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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN
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Boulderen ineens een
populaire sport in
Amsterdam
‘Het is verslavend.’

Tijdelijke pont
tussen Zeeburgereiland
en Oostelijk Havengebied?
In de zomer valt het
besluit.

Bij het ter perse gaan van deze
krant werd ineens veel anders door
ingrijpende maatregelen vanwege
het coronavirus. Veel evenementen
en bijeenkomsten kunnen nu niet
plaatsvinden. Houd websites van
betreffende bedrijven en instellingen in de gaten voor nieuwe data.

5
Patrick Hendrikse, eigenaar
van Brouwerij ’t IJ:
‘In Amsterdam gebeurt het,
en ik zal hier altijd blijven.’
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ONTMOETINGSRUIMTE TUGELAHUIS VERNOEMD NAAR ‘REBELSE’ TANTE WIL

Onvermoeibaar strijden om de buurt beter te maken
‘Tante Wil’ woont al 50
jaar in de Tugelawegblokken. Vanaf de eerste
dag zet zij zich in voor de
bewoners van de wooncomplexen. Reden voor
woningbouwvereniging
Ymere en buurtgenoten
om haar in het zonnetje te
zetten.
Door Tim Jansen

Wil Wiese-Schutz (77) groeide
op in een statig grachtenpand
aan de Prinsengracht waar
haar ouders een deftige kledingzaak runden. De omgeving van haar jeugd omschrijft
ze als een ‘gouden kooi’
waaruit ze wil ontsnappen.
Als achttienjarige wil ze voor
het Albert Schweitzer Fonds,
dat gezondheidsprojecten in
Afrika ondersteunt, vrijwilligerswerk doen. Haar moeder
verbiedt het. Zestig jaar later
heeft ze nog altijd spijt dat ze
geluisterd heeft.
Het mislopen van het Afrikaanse avontuur is volgens

de kleur
van de

LENTE

Wiese-Schutz een van de
redenen dat ze later zo actief wordt in ‘sociaal werk’.
“Je inzetten voor het sociale
belang is zoveel verrijkender
dan geld,” zegt Tante Wil, zoals
Wiese-Schutz in de buurt
bekend staat. Op 1 augustus
1970 komt ze met haar eerste
man en kinderen op de Tugelaweg in de Transvaalbuurt
wonen. Ze krijgen een huis op
3 en 4 hoog. De huizen zijn
slecht geïsoleerd en hebben
geen douche. Na enkele jaren
moeten de blokken worden gerenoveerd. Tante Wil bemoeit
zich intensief met het proces.
Als de renovatie eind jaren
zeventig achter de rug is, keren
veel bewoners niet terug. Ze
kiezen voor een groter huis
met een tuin in het nieuwe
Almere. Tante Wil blijft in de
buurt, maar verhuist naar de
benedenwoning waar ze nog
altijd woont.
De nieuwe bewoners zijn
veelal arbeidsmigranten
uit Turkije en Marokko. In
tegenstelling tot Tante Wils
eigen kroost ontbreekt het de
migrantenkinderen vaak aan
Lees verder op pagina 3

OVERDEKT
WINKELEN
RUIM 60
WINKELS
PARKEERGARAGE
Parkeren vanaf

€ 0,50

INTRATUIN
AMSTERDAM

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

Op een mooie dag in maart werd Tante Wil van de Tugelablokken in het zonnetje gezet. Ze doet al vijftig jaar
onvermoeibaar veel voor de buurt. “Je inzetten voor het sociale belang is verrijkender dan geld.”

LOCKDOWN
Hoe om te gaan met de lockdown, vroeg een kennis uit de
Javastraat. Ik gold als deskundige. Ik vind het inmiddels
gewoon, een gebied zonder
winkels en met gesloten kroegen waar de mensen elkaar

Marcel van Roosmalen
Raak niet in paniek, drink thuis
koffie, bel elkaar als je wat wilt
zeggen, probeer een zonnig
humeur te bewaren en doe
geen gekke dingen.
Ga dus niet halsoverkop in
een dorp wonen.

vanaf grote afstand begroeten
zonder daarbij al te veel woorden te gebruiken.
‘Nôh.’
En daarna een korte knik.

www.diemerplein.nl
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LEEF!
Woonmagazine van
Amsterdam.
Nieuws, trends,
groen, huizen te
koop en te huur.
Column Marcel
van Roosmalen.
Bijlage in het hart
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OBA Banne
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OBA Slotermeer
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OBA Bĳlmerplein
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OBA Molenwĳk
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Meld je aan via
oba.nl/belasting

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

Let op!

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus
zal ons restaurant “Aan Tafel bij Landmarkt”
tot 6 april helaas gesloten zijn.

Onze versmarkt blijft uiteraard open!

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

Landmarkt Schellingwoude
Schellingwouderdijk 339
1023NK Amsterdam

www.landmarkt.nl

www.miedemaenzn.nl
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speelgoed. Uit verveling halen
jongeren rottigheid uit op
straat. Tante Wil bedenkt een
oplossing. Ze leent speelgoed
aan buurtkinderen, op de
voorwaarde dat ze het netjes
terug komen brengen. Wie
de afspraken schendt wordt
streng toegesproken. Of Tante
Wil licht hun ouders in. Tot op
de dag van vandaag spreekt ze
buurtjongeren aan op hun gedrag, ook de ergste straatschoffies. Hierbij laveert Tante wil
naar eigen zeggen altijd tussen
streng toespreken en een ‘aai
over de bol’.
Naast haar zichtbaarheid op
straat is Tante Wil betrokken bij de totstandkoming
van het Tugelahuis. Ook is ze
altijd actief in bewonersgroe-

pen, buurtvergaderingen en
wijkcommissies. Moet er iets
in of om de vijf Tugelablokken – wooncomplexen die tot
enkele jaren geleden volledig
uit sociale huurwoningen
bestonden – veranderen, dan
stapt ze naar de gemeente of
de woningbouwvereniging.
Of desnoods naar de rechter.
Onvermoeibaar strijdend
om de buurt beter te maken.
Naar eigen zeggen is Tante Wil
geen gemakkelijke, zeker niet
in conflict met instanties. “Ik
ben altijd een rebel geweest.
Als het moet, komt er bij mij
geen mes maar een bijl op tafel
bij vergaderingen,” zegt ze
lachend.
Toch kan ze met alle instanties
goed door een deur. Twee jaar
geleden laat Tante Wil zich tegenover wijkbeheerder Danny

Hendradhy ontvallen dat ze bij
vijftig jaar in de Tugelablokken wel een feestje verwacht.
“Als grapje.” Hendradhy is de
opmerking niet vergeten. Op
een maandagmiddag trekken
buurtbewoners, wijkagenten
en vertegenwoordigers van
woningbouw en sociale organisaties naar het Tugelahuis.
Initiator Hendradhy: “We willen Tante Wil bedanken voor
haar inzet voor de Tugelawegblokken.” Ze is overdonderd
door de aandacht. Vertegenwoordigers van instanties
waar ze soms strijd mee voert
zetten haar in het zonnetje.
“Ze heeft ons ook enorm veel
werk bespaard,” zegt Yousry
Saad van welzijnsorganisatie
Dynamo. Hij leerde haar eind
jaren tachtig kennen toen er
veel problemen waren met de
jongeren. “Zij wist verbinding

In het nagelnieuwe ‘Wil Wiese-Schutz-ontmoetingscentrum’ is Tante
Wil compleet overdonderd door alle aandacht.

te leggen met de jongeren, bijvoorbeeld door een uitje naar
Walibi te organiseren.” Volgens
Saad is mede dankzij haar
inzet de buurt prettiger en veiliger geworden. Om Tante Wils
rol als verbinder te benadrukken is de ontmoetingsruimte

De veranderende stad

in het Tugelahuis omgedoopt
tot de Wil Wiese-Schutz-ontmoetingsruimte. “Geweldig,”
oordeelt een enthousiaste
Tante Wil.

