectuurcentrum. Of, in dit geval
niet ondenkbaar, dat je in de
auto bij het stoplicht staat
te dringen om nog net door
oranje de IJburglaan op te
schieten en dat hij hetzelfde
idee heeft. Het architectenbureau waar het hier om
gaat, OZ Architecten, houdt
kantoor op driehonderd
meter van mijn huis, vandaar.
Slechts één ster heb ik over
voor het Van der Valk Hotel in
Overamstel.
Verzachtende factor is dat een
opdrachtgever als Van der
Valk, in mijn ogen de meest
smakeloze hotel-restaurantketen die je je kunt indenken,
ongetwijfeld een negatief
effect heeft op de creativiteit
van zijn architect. In dit kader
is het aardig om te vertellen

dat ik als zestienjarige ben
begonnen als afwasser in
Dreefzicht, de Van der Valk
van Haarlem. Na een paar
maanden gewerkt te hebben
als afwasser werd ik gepromoveerd tot souschef van de
koude keuken. Een prachtige
baan voor een scholier. Ik
leerde in een paar seconden
een ui snipperen, een vaardigheid waar ik nu nog profijt
van heb. Ik kon in vijf minu-

ten een emmer huzarensalade
maken en leerde tientallen
bestellingen onthouden die
werden afgeroepen door de
chef-kok. ‘Twéé zalmsalade
rrrood waarvan één zónder
mayonaise, één Russisch ei
met makreel in plaats van
schelvislever, viérrr coupes Nouvelle Zélande’. Dat
laatste is een garnalencocktail
met kiwi. Een veelgevraagd
voorgerecht was de ‘hors

d'oeuvre’. Hier zat echt alles
op, en ik was er goed in. In
vloeiende bewegingen smeet
ik huzarensalade op een
zilveren schaal, drapeerde
er sla omheen, legde diverse
soorten vis uit blik op de sla
om ten slotte met een pollepel
een plens mayonaise over de
huzarensalade te gieten en de
schaal op het ‘luik’ te schuiven. Boven aan de hiërarchie
staan vanzelfsprekend de Van
der Valkjes. Harde werkers,
maar geen smaak. Wie in de
familieclan geboren wordt,
begint als ober en eindigt
met een eigen restaurant.
Vandaar dat er inmiddels
honderd Toekans langs de
wegen staan in Nederland.
En hier begint mijn punt
als architectuurcriticus: de
architectuur van letterlijk élke
Toekan is nog smakelozer dan
de coupe Nouvelle Zélande.
Ooit had Van der Valk zijn
eigen architectenbureau. Vermoedelijk op instigatie van
de pater familias zelf kreeg
iedere Toekan een pannendak. Dit leidde tot wanstaltige
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bouwwerken, denk aan een
kruising tussen een boerderij
en een flatgebouw. De latere
generatie stapte af van de
pannendaken en ging over
op de blokkendozen. Als er
maar baksteen in zit, dan is
het goed. In België zeggen ze
‘den Belg wordt met den baksteen in den maag geboren’.
Hiermee wordt bedoeld dat
een Belg niets liever wil dan
zijn eigen huis bouwen, in
baksteen wel te verstaan.
Dit gezegde gaat ook op voor
de familie Van der Valk. Het
adagium leidt tot de meest
lompe dozen die je je kunt
voorstellen. In het geval van
het hotel in Overamstel is nog
gepoogd een speels ritme aan
te brengen in de raamverdeling, maar hierdoor zit er juist
geen ritme in de gevel. Een
duf, somber, zielloos gebouw.
Een stapeling van 18 verdiepingen, het hadden er net
zo goed 8 of 28 kunnen zijn.
Zonde, hier had veel meer in
gezeten.
Reacties naar jved@dorensarchitects.nl

STORM BIJ HENK

V R 28

FEBRUARI
19:00 - 02:00

LINE-UP

JOSE | BOUBERG WILSON |
GEORGIO SCHULTZ |
J-RICHARDS | SANDRO CEGLIA |
T-GRAY
GIN-TONIC

BAR

GRATIS 19 UUR GRATIS

ENTREE

TILL LATE

PARKEREN

BIJ STORM | IJDIJK 10 | AMSTERDAM
T 06 43 01 21 32 | INFO@BIJSTORM.NL | BIJSTORM.NL |
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I N F O M I D DAG 8 M A A R T

Fotovakantie op het
paradijselijke Griekse
eiland Skopelos

Dance-feestje op
Zeeburgereiland,
28 februari
Het roemruchte feest van Oost
strijkt weer neer op de Oostpunt,
met giganten van dj’s die draaien
dat het een lieve lust is. Het vuur
brandt en die vermaarde gintonics wachten. Kom dansen,
sjansen en neem vooral je
vrienden mee. Vooraf voor wie wil
serveert Bij Storm een daghap met
salade voor een tientje.
Storm bij HENK, 28 februari vanaf
19.00 uur, Facebook: ‘storm bij
henk’, bijstorm.nl.
Dj’s: Jose, Bouberg Wilson, Georgio
Schultz, J-Richards, Sandro Ceglia,
T-Gray.