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

Snoekbaarzen en weidevogels
pakken de metro niet
Het nijpende woningtekort
in Amsterdam drong
onlangs Den Haag binnen. CDA en D66 kwamen
met een oplossing: Almere
Pampus.
Op de zuidwestkaap van
Flevoland kunnen 25.000
tot 30.000 woningen komen.
Voorwaarde is een metro van
2,5 miljard euro. Dit is dan
de ‘instapprijs’, want eerdere
schattingen van deze IJmeerlijn gingen de 5 miljard te
boven.
Om de werkelijke kosten
te schatten hanteer ik sinds
jaar-en-dag een eenvoudige
vuistregel die adequaat blijkt.
Het dubbele van de hoogste
schatting. Hetzelfde principe
pas ik toe op de bouwtijd.
Toch zit er een positief aspect
aan het plan; IJburg krijgt
in het Haagse scenario eindelijk een fatsoenlijke railverbinding. Nu tram 26 een
onbetrouwbare buurtboemel
blijkt, is het hoog tijd voor een
strakke metro.
Maar het afzinken van een
miljardenbuis naar Almere
om IJburg een metro te geven

Vanuit Den Haag werd ineens de IJmeerlijn – een metro van Almere
naar Amsterdam via de Pampuslaan op IJburg – nieuw leven
ingeblazen. IJburg krijgt in dat scenario eindelijk een fatsoenlijke
railverbinding. Nu tram 26 een onbetrouwbare buurtboemel blijkt, is
het hoog tijd voor een strakke metro.

is vergezocht. Aan elke woning
in Almere Pampus hangt dan
een extra metroprijskaartje
van 2 ton. Op eigen kracht kan
IJburg – met op termijn 45.000
inwoners – de metro evenmin rendabel krijgen. In de
zuidoosthoek van Amsterdam
bedient de metro meer dan
120.000 inwoners, een arsenaal aan kantoorpersoneel,
hordes evenementenbezoekers en een groot aantal doorreizende NS-passagiers.

IJburg is een Vinexwijk met
het officiële stempel. Een wijk
met een overwegende woonfunctie, net als het Utrechtse
Leidsche Rijn en de wijken van
Amersfoort-Noord en Haarlemmermeer. Met één verschil:
de andere Vinexwijken liggen
midden in bewoond land – ze
vormen geen eiland, maar
hebben een doorgangsfunctie.
Daarom waren ze eenvoudig
aan te takken op NS-spoor.
IJburg is een archipel – de es-

sentie ervan is isolement. Waar
elke andere Amsterdamse
buitenwijk vanzelf vastgroeit
aan de volgende buitenwijk of
buurgemeente, kan IJburg dat
niet of nauwelijks. Vanaf de
IJburgbaai bedraagt de vrije
zichtlijn over water richting
Urk, Stavoren en Lemmer zo’n
70 kilometer. Water, water,
water. Iets dichter bij huis kom
je na een paar kilometer varen
aan op onbewoond grasland.
Het weidse Waterland, de
Diemerscheg en die grazige
Flevopolder. Prachtig, daar
niet van. Maar snoekbaarzen
en palingen, meeuwen en weidevogels, koeien en schapen,
ze pakken de metro niet.
IJburg is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. In de eerste versie klopte
de maat van de stadswijk in het
IJmeer wel. Dat was in 1965,
toen we planologie met de
hoofdletter P schreven. IJburg
avant la lettre moest plaatsbieden aan 350.000 mensen.
In de artist impressions stond
de monorail-metro centraal.
Dit plan ging van tafel omdat
men koos voor ‘overloop’ naar
Purmerend, Hoorn en Almere.
Toen de bereikbaarheid van
deze groeikernen een zwakke
plek bleek, kwam er alsnog
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een stadswijk in het IJmeer.
Maar dan een lightversie.
Na jarenlange discussie zal de
IJmeerlijn van Almere Pampus
vermoedelijk vanwege de hoge
kosten wederom sneuvelen.
Omdat lijn 26 het tegen die tijd
echt niet meer trekt, is de enige
oplossing dat we gaan sleutelen aan de suburbane opzet
van IJburg. Vergroot de inwonersdichtheid op de bestaande
eilanden. Geef elk eiland een
aantal woontorens vol potentiele metropassagiers. Spuit
na Strandeiland nog een extra
hoogbouweiland op. IJburg is
samen met Landelijk Noord
het enige stukje hoofdstad
waar het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) torens boven
146 meter toestaat.
De skyline van IJburg petit en
horizontaal houden mag ook,
maar dan graag amor fati. Lach
om het bij herhaling vastlopen
van tram 26 – onlosmakelijk
verbonden met de lieftallig
kleine maat van IJburg – en geniet van de einder bij Lemmer.
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Renault CLIO

,€€ 880000,-

Renault CLIO Estate
Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00
Bollenstreek Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Nieuwe

Renault CAPTUR

Renault MEGANE Estate

Occasions, onderhoud & reparatie:
Amsterdam Zuid Oost Klokkenbergweg 3, tel. (020) 561 96 50
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

*Actie all-weather banden geldig t/m 28 maart op geselecteerde modellen met inname 4 af fabriekbanden. Alleen geldig op particuliere orders. Voordeel gebaseerd op de Renault MEGANE Estate TCe 100 GPF Life. Actie is geldig op klantorders t/m 29 maart 2020. Genoemde acties zijn geldig op
voorraadmodellen geregistreerd vóór 30 april 2020. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,1 l/100 km, resp. 27,8-16,4 km/l. CO2: 94-139 gr./km.

renault-nieuwendijk.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.

PATRICK HENDRIKSE

‘Ik denk niet dat ik de Watergraafsmeer
ooit zal verlaten’
Hij werd geboren in Kaap-

Roopram achteraan sluiten.
Lange, iconische rijen die ik
nergens anders zie.”

stad en belandde, met
Sidney en Shanghai als

Zijn er dingen waarvoor je
Oost wel wilt verlaten?
“Vroeger ging ik altijd cd’s
halen bij Concerto in de
Utrechtsestraat en nog steeds
ga ik met grote regelmaat
naar Paradiso en de Melkweg.
Onlangs zag ik de Amerikaanse band The Vulfpeck.
Ze speelden voor het eerst in
Paradiso, maar het was stijf
uitverkocht en iedereen zong
alles mee. Het beste concert
dat ik ooit heb gezien was dat
van The Dropkick Murphys
in de Melkweg. Met recht the
greatest rock and roll show on
earth.”

tussenstations, in Bloemendaal. Daar had hij naar
eigen zeggen een beschermde jeugd. “Hoewel
ik veel vrienden had, was
ik vooral aan het lezen,”
herinnert hij zich dik vijfendertig jaar later.
Door Jim Jansen

We ontmoeten Hendrikse op
een dinsdag in het proeflokaal
aan de Funenkade. Het is nog
vroeg in de middag en om ons
heen is Engels de voertaal. Met
een milde glimlach ziet hij hoe
een Italiaans stel minutieus
stukjes Skeapsrond-kaas op
een broodje smeert en tegelijkertijd een glas Columbus met
grote teugen leegdrinkt.

Je bent best actief in de
buurt. Je fluit bij het hockeyen en staat op Koningsdag
voor het goede doel achter
de bar bij La Vallade.
“Ik maak veel gebruik van de
buurt en doe dus mee. Dat lijkt
me niet meer dan normaal. Ik
heb drie dochters en heb dus
ook verantwoordelijkheid.
En door hen heb ook meer
binding met de buurt. Je kunt
je er totaal voor afsluiten of
gewoon gezellig meedoen, en
voor dat laatste kies ik.”

“De kaas die ze eten is afkomstig uit Ransdorp en onze
pinda’s komen van de Dappermarkt,” zegt hij niet zonder
trots. “Rond dit tijdstip zie je
veel toeristen, maar het gros
van hen drinkt twee biertjes,
maakt een paar foto’s en is
weer weg. Daarna komen rond
borreltijd de vaste gasten.
Sommigen komen hier al
dertig jaar, louter voor het bier.
We schenken geen koffie en er
is geen muziek. Het gaat om
het bier.”
Dertig jaar geleden verliet je
Bloemendaal om economie
te gaan studeren aan de UvA.
“Bijna alle colleges vond ik
oninteressant en ik ging er
dus ook niet naartoe. En mijn
tentamens haalde ik toch
wel. Uiteindelijk ben ik er
mee gestopt, zonder diploma
inderdaad.”
Vanuit de Jordaan verhuisde
je naar de Watergraafsmeer,
waarom?
“Met mijn vriendin Nienke
(Westendorp, eigenaar van
café Fonteyn, red.) wilde ik me
settelen, en ons oog was gevallen op de Watergraafsmeer.
Het leek ons toen leuk en dat
vinden we nog steeds. Onze
drie dochters zijn hier geboren
en het bevalt nog steeds.”

Hendrikse in zijn Brouwerij ’t IJ: “Sommigen komen hier al dertig jaar, louter voor het bier. We schenken
geen koffie en er is geen muziek. Het gaat om het bier.”

Wat is er zo leuk aan het
stadsdeel?
“Kun je één plek op de wereld
noemen waar je een zwembad,
een schaatsbaan, de Hema, een
park, cafés en restaurants en
nog veel meer op fietsafstand
hebt? Daarom!”
Ben je een Hema-fan?
“Het is fijn om de winkel in
de buurt te hebben. Toen de
kinderen nog klein waren,
was er altijd wel een aan het
knutselen. Als dan het plakband of het papier op was,
mochten ze zelf naar de Hema.

Tot een bepaalde leeftijd is dat
superspannend en het fijne is:
je grijpt nooit mis.”

nog rustig. Tot slot kun je geweldig eten bij La Vallade, en
veel meer heb ik niet nodig.”

Je woont aan de Ringdijk, de
meest pittoreske plek van de
Watergraafsmeer.
“Als ik bij de Linnaeusstraat
over de brug ga en dan rechts
de dijk op fiets, zie je eerst een
paar oude huisjes die niet zouden misstaan op historische
ansichtkaarten. Rechts heb je
het water en een groenstrook
met een huis erop. Het is alleen voor fietsers een doorgaande route, dus het is ook

Wat vind je typisch Amsterdam-Oost?
“Er is een fenomeen dat ik ‘de
rijen van Oost noem’. Toen wij
hier nog niet zoveel biertaps
hadden, kon het zomaar zo
zijn dat je tien minuten in
de rij moest staan voor een
biertje. Als je goed brood wilt
halen sluit je achteraan in de
rij bij bakker Hartog aan de
Wibautstraat. Datzelfde geldt
voor een top roti. Even bij
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Ga je hier nog ooit weg?
“Zeker niet. Ik zit hier perfect,
en waar zou ik heen moeten?
Ik heb werkelijk geen idee. Als
ik niet in Amsterdam ben, dan
mis ik gevoel voor urgentie.
Het is vanuit mijzelf geredeneerd, maar dingen doen er
niet zo toe buiten Amsterdam.
Hier gebeurt het en ik zal hier
altijd blijven.”
Je bent groot Ajax-fan. Vind
je het jammer dat stadion De
Meer niet meer in de Watergraafsmeer staat?
“Ik ben er genoeg geweest en
heb er mooie herinneringen
aan. Met lijn 9 vanaf Centraal
naar het stadion met de tribune lekker dicht bij het veld.
Een van de mooiere wedstrijden was in 1987 tegen Malmö
met Johan Cruijff als coach en
Dennis Bergkamp op rechts.
De perfecte woensdagavondbesteding.”

deBrugNieuws
CORONAVIRUS

Initiatieven om anderen te helpen
Dat het een toestand is, mag duidelijk
zijn. Wat het gaat aanrichten is nog niet te
overzien. Het coronavirus laat op allerlei
vlakken zijn sporen na. Wat ook aan het licht
komt, nu sinds de namiddag van 15 maart
2020 onder meer onderwijsinstellingen,
horeca en sportscholen gesloten zijn:
buurtbewoners komen met allerlei initiatieven
om anderen die het nodig hebben te helpen.
Jongeren melden zich om boodschappen
te doen voor ouderen of om ander
vrijwilligerswerk te doen, sportscholen komen
met work-outs om toch fit blijven, restaurants
die gedwongen dicht zijn besluiten eten te
gaan bezorgen.

Kunst en Cultuur in Oost

Ook in Oost zijn dit soort initiatieven er volop,
kijk maar eens op sociale media. Waarmee
mensen maar willen zeggen: pas op je buurt
en je medebewoners, en winkel lokaal,
vergeet die kleine ondernemer niet. Komt
een zin uit dat gekke Koningsdaglied van 2013
voorlopig toch nog van pas: ‘Hou je veilig’.

Door Wietse Schmidt

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.

DE IJZEREN DICHTER

‘Jammer dat het moet verdwijnen’
LOTING VOOR B&B’S
VAN DE BAAN, VEEL
AANVRAGEN OP I JBURG

Portret van Theo Niermeijer, die op Zeeburgereiland een inmiddels verloederde beeldentuin creëerde.