Wie weleens op het Beukenplein komt, kan er niet omheen,
om cateringbedrijf Sterren van de Hemel Catering. Eigenaresse
Sacha Roozemond houdt niet alleen veel van koken, ze is ook
een enthousiast Griekenlandganger. Zij heeft in het verleden een
aantal jaar in dit zonnige land gewoond.
Inmiddels organiseert Sacha voor de derde maal op een rij
een professionele fotografievakantie op het Griekse eiland
Skopelos. De fotocursus wordt gegeven door fotografe Anja
Daleman, die het eiland, net als Sacha, inmiddels door en door
kent. Deelnemers aan deze vakantie krijgen gegarandeerd de
meest fotogenieke plekken van Skopelos te zien. En natuurlijk
ga je met Sacha en Anja uit eten in de beste restaurantjes, waar
heerlijk authentiek Grieks wordt gekookt.
Op zondag 8 maart van 14.00–16.00 uur ben je van harte
welkom op de vrijblijvende infomiddag op het Beukenplein 18.
Zie ook metsmaakingriekenland.nl of neem contact op via
info@metsmaakingriekenland.nl.
Foto's: Anja Daleman
Advertorial

De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

Zosenerdam
“Veel, heel veel eeuwen geleden
was er boven het IJ een dijkdorp dat Zosenerdam heette.”

wierpen honderden meters
noordelijk een nieuw dijkdorp op dat ze ‘Nieuwendam’
noemden.

Zo luidt de beginzin van een
kinderboek* dat ik onlangs
schreef voor scholieren uit
Noord. De leerlingen krijgen
het cadeau van hun koepel
van openbare basisscholen.
Ze lezen over de geschiedenis
van Noord en de toekomst van
hun school. Het middeleeuwse Zosenerdam leek me een
sprookjesachtig decor voor de
opening van het verhaal.
Van het dijkdorp Zosenerdam
weten we dat het heeft bestaan, maar veel meer ook niet.
Samen met bijvoorbeeld Holysloot en Durgerdam was het
een van de eerste plaatsjes van
Waterland. Tussen Vliegenbos
en Schellingwoude moet ’t
hebben gelegen. Tegenover
Java-eiland bij het industrieterrein met die enorme wolkenfabriek aan het IJ. Ergens
in de veertiende of vijftiende
eeuw is het dijkdorpje ‘verdronken’.
De oostkant van Amsterdam
had net zo’n dorp: Oetewaal.
Dit lag ter hoogte van het
Tropenmuseum bij de Linnae-

In Amsterdam-Noord, tussen Schellingwoude en het Vliegenbos ligt
een voormalig dijkdorp, een van de eerste plaatsjes van Waterland. Het
is allang verdronken.

usstraat. Oetewaal hield het
zo’n anderhalve eeuw langer
vol dan Zosenerdam. Lang
genoeg om de Tachtigjarige
Oorlog mee te maken, waarin
het volledig werd platgebrand.
Overblijfselen van Oetewaal
spoelden in de verschillende
stormvloeden van de zeventiende eeuw weg. Niets meer
van terug te vinden. Het IJ was
in die jaren een wild om zich
heen maaiende arm van de
Zuiderzee.

Terug naar Zosenerdam.
Natuurlijk had het volk van
Waterland een dijk gelegd.
Maar een dalende veenbodem,
inzakkende dijk en wassend
water vormen een problematische combinatie. Bij elke
stormvloed zullen de inwoners
van Zosenerdam ’m geknepen hebben. Zo’n zes eeuwen
geleden eindigde het sprookje.
Zosenerdam verdween onder
het water om er nooit meer uit
op te duiken. De overlevenden

Waar Schellingwoude overgaat
in Nieuwendam, ter hoogte
van de betonnen boogbrug,
splitst de dijk in twee onverklaarbare stukken. De ‘echte’
Nieuwendammerdijk wijkt in
noordwaartse richting terug,
alsof het de luwte zoekt. Het
zuidelijke stukje Nieuwendammerdijk volgt min of
meer de IJ-oever. Op deze
plek proef je een cocktail van
meerduidige historiek. Het
pragmatische hier-en-nu op
het ‘Gembo’-terrein – officieel
industrieterrein Noord 9 – met
z’n scheepswerf, Rembrandt
Glas en duik- en bergingsbedrijf J. Drost. Gemengd met
het ruige groen van ’t Rietland
en wat liters ongedempt IJ
(voor het gemak Zijkanaal K
genoemd). Op smaak gebracht
door een suggestief residu van
een loos stukje dijk. Doe dit
mysterieuze landschap nog
even door de blender. Dan
komt het droombeeld van het
verzonken Zosenerdam bovendrijven. Anders dan Oetewaal is het nooit tijdens een of
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andere twist platgebrand – dan
hadden we het wel geweten.
Er is nooit serieus naar het
dorp gezocht. Tweede helft
negentiende eeuw, met de
aanleg van de Nieuwendammerham, is het dorp begraven
in zijn eigen sop en veenland.
Eens las ik over de uitstekende
conserverende eigenschappen
van veen. Liggen de restanten
van Zosenerdam niet gewoon
in redelijke staat, ergens vijf
meter ondergronds, te wachten om boven te komen?
Sinds kort is er het plan de
Zuiderzeeweg door te trekken naar het Hamerkwartier.
Misschien wel dwars door
Zosenerdam. Ik hoop dat deze
weg ondergronds komt. Zo
sparen we het fraaie groen van
Rietland en Vliegenbos. Als
bijvangst stuiten we, hopelijk,
op Zosenerdam.
*De Kroon der Wijsheden is gratis
te downloaden op de website
murenbrekenmetersmaken.nl.
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‘Ze hebben geen idee wat ze ouderen afpakken’
Op 24 februari aanstaande
wing van Stadsdeel Oost.