Achttien jaar geleden kwam ik
langs een overwoekerd terrein
op Zeeburgereiland. Bij het
modderige toegangspad stond
een bordje Museum Zeeburg,
Beeldenpark, Stichting One
Peaceful World. Tussen de hoge
struiken zag ik oude woonwagens, bouwketen en een hoop
schroot. Nieuwsgierig waagde
ik mij op het pad. Een man
kwam uit een verweerde loods
tevoorschijn en ontving me
hartelijk. Hij vertelde dat hij
hier sinds begin jaren zeventig
woonde en werkte, samen met
enkele kunstenaars.
Het schroot bleek een enorme
verzameling stalen sculpturen
te zijn en ik schreef een paginagroot artikel over de groene
oase met zijn kunstzinnige inwoners. Ik kwam erachter dat
Theo Niermeijer (1940–2005)

een gerenommeerd kunstenaar was. Zijn werk is opgenomen in belangrijke collecties,
zoals die van het Stedelijk, en
zijn grote stalen beelden staan
onder meer in het Oosterpark
en op Camping Zeeburg.
Vijftien jaar na het overlijden
van Niermeijer bezoek ik
onaangekondigd het terrein.
Ik wil weten of de geest van
Niermeijer hier nog steeds
voortleeft. Binnen vijf minuten zit ik met Niels Keizer en
Marianne van Meteren aan een
drankje in een van de woonwagens. Keizer heeft Niermeijer
goed gekend. “Theo was niet
zo'n prater. Hij dacht niet in
woorden, maar in beelden.”
Keizer vertelt dat het terrein in
2025 wordt ontruimd. “Dit is
Theo zijn gedachtegoed, jammer dat het moet verdwijnen.”

Op aanraden van Keizer neem
ik contact op met Anne Cersosimo, de weduwe van Niermeijer. We ontmoeten elkaar
in het atelier, waar ruim 1500
sculpturen op elkaar staan
gepropt en meer dan 6000
schilderingen op hoge stapels
liggen te vergelen. “Theo was
zeer productief,” vertelt ze.
“We weten helaas niet waar we
straks met al die beelden heen
moeten. Maar ja, hij had nou
eenmaal een enorme drang
om te scheppen. Zo communiceerde hij. Simon Vinkenoog
gaf hem niet voor niets de
bijnaam De IJzeren Dichter.”

Alle 2.700 B&B-houders die zich vóór 16 februari hebben
aangemeld, kunnen een vergunning aanvragen. Er hoeft
niet geloot te worden zoals eerst werd aangekondigd.
Dit komt doordat het aantal aanmeldingen lager is dan
verwacht, en meer over de stad verspreid.
In het centrum meldden zich 1.024 B&B-houders voor
een vergunning, 316 minder dan het gestelde maximum
van 1.340. Buiten het centrum kwamen de meldingen
wel boven het quotum uit, vooral in Slotermeer en IJburg
was het aantal hoog. In een aantal wijken in het centrum
blijft er ruimte voor groei, maar in sommige buurten
daarbuiten moet het quotum juist omhoog. Het maximale
aantal vergunningen komt ongeveer op 3.200.
Het Amsterdamse college wil het aantal B&B’s in het
centrum beperken om overtoerisme tegen te gaan en
woonruimte te behouden voor Amsterdammers. Begin
2019 stelde de stad al grenzen aan het aantal B&B’s
per wijk, en sinds 1 januari hebben B&B-houders een
vergunning nodig. Mensen die een nieuwe B&B willen
starten kunnen vanaf 11 april 2020 een vergunning
aanvragen.
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‘Wat ik op het veld zeg, staat los van hoe ik in de kroeg naast je sta’
Voetbalvereniging TOG
draait bovenin mee in de
zondag vierde klasse en
dat is bijzonder. In november werd sinds decennia weer een periodetitel
gewonnen. Aanleiding genoeg voor een gesprek met
de pas 26-jarige hoofdtrainer Leroy Kroese. Naast
hem in de bestuurskamer
zit zijn bedachtzame assistent-trainer Peter, tevens
zijn vader en klankbord.
Door Gijs Lauret

Hoe word je hoofdtrainer op
jouw leeftijd?
“Eigenlijk is voetballen te leuk
om niet in het veld te staan,
alleen heb ik drie keer mijn
kruisbanden afgescheurd.
Vervolgens heb ik een trainersdiploma gehaald en kon ik
het tweede trainen. Gelukkig
kon ik zo mijn passie nog een

beetje oppakken. Liefst was ik
nog steeds keeper, maar dat is
echt voorbij; ik heb er alles aan
gedaan.”
Wat zijn je voornaamste trainerskwaliteiten?
“Ik ben bijdehand en als
keeper vaak aanvoerder geweest, dat ging vanzelf. Verder
maak ik mezelf niet te belangrijk, sta soms in de groep en
soms erboven. Zo wil ik samen
tot overwinningen komen.
Ik ben heel direct, hoewel
ikzelf jonger ben dan veel
spelers. Ik vind eerlijkheid
richting alle selectiespelers
heel belangrijk. Ik heb weleens meegemaakt dat beloftes
werden gedaan en niet nagekomen; daar hou ik niet van.
Iemand vertellen dat hij wissel
is, is moeilijk, maar ik leg
duidelijk uit wat hij eraan kan
doen. Ik probeer niet te veel in
regels te denken maar te laat
komen betekent ‘wissel’, wie
je ook bent. Met sommige jongens ben ik bevriend buiten
het veld, maar ik kan dat goed
scheiden. Wat ik op het veld

zeg, staat los van hoe ik in de
kroeg naast je sta.”
Hoe heb je het periodekampioenschap beleefd?
“De laatste keer dat we boven
in de vierde klasse stonden
speelde mijn vader nog, kun je
nagaan. Nu stonden we derde
en wonnen we in de allerlaatste seconde van Ankaraspor.
WV-HEDW had verloren en
we waren afhankelijk van
GeuzenMiddenmeer tegen
Arsenal. We hebben die wedstrijd met veel TOG’ers gekeken; het werd 2-2 en we waren
periodekampioen op doelsaldo. We hebben schaamteloos
uit volle borst gejuicht en de
spits van GeuzenMiddenmeer
geknuffeld. Arsenal bestond
uit expats, dus die hadden niet
eens door wat er gebeurde.
Ze ondernamen geen slotoffensief, helemaal niks. De
bierkraan is flink opengegaan
daarna; bij bestuursleden en
vrijwilligers leefde het heel
sterk. Afgelopen periode hebben we veel dierbare TOG’ers
verloren. Jammer dat zij dit

Leroy (hoofdtrainer) met zijn vader Peter (assistent-trainer) Kroese op het
veld van TOG. “Ik wil voor promotie gaan, ben hier nog lang niet klaar.”

niet meemaken, maar het is
een mooie gedachte dat we dit
ook voor hen doen. TOG is
een warm familiebad.”
Wat zijn je ambities?
“Ik heb twee jaar bijgetekend,
daar ben ik trots op. Ik wil voor
promotie richting derde klasse
gaan, en als dat lukt voor handhaving. Ik ben hier nog niet

klaar. Ooit wil ik hogerop, ik
ben erop gebrand het hoogst
haalbare te halen, maar ik ga
niet zeggen dat ik in de Eredivisie eindig. Voorlopig ben ik
geduldig en blijf ik normaal
doen.”

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.

O O ST E N B U R G

‘Ik bewonder de monumentale fabriekshallen’
Geroutineerd vouw ik de
kaart van Amsterdam uit op
de keukentafel. Ik ben altijd
een liefhebber van kaarten
geweest. Mijn hand schuift
over de kaart, van West
naar Oost. Centraal Station,
Marineterrein, Kattenburg,
Wittenburg, Oostenburg,
Cruquiuseiland, Zeeburgereiland, Steigereiland.
Steigereiland is waar ik nu zit.
In 1985 zat ik aan een tafel in
een oud en vervallen pand op
Oostenburg. Een ingelijste
zwart-witfoto aan de muur
herinnert aan 21 februari
1985, de dag van de dertiende
Elfstedentocht. Met twee
vrienden reed ik die dag naar
Friesland om getuige te zijn
van het spektakel. Op de foto
zijn we terug in Amsterdam
en zit ik aan tafel met een fles
jenever. Door het raam op
de achtergrond is zicht op
de Oostenburgervoorstraat,
een grauwe, lege straat in de
avondschemering. Ik ben
lang niet meer op Oostenburg
geweest, maar mijn interesse
werd gewekt door dagelijks

kan ik concluderen dat er veel
verbeterd is op dit gebied.

oppoppende Facebookberichten met de strekking
‘Jouw vriend Gerard vindt
Oostenburg leuk!’
De algoritmes bleven mij achtervolgen zodat ik wel verder
moest klikken naar een indrukwekkende computeranimatie van de ontwikkeling op
Oostenburg. Robuuste woongebouwen in pakhuis-stijl
aan het water, dicht op elkaar,
verspringend in hoogte van 5

tot 10 verdiepingen. De nieuwe gebouwen staan tussen de
monumentale fabriekshallen
van Werkspoor en Stork. Op
de overzichtstekening tel ik
zes gigantische fabriekshallen. Wat is het mooi dat deze
hallen op de monumentenlijst gezet zijn. Ik ben diep
onder de indruk. Als ik deze
ontwikkeling vergelijk met de
treurige sloop/nieuwbouw
die in de jaren zeventig gepleegd is op Kattenburg dan

Ik besluit weer eens te gaan
kijken op Oostenburg. In de
Oostenburgervoorstraat loop
ik een paar keer heen en weer,
op zoek naar het huis waar de
foto in 1985 genomen is. Ik
herken eigenlijk niet zoveel,
maar intuïtief blijf ik staan
voor een van de weinige oude
huizen in de straat die niet
vervangen zijn door nieuwbouw. Ik maak een foto maar
geef het weinig kans. Thuisgekomen vergelijk ik de foto van
buiten met de oude foto van
binnenuit. Het raam is identiek, ik blijk het goed gezien
te hebben.
Het valt mij nu pas op dat
het nieuwe pand ernaast erg
goed gedaan is. Het is nieuw,
maar het valt niet op vanwege
de klassieke opzet. Robuust
gemetseld in een mooie donkere baksteen. De verdeling
tussen ramen en metselwerk
is klassiek, en vrij bijzonder
voor eigentijdse architectuur,
de ramen zijn getoogd. De
getoogde ramen verwijzen
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naar de ramen van het oude
huis ernaast. Prince Charles
zou hier heel blij van worden,
en ik eigenlijk ook. Als aanhanger van het deconstructivisme kan ik ook deze klassieke stroming waarderen.
Het project met de getoogde
ramen blijkt een CPO naar
ontwerp van IAA Architecten. Ik loop verder de buurt
in en bewonder de monumentale fabriekshallen. De
Werkspoorhal, die getransformeerd zal worden tot een
Amsterdamse variant van
de Rotterdamse Markthal, is
gestript tot op de stalen draagconstructie en ziet er spectaculair uit. Van de woongebouwen uit de aanlokkelijke
presentaties is de bouw in
volle gang. Ik kom hier terug
voor een vervolg.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl
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Pampus is een en al historie, avontuur en genieten. Ga met een
gids op rondleiding en maak een fantastische virtuele vlucht in
een luchtballon. Doe met kids de blacklightspeurtocht of kom
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Ga voor
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‘Het terrein is één woekerende monocultuur geworden’
Sinds halverwege de jaren
negentig wordt de Joodse
Begraafplaats Zeeburg niet
meer onderhouden. Verloedering dreigt. De stichting
Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg en de Natuurwerkgroep Flevopark
hebben de handen ineengeslagen om dat te voorkomen. Natuurbeheer en behoud van cultureel erfgoed
gaan daarbij gelijk op.
Door Michel van Dijk

Moeizaam strekt hij de vingers van zijn rechterhand.
Een beetje spierpijn van een
ochtendlang bramenstruiken
snoeien met een armlange
snoeischaar haeeft hij wel,
de twaalfjarige Joao EnglerReynolds. Maar hij heeft er
geen seconde spijt van dat
hij vandaag meedeed aan de
natuurwerkdag op de Joodse
Begraafplaats Zeeburg. “Het
was heerlijk. Ik woon in de
stad, zit altijd binnen, dan is
het lekker om buiten te zijn.
Voor mijn school moest ik een
maatschappelijke stage in de
buurt doen. Daarom had ik
me aangemeld. Maar ik vind
het zo leuk, ik kom volgende
maand weer.”
Joao is de jongste vrijwilliger
van de Natuurwerkgroep Flevopark, die elke tweede zondag van de maand werkt op de
Joodse begraafplaats, pal naast
het Flevopark. Van 1714 tot
1914 was dat dé begraafplaats
voor arme Joodse Amsterdammers. Het is de grootste Joodse
begraafplaats van Nederland,
en een van de grootste in WestEuropa. “In totaal zijn hier
zo’n honderdduizend Joodse
Amsterdammers begraven,”
schat Karen Polak, voorzitter
van de stichting. Zij maakt zich
hard voor het opknappen én
openstellen van de begraafplaats.

Op de Joodse Begraafplaats Zeeburg wordt bergen werk verzet. Hansje Galesloot (rechts) is coördinator van de natuurwerkgroep, Karen Polak (met
kruiwagen) voorzitter van de stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg. “Hoe meer we opknappen, hoe meer grafstenen er tevoorschijn komen.”

Dat opknappen is echt nodig;
sinds de jaren negentig wordt
de begraafplaats niet meer onderhouden. Met schrikbarende consequenties, stelt Hansje
Galesloot, coördinator van
de natuurwerkgroep. “Door
stikstof in de bodem, een
probleem in heel Nederland,
gaan bepaalde planten- en
bomensoorten, zoals bramen,
riet en wilgen, alle andere
overheersen. De begraafplaats
is één woekerende monocultuur geworden.”