Reactie
Maarten Poorter

Voor de Ouderadviesraad

voorzitter Stadsdeel Oost

(OAR) in Oost betekent dat

“Grand Café Genieten
zoals het nu bestaat, is
er straks niet meer, maar
de activiteiten voor de
buurt kunnen daar straks
nog steeds plaatsvinden.
Ook de OAR kan
blijven, al zal overdag
de plek van Genieten
niet meer beschikbaar
zijn. We hebben ze de
raadszaal aangeboden,
en desnoods vergaderen
ze op mijn kamer.
Het klopt dat er in de
buurten voorzieningen
verdwenen zijn, maar
daar zijn ook weer
nieuwe voorzieningen
voor terug gekomen.”

begint de interne verbou-

dat ze haar activiteiten
overdag kwijtraakt. Want
Grand Café Genieten, haar
uitvalsbasis, wordt dan
een flexplek voor gemeenteambtenaren. Terwijl er
de afgelopen tijd al veel
ouderenvoorzieningen in
Oost verdwenen zijn.
Door Michel van Dijk

De Werf: gesloten, De Eenhoorn: gesloten, Rudolf Diesel:
gesloten, Tesla Toren: gesloten, Amsta Ingenhouszhof:
gesloten, Willem Dreeshuis:
gesloten. Het is een indrukwekkend lijstje, de buurthuizen en buurtvoorzieningen
voor ouderen in Oud-Oost en
Watergraafsmeer die de afgelopen tijd hun deuren hebben
moeten sluiten. “Er zijn hier in
totaal zo’n negen buurtlocaties
voor ouderen dichtgegaan,”
constateert Frank Stork, voorzitter van de Ouderenadviesraad (OAR), de belangenorganisatie voor ouderen in Oost.
“Dat waren plekken die wij als
OAR regelmatig bezochten om
signalen en hulpvragen van
ouderen op te halen. Doordat
die locaties dicht zijn, zijn de
ouderen die we daar spraken
voor ons grotendeels uit beeld
geraakt.”
Grand Café Genieten, de
buurtvoorziening bij het

Frank Stork met Theo van ’t Hert – de gratis muziekmiddagen die hij hier organiseert zijn een begrip in
Oost – in Grand Café Genieten. Nu is dit een gezellige plek voor ouderen, maar na de verbouwing van het
stadsdeelhuis moet het een ‘plaza’ worden met rust- en concentratieplekken voor gemeenteambtenaren.

stadsdeelkantoor aan het
Oranje-Vrijstaatplein, is nog
wél overdag open voor ouderen in Oost. “De OAR geeft er
scholing en voorlichting, en
we houden wekelijks spreekuur. Ouderen kunnen bij ons
terecht voor vragen of advies
over wonen of activiteiten
in de buurt. Resto Van Harte
verzorgt er maaltijden voor
ouderen die contact zoeken
met andere ouderen, er wordt
gebridged, en maandelijks op
zondagmiddag is er gratis livemuziek. Veel ouderen met een
kleine portemonnee komen
daar graag op af.”

Armoede en eenzaamheid
De vraag is hoelang dat zo
blijft. Want 24 februari start
een grote interne verbouwing
van het stadsdeelkantoor. Ook
Grand Café Genieten blijft
daarbij niet buiten schot. “De
bedoeling is dat er een besloten ‘plaza’ komt, met rust- en
concentratieplekken voor
gemeenteambtenaren. Dat betekent dat wij onze plek – mét
alle faciliteiten voor (kwetsbare) ouderen – kwijtraken. Het
voortbestaan van de OAR staat
daarmee op losse schroeven,
want we kunnen niet zomaar
ergens anders heen. Er is geen
ander Grand Café in Oost dat

zegt: kom maar lekker bij ons
met jullie activiteiten overdag
of met honderd ouderen een
hapje eten.”
Eigenlijk kan Stork er met
de pet niet bij. “Het stadsbestuur zegt zich in te zetten
voor armoede- en eenzaamheidsbestrijding in de stad.
En eenzaamheid en armoede
komen vooral onder ouderen
veel voor. Grand Café Genieten en de andere buurthuizen
doen daar iets aan. Ouderen
ontmoeten elkaar, zijn even de
deur uit. Toen ik Rutger Groot
Wassink, wethouder Sociale
Zaken van de centrale stad,

pasgeleden vertelde over de
sluiting van die negen buurtlocaties, schrok hij. Eigenlijk
kan dat niet, zei hij. Nee, maar
het gebeurt wel. En de ouderen van Oost zijn de dupe. De
overheid stimuleert het dat
ouderen langer thuis blijven
wonen. Maar dan moeten er
wel dingen in de buurt zijn
die je leven wat leuker maken.
Ze hebben geen idee wat ze
ouderen afpakken.”