Galesloot het dringende advies
van ecologen van stichting
Landschap Noord-Holland en
Stadsdeel Oost om in te grijpen, om bramen te snoeien,
riet te maaien, jonge boompjes
te verwijderen. Pas dan maken
andere planten – zoals diverse
orchideeënsoorten – een kans
om op te komen. Galesloot:
“We zijn begonnen met grootschalig maaien en snoeien.
Deze begraafplaats is een van
de rijkste biotopen binnen de
gemeentegrenzen van Amsterdam. Er leven hier vossen,
marterachtigen, buizerds en
rietzangers. Elk voorjaar melden buurtbewoners dat ze de
nachtegaal horen zingen.”

hand met het behoud van dit
bijzondere culturele erfgoed.
“Hoe meer we de begraafplaats
opknappen, hoe meer grafstenen er tevoorschijn komen.
Elke steen vertelt een verhaal
over een verdwenen stukje
Joods Amsterdam. Dat is een
verhaal dat we graag willen
vertellen.”
Vandaar dat de stichting
Eerherstel zeven keer per jaar
open dagen organiseert, elke
eerste zondag van de maand,
van april tot en met oktober.
De eerste is op 5 april. Polak:
“We geven rondleidingen, en
vertellen de geschiedenis van
enkele grafstenen en de mensen die daar begraven liggen.”

Open Dagen
Vorig jaar kregen Polak en

Maar natuurbeheer, benadrukt Polak, gaat hand in

Er komen veel mensen op
af, valt Galesloot op. “Bij-

voorbeeld buurtgenoten die
regelmatig langslopen en wel
eens willen weten wat dit is. Of
mensen die vroeger als kind
op de begraafplaats hebben
gespeeld, in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog toen het
vrij toegankelijk was.”
Informatieborden plaatsen
over de geschiedenis van de
begraafplaats, dat is eerste pri-

oriteit, zegt Polak. “En verder
hopen we dat zich nog meer
vrijwilligers aanmelden voor
zowel de natuurwerkgroep
als de open dagen.” Galesloot:
“Vooral buurtbewoners willen
niet dat deze begraafplaats
verder verloedert. Voor hen is
het belangrijk cultureel erfgoed
dat herinnert aan het Joodse
karakter van Amsterdam-Oost.”

2,5 miljoen voor restauratie Joodse begraafplaatsen
Eind 2019 heeft minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven
2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderhoud en restauratie
van Joodse begraafplaatsen in Nederland. Vooral ‘verweesde’ of
vergeten begraafplaatsen, zoals de Joodse Begraafplaats Zeeburg,
komen voor deze gelden in aanmerking.
Via www.eerherstelzeeburg.nl kunnen nieuwe vrijwilligers zich
aanmelden.
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Vrienden worden?

Vereniging Hendrick de Keyser
is op zoek naar:

mail
martijn@debrugkrant.nl
Als vriend van de Brug krijgt
u maandelijks een Vrienden
advertentie in de papieren krant
en een kopbanner met doorlink op
www.debrugkrant.nl.
Bij ten minste een jaarabonnement
krijgt u een 1/8 advertentie extra,
gratis. Dit exclusieve
abonnement ontvangt u voor
€ 75 per maand. Zie ook

Begeleiding en
dagbesteding

Een interieurverzorger
voor het Gemeenlandshuis
aan de Diemerzeedĳk.
Vergoeding €15,00 p/u
wisselende tĳden.
CV en motivatie naar:
locatiehuren@hendrickdekeyser.nl
Meer informatie:
020 - 521 06 45

Le Bistro komt na u toe, wij
bezorgen de komende weken
het eten bij u thuis zie onze
website Lebistrodiemen.nl
Le Bistro, Diemen
Muiderstraatweg 55
020-7732908

www.debrugkrant.nl/vrienden.

VERGOEDING

Le Bistro

aanschaf 5-wiel
scootmobiel kan!

-

Als u niet zelfstandig eropuit kunt, omdat lopen, fietsen en
autorijden niet meer lukt

-

Als u afhankelijk bent van een taxi of familieleden voor (medische)
afspraken, omdat u slecht loopt en snel moe bent

-

Als u vereenzaamt, omdat u steeds minder mobiel bent en bang
om te vallen

Herkenbaar? Wilt u naar buiten én zelfstandig blijven? De 5-wiel scootmobiel
is dan een goed hulpmiddel voor u!
Vaak is zelfs een vergoeding voor aanschaf, onderhoud én verzekering
mogelijk! Benieuwd naar uw persoonlijke mogelijkheden?

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

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

Administratie en Consultancy
Associatie B.V.
Full service administratiekantoor
Aangifte Inkomstenbelasting
vanaf € 75,- p.p.
U kunt bij ons pinnen

Neem nú contact op met: 020 22 50 062

AMSTERDAM

Veembroederhof 93
1019 HD Amsterdam

Tel: 020-5891850
www.acaadmin.nl

ZGAODeel 67
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

PROJECT HUIS VAN LIED EN GELUID, EEN FI JNE MANIER VAN CONTACT MAKEN

‘Op een speelse manier je stem gebruiken’
In het Flevohuis vindt het
project Het Huis van Lied
en Geluid plaats. Door
bewoners met dementie
via je stem op een andere
manier te benaderen, kun
je betekenisvol contact maken. Het idee komt van het
Genetic Choir: “We willen
bewoners, zorgmedewerkers en familie dichter bij
elkaar brengen.”

zagen dat een paar bewoners een
beetje zaten te dutten. Dan schud
je mensen niet met veel bombarie wakker. Je zoekt aansluiting
bij de stemming, we begonnen
al op de gang heel zachtjes een
melodie te neuriën; dat is geen
rigoureuze ingreep op wat de
bewoners aan het doen zijn. Die
kunnen vervolgens zelf beslissen:
ik haak aan of ik hou mijn ogen
dicht.” Thomas glimlacht: “Ik zag
mensen ‘open’ gaan. Dit is een
fijne manier van aanwezig zijn.
Keuzevrijheid hebben is voor
iedereen belangrijk.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Het Genetic Choir wil deze manier van improviseren blijvend
in het Flevohuis achterlaten voor
het dagelijks contact. Daarom
wordt een groep vrijwilligers getraind, en zijn er workshops voor
medewerkers en mantelzorgers.
Thomas: “Het mooie is: je hoeft
niet te kunnen zingen, maar alleen opnieuw te leren luisteren.”

In een huiskamer op de begane
grond van het Flevohuis is het
rond de grote tafel gezellig druk.
Er klinken flarden van liedjes
die we allemaal kennen uit onze
jeugd, zachte geluiden en klanken. Iedereen lacht, en er wordt
gedanst en bewogen. Steeds meer
bewoners schuiven aan.
Thomas Johannsen, Geeske
Coebergh en hun collega’s van
het Genetic Choir zijn duidelijk
in hun element. Thomas is artistiek leider, Geeske coördinator.
Thomas vertelt: “We zijn eigenlijk een anti-koor, zingen geen
koorstukken maar improviseren.
Sinds tien jaar onderzoeken we
via muziek: hoe maak je gelijkwaardig contact en creëer je samen een betekenisvol moment?

Thomas (midden achterin met blauw shirt), Geeske en hun collega’s van het Genetic Choir proberen via hun
project Het Huis van Lied en Geluid een nieuwe manier van contact maken te integreren in het dagelijks leven
in het Flevohuis.
Zo hebben we in 2017 een project
gedaan met mensen met afasie:
die kunnen niet praten, maar
vaak nog wel zingen. Dit geldt
ook voor mensen met dementie
hier in het Flevohuis.”
Vrijwilligers en mantelzorgers
voelen nogal eens frustratie: je

MINDER PARKEERPLEKKEN

Meer dan 250.000 auto’s in
Amsterdam
Het aantal auto's in Amsterdam stijgt. Volgens het CBS
waren er 269.508 auto's in Amsterdam in 2019: 235.026
personenauto's en 34.482 bedrijfsvoertuigen. Amsterdam
telt 0,4 voertuigen per huishouden. Daarna volgen Diemen
met 0,7 en Amstelveen met 0,8 voertuigen. Ongeveer 11
procent van de Amsterdamse openbare ruimte gaat naar
parkeerplaatsen. Ruim 40 procent van de auto's staat de
hele dag stil. De gemeente streeft naar 10.000 minder
parkeerplekken in 2025. Dat is 4 procent minder dan nu.
Bron: Dienst O&S.

wilt graag contact, maar op de
traditionele manier lukt het niet
meer. Mensen met dementie
kunnen zich vaak niet meer
woordelijk uitdrukken, maar
hun geheugen voor geluiden en
liedjes is meestal goed. Thomas:
“We onderzoeken wat er leeft aan
muziek in iemand. Door te luis-

teren, gewoon even bij iemand te
gaan zitten. Er is altijd een geluid
waarop je kan doorbouwen: een
melodie, een klank, een tikkende
klok, een lach of een stukje van
een lied.”

Mantelzorgers of vrijwilligers in
de ouderenzorg die hier meer
over willen horen? Neem contact
op met Geeske Coebergh via
hvlg@genetic-choir.org.
www.genetic-choir.org/huisvanlieden
geluid
www.zgao.nl

Advertorial

“Vorige week kwamen we aan op
de gang voor de huiskamer, en

Nieuwe franchisenemer voor
De Hypotheker Amsterdam Oost
Jazeker! De Hypotheker aan
de Middenweg heeft sinds november vorig jaar een nieuwe
franchisenemer, namelijk
Bastiaan Pouw.
Bastiaan en zijn team staan
graag voor je klaar om je te
helpen bij de aankoop van de
grootste en meest persoonlijke
aankoop van je leven, namelijk je (t)huis. De Hypotheker
is sinds 1985 Nederlands
grootste organisatie en marktleider voor onafhankelijk
hypotheekadvies.
Ben je benieuwd naar wat
Bastiaan en zijn team voor jou
kunnen betekenen? Maak dan
snel een afspraak voor een
vrijblijvend oriëntatiegesprek
om jouw situatie en mogelijkheden in kaart te brengen.
De Hypotheker Amsterdam Oost,
Middenweg 241, 020-4624030,
www.hypotheker.nl/1428.

Het team van De Hypotheker v.l.n.r.: Eline, Dilara, Bastiaan en Marc.

Advertorial
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WIE JARIG IS TRAKTE
U ONTVANGT BIJ AANSCHAF VAN IEDERE E1.000,EEN TEXTIEL VOUCHER* T.W.V. E 85,-*

85 JAAR

kennis en ervaring
in slaapcomfort!
*

Voorwaarden in de winkel.

Je slaapt beter me

Zeeburgerpad 80-82 - Amsterdam - T.
Altijd P direct

EERT!

et een goed advies!
020 - 692 91 51 - oostslaapcomfort.nl

t voor de deur.

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

• brochures
• advertenties
• magazines

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

deB
r

ug

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

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

EXCLUSIEF BIJ

VAN MOSSEL

T/M 13 APRIL

4 JAAR

GARANTIE

NU OF NOOIT

PRIVATE LEASE DEALS

GRATIS

AUTOMAAT

TOT

€ 5.203 KORTING

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN OP: VANMOSSELVOORRAAD.NL/ACTIES
Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam Noord

Helderseweg 55B
Bouwerij 6
Pieter Braaijweg 2
Johan van Hasseltweg 65

Amsterdam Zuidoost
Heemskerk
Heemstede
Hoorn

Klokkenbergweg 29
Rijksstraatweg 54
Cruquiusweg 37C
De Marowijne 59

Leiderdorp
Lisse-Hillegom
Purmerend
Zaandam

Van der valk Boumanweg 2
Arnoudstraat 18
Component 84
Kleine Tocht 23

www.vanmossel.nl

Deze actie is geldig tot en met 13 april 2020 en enkel geldig bij Van Mossel Peugeot en Van Mossel Citroen. Deze actie is geldig op de Peugeot 208, nieuwe 208, nieuwe 2008, 3008 en 5008 en op de Citroën C3 Aircross, C4 Cactus en de C5 Aircross. De 4 jaar garantie is geldig voor alle auto’s die meedoen met
de actie en de gratis automaat op geselecteerde modellen (Peugeot 3008 en 5008 en alleen bepaalde uitvoeringen). De actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Van Mossel en/of PSA. De advertentie is 2 weken voor de actieperiode opgemaakt en daarom kunnen werkelijke voorraden afwijken. Bij
de actie geldende auto’s zijn geregistreerde en niet geregistreerde auto’s, welke auto wordt aangeboden bepaalt de directie. De private lease aanbiedingen worden aangeboden door Van Mossel Privé Lease en PSA Finance, de directie bepaalt via welke partij er een contract wordt aangeboden en afgesloten. Alle
aanbiedingen zijn onder voorbehoud van akkoord directie. Getoonde modellen wijken mogelijk af van uw gekozen uitvoering en gekozen opties. Wijzigingen en typfouten voorbehouden. © 02-20
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MANNEN, WEL JE T-SHIRT AANHOUDEN…

Boulderen is het nieuwe fitness
Amsterdam heeft er in korte tijd maar liefst drie nieuwe
bouldergyms bij gekregen (met een vierde in de planning),
en dat terwijl de stad het voorheen met twee moest doen.
De eigenaren van de allereerste bouldergym, Club Monk in
de buurt van het Amstelstation, zijn bepaald geen nieuwkomers in de boulderwereld. Zij hadden in 2007 de primeur
met de eerste bouldergym in Nederland en openden sindsdien nog twee gyms, in Rotterdam en Amsterdam-Noord.

In Club Monk - een van de drie nieuw geopende bouldergyms in
Amsterdam - geen stoerdoenerij, maar gewoon samen puzzelen op
een nieuwe route.