Kennisgeving

Kennisgeving

Voornemen tot aanwijzing van de afvalinzamellocaties nabij Insulindeweg 94,
Insulindeweg 68 en opheffing van de afvalinzamellocaties nabij Insulindeweg 58,
Insulindeweg 68

Voornemen tot aanwijzing van de afvalinzamellocaties nabij Billitonstraat 39 en
Madurastraat 140 en opheffing van de afvalinzamellocaties nabij Billitonstraat 12
en Madurastraat 129

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 28 januari 2020 de voorgenomen
en op te heffen afvalinzamellocaties vrijgegeven voor inspraak.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 28 januari 2020 de voorgenomen
en op te heffen afvalinzamellocaties vrijgegeven voor inspraak.

Inzage
Het voorgenomen besluit is in de periode van 21 februari 2020 tot en met 3 april
2020 in te zien bij het Stadsloket Stadsloket Oost, aan het Oranje-Vrijstaatplein 2.
Het Stadsloket is op werkdagen geopend van 08.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 20:00 uur.
U kunt de stukken ook inzien via www.amsterdam.nl/containersoost.

Inzage
Het voorgenomen besluit is in de periode van 21 februari 2020 tot en met 3 april
2020 in te zien bij het Stadsloket Stadsloket Oost, aan het Oranje-Vrijstaatplein 2.
Het Stadsloket is op werkdagen geopend van 08.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 20:00 uur.
U kunt de stukken ook inzien via www.amsterdam.nl/containersoost.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het
voorgenomen besluit. Informatie hierover vindt u in bij het ter inzage gelegde besluit of op: www.amsterdam.nl/containersoost.
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Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het
voorgenomen besluit. Informatie hierover vindt u in bij het ter inzage gelegde
besluit of op: www.amsterdam.nl/containersoost.

Amsterdam, 19 februari 2020

Amsterdam, 19 februari 2020

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 8

deBrugNieuws
7 5 0 0 ST U D E N T E N , E E N KWA K K E L E N D E T R A M L I J N 2 6 E N N O G G E E N B E S LU I T OV E R D E B RU G

Eerste bouwprojecten in Sluisbuurt:
studentenwoningen en een hogeschool
De bouw in de Sluisbuurt
op Zeeburgereiland gaat
van start. Op drie kavels
verrijzen daar als eerste
een hogeschool en 750 tot
800 jongeren- en studen-

Ze krijgen een aansluiting op
stadswarmte, en op de daken
en gevels komen zonnepanelen en beplanting om hitte
tegen te gaan en regenwater op
te vangen.

Van de wijkredactie

De drie kavels liggen vlak bij
het toekomstige waterbassin,
in het hart van de wijk. In de
Sluisbuurt komen in totaal
ruim 5.500 woningen. De ontwikkeling gaat tien tot vijftien
jaar duren.

Hogeschool Inholland voegt
in de Sluisbuurt vrijwel alle
opleidingen uit Amsterdam en
Diemen samen in één pand.
Uiteindelijk studeren hier
dan 7.500 studenten. DUWO
bouwt zelfstandige woningen en groepswoningen voor
jongeren en studenten, met
ruimten voor voorzieningen.
De panden vormen straks een
duurzame, open stadscampus.

Onderzoek naar brug
Omdat het nieuwe deel van
Oost – IJburg en Zeeburgereiland – straks meer bewoners
herbergt dan het oude deel, en
dus ook nog eens 7500 studenten, zijn betere verbindingen
nodig. Niet alleen voor tram
26, de enige lijn van en naar dit
gebied en gevoelig voor storingen, maar ook voor auto’s en
fietsers.

tenwoningen. De bouw
start eind 2020 en duurt
ruim twee jaar.

Voor bewoners van IJburg en
Zeeburgereiland gaat fietsen
richting het centrum en terug
het snelst via een brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal. Een
brug is ook hard nodig om alle
verkeersstromen te spreiden.
Andersom wordt de nieuwe
Oostkant – een complete
stadswijk met voorzieningen,
een hogeschool en een stadsstrand van bijna een kilometer
lang – een steeds interessantere plek voor Amsterdammers
uit alle stadsdelen.
De gemeente onderzoekt op
dit moment mogelijke locaties
voor de brug en zal hier in de
komende maanden een principebesluit over nemen.

In de veelbesproken Sluisbuurt op Zeeburgereiland gaan eind 2020 de
eerste palen de grond in.

M OT I O N 3 B R E I DT U I T N A A R D R I E P R O F E S S I O N E L E S P O R TST U D I O ’ S

‘Het persoonlijke is wat ons onderscheidt’
Motion3 is uitgebreid. Er
zijn nu drie ruimte sportstudio’s, sfeervol verlicht
en ingericht met de beste
materialen. Op enkele
details na is de verbouwing
klaar. De winkel mag dan
gesloten zijn, herkenbare
eyecatchers uit de gymzalen van onze jeugd – zoals
de bok, de touwen en een
rekstok – zijn gebleven.
“Maar de trainingen en
materialen zijn het nieuwste van het nieuwste.”
Van de sportredactie

Laurens de Graaf, eigenaar van Motion3 aan de IJburglaan, in de
nieuwe HITT-studio. “Mijn droom hebben we beetje bij beetje
waargemaakt.”

Motion3 begon zeven jaar
geleden op IJburg als lifestylesportwinkel met een
trainingsstudio van 20 vierkante meter. Dat is nu toegenomen tot 450 vierkante meter.
De naam is gelijk gebleven,
het logo vernieuwd. “We zijn
een Boutique Gym,” vertelt
eigenaar Laurens de Graaf,
“een relatief kleinschalige en
persoonlijke gym. Beleving
en gevoel zijn belangrijk.
Motion3 is volledig gericht
op personal training en small
group workouts.”

Alle trainingen rusten op drie
pijlers, ze zijn persoonlijk,
‘funbased’ en resultaatgericht. “We geloven echt dat we
het verschil kunnen maken,
mensen kunnen helpen bij
een gezonde levensstijl. Sport
is hier leuk, maar levert ook
resultaat op. Afhankelijk van
je doel is dat meer kracht, een
groter uithoudingsvermogen
of bijvoorbeeld minder stress.
De trainers, veertien specialisten inmiddels, kunnen het
verschil maken. Ze geven je
energie.”
In de vroegere winkel is nu
de gloednieuwe HIIT-studio
ingericht. Met onder meer
curved treadmills en airbikes,
het nieuwste van het nieuwste,
maar ook die vertrouwde kettlebells, dumbbells en barbells. “Hier geven we strengthtrainingen, Cardio BLC en
HIIT Mix, dynamische, functionele trainingen. De kickboksstudio is naar boven verhuisd,
bags hangen er standaard aan
het plafond en op de fijne
vloer kun je trainen op je blote
voeten.” Hier worden zaktrainingen en techniektrainingen
gegeven voor elk niveau. De
personal training-studio is
er voor mensen die net dat
stapje meer willen en de vierde
studio is van Sterk Reset, voor
sport- en massagetherapie.
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Het is bijzonder hoe het is
gegaan, overziet De Graaf de
afgelopen zeven jaar. “Mijn
droom was het om op persoonlijke wijze mensen te
helpen bij een gezonde levensstijl. We hebben het beetje bij
beetje waargemaakt. Ondanks
de groei is dat persoonlijke
gebleven. Daar staan we voor,
dat is wat ons onderscheidt.
Daarvoor zijn we dé plek op
IJburg en in Oost.”
Motion3 is zeven dagen per week
geopend. Het aanbod aan trainingen
is nu groter, je kunt bijvoorbeeld
terecht voor een krachttraining om
7.00 uur, Stretch & Tone om 9.00
uur of een kickbokstraining om
20.30 uur.

Duizenden
Amsterdammers
maken er al
gebruik van.
En jij?
Ga ook automatisch en gespreid betalen.
Al bijna 200.000 Amsterdammers betalen de belastingaanslag van de
gemeente Amsterdam gespreid over 8 termijnen. En jij? Het is gemakkelijk en het kost je niets extra. En je hebt er geen omkijken meer naar.
Regel het via www.amsterdam.nl/belasting.

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

Passie voor maken
Meubelstoffering & Gordijnen
Bankastraat 35 hs, 1094 EB Amsterdam
tel: 06 243 019 76, www.melianihome.nl

LINGERIESPECIAAL ZAAK IJBURG
• Pampuslaan 41, 1087 HP Amsterdam
• www.evenstarslingerie.com

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

Bert Haanstrakade 1074
www.breezeamsterdam.com

enoteca

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

Italian wine & food

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

Perfection with Elegance & Grace

Hotel Breeze
Amsterdam

www.newomij.nl

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

w w w. b i j s t o r m . n l

Uitverkoop
wintercollectie

RIS

Vrienden worden?

kidsaktief.nl

KINDERSCHOENEN
en pedicure

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

mail
martijn@debrugkrant.nl

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

VERKEERSSCHOOL

Nieuw adres
vanaf 1 december
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede

ED-ISHAK

Lumièrestraat 43
1087 JH Amsterdam IJburg, Tel 020 6946172
www.ed-ishak.nl

www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl
www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

Administratie en Consultancy
Associatie B.V.

vertrouwd dichtbij

IEDER

SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl
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Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

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

Dynamo helpt Amsterdammers
om actief mee te doen in de buurt.
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Dynamo helpt Amsterdammers om
actief mee te doen in de buurt.
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7 DAGEN
Jan van Erven Dorens,
Kirsten Dorrestijn,
Harko van den Hende, Tim Jansen, Bas Kok,
Gijs Lauret, Claudia Pietryga-Spuij, Marcel van
Intratuin
Amsterdam
Roosmalen,
Wietse
Schmidt, Catherine Smit,
Nobelweg
10,José
www.intratuin.nl
Henk Spaan,
Stoop, Janneke Vermeulen.
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Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt,
online en op papier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex.
verspreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt Ambonpleinbuurt, Makassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt,
Timorpleinbuurt
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland,
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland,
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl
Drukwerk
Rodi Rotatie
Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of informeer bij martijn@debrugkrant.nl 06-29040240.

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

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

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

 Oud-Oost: Dapperbuurt, Oostpoort, Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer: Amsteldorp, Amstelkwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark,
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt,
Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, Weespertrekvaart
 IJburg: Haveneilanden, Rieteilanden, Steigereiland, Centrumeiland
 Zeeburgereiland

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 2 1







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

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oostpoort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious
Oostpoort, café-restaurant Polder, Deen
IJburg, Ekodis Beukenplein, Flevohuis,
gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten,
Haddock, IJburg College, Intratuin Nobelweg, Landmarkt Schellingwoude, Krijgsman
Muiden, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeelhuis Oost, Sickmann Woninginrichting,
Sportfondsenbad Oost, winkelcentrum
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.
www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008
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deBrugRecept

WINTERDEPRESSIE

Janneke kookt

Ooit had ik (behalve een scriptie die af moest) nog geen verantwoordelijkheden, zoals een baby of een hypotheek
in mijn nek hijgen, en bracht ik de maand januari door in Mexico. We vulden onze dagen met eten, snorkelen, eten,
lummelen in de hangmat, eten, vallende sterren tellen en nog meer eten. Dat eten daar bestaat vooral uit tortilla (een
pannenkoek van mais- of tarwemeel). Afhankelijk van de vulling en de manier waarop de tortilla gevouwen wordt,
heet-ie taco, enchilada, tostada, burrito of quesadilla. We proefden alles en namen er eindeloos veel chilisaus en
tequila bij. Het leven was goed, daar onder de Mexicaanse zon.

voor 2 grote of 4 kleine eters:
•
•
•
•
•
•

•

100 gr broccoliroosjes
100 gr chorizoworst (in één stuk)
0,5 tl komijnzaad
100 gram belegen of oude kaas,
geraspt
50 gram crème fraîche
1 bosui, schoongemaakt en in
ringetjes gesneden, wit en groen
gescheiden
8 kleine tortilla’s

Bij thuiskomst begin februari nam de winterdepressie ons op ’t nippertje keihard te grazen. Er moest een scriptie
geschreven worden en Amsterdam-Oost bleek nog even bar en boos als we het hadden achtergelaten (tip: plan
nooit een zonvakantie in januari). De teenslippers en tequila leken dingen uit een vorig leven.
Om de landing wat te verzachten ging ik fanatiek aan de slag met tortilla’s, avocado’s en chorizo. De
quesadilla’s (Mexicaanse tosti’s) zijn jaren later nog steeds favoriet. Ideaal voor als het leven wél barst van de
verantwoordelijkheden. Ze zijn namelijk snel klaar en gesmolten kaas is altijd een goed idee met kinderen aan tafel.
Bovendien kun je er ook nog groenten of andere gezonde dingen tussen stoppen.

RECEPT
MEXICAANSE TOSTI’S
bereiding
Snijd de broccoliroosjes in de lengte doormidden. Kook ze drie minuten in gezouten water, giet ze af en laat ze
goed uitlekken. Verwijder eventueel het velletje van de chorizoworst en snijd ’m in blokjes. Bak ze al omscheppend
in een koekenpan. Houd wat vet achter in de pan en laat de chorizo uitlekken op keukenpapier. Bak in het overgebleven vet kort het komijnzaad tot je het ruikt. Meng de geraspte kaas met de crème fraîche, komijnzaad, peper en
(weinig) zout. Bestrijk alle tortilla’s aan één kant met het kaasmengsel, laat de randen vrij. Beleg vier tortilla’s met de
broccoliroosjes, chorizo en witte bosuiringetjes en leg de andere tortilla’s erbovenop. Bak de tortilla’s een paar minuten aan elke zijde tot de kaas is gesmolten. Gebruik bij voorkeur een grillpan, maar een gewone koekenpan kan
ook. Bestrooi met wat groene bosuiringetjes en dien meteen op. Lekker met muntyoghurt of guacamole.
Door Janneke Vermeulen

deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Knetterstoned
Laatst stond er in Het Parool dat Zeeburgereiland saai
was. Ik voelde me aangesproken. De Magere Brug
op zaterdagmiddag is niet saai, nee hoor. Met veertig
Japanners slingerend op een fiets is het heel opwindend
om te proberen uit het ziekenhuis te blijven. Als de
Japanners weg zijn komen er vijftig Italianen die niet
kunnen fietsen.
Op het Rembrandtplein is het ook niet saai:
vrijgezellenparty’s uit Liverpool, Glasgow en Manchester
te over met schreeuwende muilen onder lage
voorhoofden, te dronken om stoned te kunnen raken, of
omgekeerd. Noem het maar saai.
De gemeente gaat iets doen aan dat saaie
Zeeburgereiland. We kregen een brief. Eerder heb
ik hier al de aandacht gevestigd op het geplande
bedrijventerrein met zijn voorkeur voor ‘groen en
kleine dieren’. Nu overweegt men naast de afvalbelt
en het parkeerterrein van P&R, een ‘recyclepunt’
en een ‘hulpwarmtecentrale’ te bouwen, maar wel
‘regenbestendig’ anders gaat het niet door.
Laten we ook het voorgenomen politiebureau niet
vergeten.
Het grootste voordeel van het politiebureau is de
vestiging, op aandrang van stadsdeel Oost, van een
coffeeshop. In de Molukkenstraat geeft zo’n nering in
drugs maar overlast.
Dus wat krijgen we allemaal, grenzend aan vijftig
vuilcontainers?
Een parkeerplaats, een hulpwarmtecentrale, een
bouwmarkt, een recyclepunt, een politiebureau en een
coffeeshop.
Met één klap is de saaiheid van de baan.
En dan zou ik de beoogde sportschool en een
broedplaats voor kleine dieren nog vergeten.
Herstel: hiermee zal men een broedplaats voor
kunstenaars bedoelen.
Kunstenaars werken niet meer eenzaam op een
zolderkamer, dat was vroeger zo: nu inspireren ze elkaar
in broedplaatsen. (Alleen ambtenaren kunnen het woord
nog uit hun strot krijgen.)
We komen terug op de coffeeshop. Wat een formidabel
idee van het stadsdeel, dat zelf meldt hoe gunstig de
ligging vlak bij het politiebureau kan werken. Ook al zijn
politiebureaus tegenwoordig na vijf uur onbemand.
Ik voeg eraan toe: vergeet vooral de klandizie van twee
vlak bij de coffeeshop gelegen scholen niet. En de
senioren uit de Akropolistoren. Voor hen is de coffeeshop
achter hun rollators en met hun scootmobielen
gemakkelijk te bereiken. Kijk Saar Boerlage daar eens
knetterstoned over het plaveisel schrijden.

Verticaal

Horizontaal
1. Local area network
3. Ind. dakbedekking
6. Vlinder
10. Stop!
11. Vettige vloeistof
13. Wereldzee
15. Ik
17. Bedreven
19. Na dato
20. Handgeweven tapijt
21. Onder andere
22. ___ bij de grond
24. Selenium
25. Meisjesnaam
29. Schaakterm
31. Fatum
32. Kroon
33. Algemeen Beschaafd
		Nederlands
34. Voegwoord
35. You only live once
37. Dorp (Ind.)
39. Naamloze
		vennootschap

40. Onzin
41. En dergelijke
42. Bier
44. Zijn wonden ___
46. Overstap (tijdens een
vliegreis)
48. Japans bordspel
50. Vrouw die werd
		 bemind door Zeus
51. Vogel
52. Vader of moeder
54. Wetenschappelijk
		onderwijs
55. Blindenschrift
58. Ieder
59. Muziekgezelschap
61. Stadium
63. Dierengeluid
64. Vogel
65. Reus
66. Algerije (op auto's)

1. Slaapplaats
2. Ontkenning (Eng.)
3. Houding
4. Vooraf
5. Duw
6. Voetbalterm
7. Rivier in Brabant
8. De ___ naar de stembus
		maken
9. Einde
10. Wicca
12. Leus
14. Snaarinstrument
16. Oosterlengte
18. Streling
23. Assistent-econoom
26. Ademhalen
27. Treurdicht
28. Grap
30. Bezittelijk voornaam
		woord
32. Onhandig, slordig
33. Bloedvat
36. In orde

38. Vrucht
39. Kiemgroente
43. Schoeisel
45. Drinkbeker
46. Overdreven
47. Sportartikel
49. Zwaardwalvis
50. Aap
53. Lidwoord
54. Pan om in te
		roerbakken
56. Griekse wraakgodin
57. Vernis
60. Kilowatt
62. En andere(n)

Potverdikkie wat een mooie prijs te winnen.
Intratuinbon ter waarde van € 100,00
Puzzel jij mee voor deze royale tuinbon van Intratuin Amsterdam?

deBrug

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

nummer 120

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

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 18 maart 2020.

De oplossing van puzzel 118 was vrieskou. Uit de inzenders is T. de Graaf als winnaar uit de bus
gekomen. De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrugAgenda

FEBRUARI - MAART

2020

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





ALLEGAAR
20 februari
Flex Night Live: Margriet Brandsma over Duitsland-Nederland.
Voormalig NOS-verslaggever
over de betrekkingen tussen
deze landen. Flexbieb, 20.00
uur, flexbieb.nl.

21 februari-28 maart
Restaurant Winterlicht op Pampus. Met een klipper naar het
verlichte fort en warmgestookte
paviljoen. Culinair en historisch,
ontdek het eiland en de goede
keuken. 18.00 uur, op vrijdagen zaterdagavond, pampus.nl/
winterlicht.

24 februari
Denk mee over Zeeburgereiland,
waar straks 20.000 mensen
wonen. Over leefbaarheid, voorzieningen, bereikbaarheid etc.
Pakhuis de Zwijger, 19.30 uur,
aanmelden: dezwijger.nl.

26 februari
Pittige Mosterd: Ewerdt Hilgeman. De gevierde kunstenaar
over successen, mislukkingen
en inspiratie. De Nieuwe KHL,
20.30 uur, denieuwekhl.nl.

27 februari
Pubquiz WWF x Hotel Jakarta.
Weet jij alles van flora en fauna,
maar ook het milieu en het
klimaat? Kom je kennis testen,
teams van max. 5, opgeven via
Facebook. Hotel Jakarta, 20.00
uur, Javakade 766.

28 februari
Sterrenkijken bij Camping
Zeeburg. Met telescopen venus,







uranus en de maan zien. Extra:
uilenballen uitpluizen o.l.v. een
gids. Camping Zeeburg, 20.0023.30 uur, Zuider IJdijk 20,
campingzeeburg.nl.

2 maart
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,
18.30 uur, restaurantigrec.nl,
inschrijven: info@restaurantigrec.nl.

13 maart
Flexbieb Denksport. Schaken,
dammen en andere doordenkers. Neem je eigen spel mee.
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

21 maart
Open Dag Ouderenzorg in Oost.
Voor al je zorgvragen, maar ook
voor een baan, opleiding of
carrièreswitch. ZGAO, Kramatplantsoen 263 en Fahrenheitstraat 115, 11.00-16.00 uur, www.
zgao.nl.

licht blijft. Jungle Amsterdam,
Tweede van Swindenstraat 26,
www.jungle.amsterdam.

21 maart
All Night Techno. Dancefeestje
in de meest knusse, leukste club
van Oost, met dj’s als Jaydee en
Buddy Suwijn. Recylce Lounge
Gallery Club, Zuiderzeeweg 28,
vanaf 21.00 uur, rlgc.nl.

FILM
21 februari
Poëtry, Zuid-Koreaanse film.
Een vrouw krijgt de Ziekte van
Alzheimer en te maken met
een familieprobleem… Ze zoekt
houvast in poëzie. Het Hoekhuis, Fizeaustraat 3, 14.00 uur.

13 maart

 Joker (16+). Arthur Fleck, die

moeite heeft zijn weg te vinden
in de maatschappij, is overdag
te boeken als clown en probeert het ’s avonds te maken als
stand-upcomedian… Vrijburcht,
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

CLUB

JEUGD

28 februari

29 februari

Storm bij HENK. Het roemruchte feest strijkt neer op de Oostpunt, met giganten van dj’s en
die vermaarde gin-tonics. Kom
dansen en sjansen en neem je
vrienden mee. Bij Storm, door
HENK, vanaf 19.00 uur, bijstorm.
nl, Facebook ‘Storm bij Henk’.

13 maart
Club Dance, lente-editie. Dansen
op de smakelijke tunes van dj
Socrates, vieren dat het langer

DigiVita Code. Leer gratis programmeren, door VHTO i.s.m.
de HvA, voor meisjes 12-17
jaar. Studio HvA, Eerste Boerhaavestraat 33E, vhto.nl.

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

8 maart

 Flat (6+). Een hedendaags

sprookje over eenzaamheid en
een mopperende Willem. Plein
Theater, Sajetplein 39, 15.00 uur,
plein-theater.nl.

MARKT
19 februari
Weggeefkraam en reparatietafel: goede spullen inleveren en
scoren, zoals huisraad, textiel,
kleine meubels en boeken. En
defecte spullen laten herstellen. Buurtcoöperatie De Eester,
10.00-16.00 uur.

23 februari
Rommelmarkt, Bring your own
kleedje. Kijken, kopen, koffie
en zo, huis-dj. QRU, Cruquiusweg 144, 10.00-17.00 uur, qru.
amsterdam.

23 februari
Postzegelbeurs in De Schakel in
Diemen, door de onvolprezen
club De Zegelaars. 10.00-16.00
uur.

29 februari
Rommelmarkt met livemuziek.
Gereedschap, boeken, speelgoed, kleding, breiwerk. Eltheto,
12.00-15.00 uur, Javastraat 118.

22 maart

 Closet Sale bij Lolaland,

voor meiden tussen 11-16 jaar.
Mooie kleding (merken o.a.
Tommy Hilfiger en Scotch &
Soda) voor een leuke prijs. Lolaland, 12.00-15.00 uur, contant
betalen.
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MUZIEK
28 februari

 Physical Graffiti: The very

best of Led Zeppelin. Al 20 jaar
Europa’s grootste tribute act.
Q-Factory, 19.30 uur, q-factoryamsterdam.nl.

13 maart
Plein Jazz, concert. Pianist
Robin van Geerke met drie andere muzikanten. Plein Theater,
20.00 uur, plein-theater.nl.

13 maart
JPson: Children of the Light
Tour. Zuid-Afrikaanse folkzanger, toerde door heel Europa.
Q-Factory, 20.00 uur, q-factoryamsterdam.nl.

21 maart
Blind Date, verrassende liefdesliedjes uit de Balkan. Luisteren,
dansen en feesten met de beats
van dj Volkan tot besluit. Club
Antre, Mezrab, Veemkade 576,
20.30 uur, clubantre.nl.

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

1 maart

 Spetterende Letteren met El-

len ten Damme (muziektheater).
Vijf topmusici en op het scherm
o.a. Tommy Wieringa en Paulien
Cornelisse. De Nieuwe KHL,
16.00 uur, spetterendeletteren.nl.