Door José Stoop

Mede-eigenaar Remco Geurts
erkent dat het wat ongelukkig
uitkomt dat er zoveel gyms
tegelijk openen, maar is er ook
van overtuigd dat er genoeg
ruimte voor is in Amsterdam.
“Eigenlijk kun je zeggen dat we
er, vergeleken met andere grote steden, nog maar bijzonder
weinig hadden.” Met zijn Club
Monk wil hij een nieuw concept neerzetten dat terugkeert
naar de basis, dat ‘het spelletje in de sport terugbrengt’.
Dus geen stoerdoenerij, maar
gewoon samen puzzelen op
een nieuwe route, net zoals
vroeger. “Voor Club Monk
hebben we bepaalde keuzes
gemaakt. We zijn bijvoorbeeld
knetterlang open, iedere dag
van 9 uur ’s ochtends tot 12
uur ’s avonds, zodat de drukte
gespreid wordt. We doen ook
geen kinderfeestjes of dat
soort dingen, en hebben geen
klimschoenen in de verhuur.
We zijn er uitdrukkelijk niet
alleen voor de diehard boulderaar, maar we verwachten
ook geen mensen die voor de
eerste keer komen.”
Francesco Ragazzi is eigenaar van Beta Boulders, de
pas geopende bouldergym
in de oude Citroëngarage
bij het Olympisch Stadion.
Ook hij is niet bang voor een
beetje concurrentie. Vorig jaar
opende hij een bouldergym
in Kopenhagen, waar hij een
geïntegreerd concept van
boulderen introduceerde:
‘workspaces’ en yoga. Bezoe-

kers betalen eenmalig entree
en mogen gebruikmaken van
alle faciliteiten. Beta Boulders
in Amsterdam werkt volgens
dit principe. “Wij willen dat
mensen zich thuis voelen. Ze
kunnen bijvoorbeeld ’s ochtends een uurtje boulderen,
wat werken in de workspace,
en dan aan het eind van de
middag nog even sporten.”
Beide eigenaren hebben goed
gastheerschap hoog in het
vaandel staan. Dat betekent
geen geschreeuw en gejoel in
de hal, geen intimiderend of
stoer gedrag naar vrouwelijke
bezoekers, en mannen die
bij het trainen hun T-shirt
uitdoen, wordt vriendelijk verzocht dat weer aan te trekken.
Hoe kan het dat de sport zo
populair is geworden de afgelopen jaren? Geurts: “Ik vraag

Wat is boulderen eigenlijk precies?
Boulderen is een tak van de klimsport waarbij een
korte route wordt geklommen op een natuurlijke
of kunstmatige rots. Bij indoor boulderen wordt er
geklommen op klimwanden van zo’n 4 meter hoog
– een touw of klimgordel is niet nodig. De uitgezette
klimroutes, variërend in moeilijkheid, zijn ‘puzzels’ die
je oplost met techniek, kracht en vindingrijkheid. De
sport wint de laatste jaren aan populariteit en wordt
wel gezien als het nieuwe fitness.

GEEN KILOMETERS MEER OMRI JDEN

Nuonweg gaat dit jaar nog open
Aan de afsluiting van de Overdiemerweg
komt dit jaar nog een einde. Vooral voor de
inwoners van IJburg is dit goed nieuws: zij
hoeven niet meer kilometers om te rijden
om inkopen te kunnen doen bij de Maxis.
De heropenstelling van de weg – voor auto’s
én fietsers – maakt Muiden en Weesp beter
bereikbaar voor lokaal verkeer, en zorgt ervoor
dat scholieren uit Muiden en omgeving veilig
op de fiets naar hun school op lJburg kunnen.
De Nuonweg – het deel van de
Overdiemerweg dat loopt over het terrein van
Nuon (nu Vattenfall) – was jarenlang de enige

me eigenlijk al vijfentwintig
jaar af waarom niet.” Ook
Ragazzi is niet verbaasd. “Het
is een enorm sociale sport,
veel socialer dan bijvoorbeeld
fitness, waarbij mensen oordopjes in hebben en zonder
een woord te hebben gezegd
weer vertrekken.” Als man uit
de financiële wereld houdt hij
van data. “We weten dat boulderen de aanmaak van endorfine en adrenaline bevordert,
en dat maakt het verslavend.
Er zijn nu zelfs artikelen die
laten zien dat bouderen van
nut is bij de behandeling van
mensen met bijvoorbeeld
Asperger en depressie: de
focus, het sociale aspect, de
voldoening van het voltooien
van een moeilijke route… het
zijn allemaal dingen waar deze
mensen baat bij hebben.”

uitvalsweg aan de oostzijde van IJburg. In 2014,
bij de opening van een nieuwe verbinding met
de A1, werd de weg afgesloten.
De Nuonweg ligt op het grondgebied van
Diemen, maar de kosten voor het aanpassen
en openstellen van de weg komen voor
rekening van Amsterdam. De werkzaamheden
worden in de zomer uitgevoerd. Wanneer
de blokkade wordt opgeheven is niet
bekendgemaakt.
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✂
De nood hoog?
de Brug voorziet in een behoefte.

Gebruik deze pagina gerust
om je kont mee af te vegen.
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Nieuwe kaart, nieuwe weg ernaartoe,
veel plannen
In april gaan de deuren
weer open van café-restaurant Camping Zeeburg,
voor het nieuwe kampeerseizoen. Na de jaarlijkse
winterstop staan alle
medewerkers weer enthousiast klaar om de
gasten te ontvangen.
Cindy van den Beld is nu
bedrijfsleider en Max van der
Wielen de fonkelnieuwe chefkok. Samen hebben ze een
schat aan ervaring en zitten
ze boordevol plannen. Cindy:
“Soms denken mensen dat het
café-restaurant alleen voor
campinggasten is. Maar niets
is minder waar. Iedereen is
van harte welkom, ook wandelaars, fietsers en mensen uit
de buurt.” Om dat duidelijker
te maken is er nu vanaf de dijk
een rechtstreeks pad gemaakt
naar de ingang van het café-

restaurant. “Zodat je ziet: daar
is het.”
De vloer zit strak in de lak, de
pooltafel is opgepoetst en de
bar is gezellig gemaakt. In de
keuken zingt Max een robbertje Amsterdams met zijn radio
mee, hij test en proeft, werkt
ideeën uit voor de nieuwe
kaart. Cindy schudt ons hartelijk de hand, ze heeft veel
zin in het komende seizoen.
“Dit is zo’n gezellige plek, voor
lunch, borrel en diner, en met
een ruim en zonnig terras.” Ze
werkt al sinds haar veertiende
in de horeca. Haar voornaamste plan voor de komende tijd:
“Ik wil de buurt er meer bij betrekken, zorgen dat iedereen
zich welkom voelt, en leuke
evenementen organiseren.”
Max is aan het proefkoken.
Deze weken komen eerst veel
schoolkinderen kamperen en
gaat het café-restaurant dus
voor hen open. Ook Max is

gepokt en gemazeld in het vak,
want hij heeft diverse restaurants gehad, zoals De Hut
op het Olympiaplein. Cindy:
“Daar werd hij beroemd om
zijn spareribs, hij maakt de
allerlekkerste van Amsterdam.” Max lacht: “Het vlees is
zo gaar dat het van het botje
af valt. Maar ik ben van alle
markten thuis. Op de kaart
komen gangbare gerechten
te staan. Bijvoorbeeld een
Thaise salade, vleesgerechten,
schelpdieren en een wisselende daghap.” Uit betrouwbare
bron vernomen: Max maakt
ook overheerlijke desserts als
sticky toffee en cheesecake.
“Alles wordt bereid met verse,
pure producten, ook de sauzen. Blik en zo, daar kan ik niet
tegen.” Voor hij fluitend naar
de keuken loopt, zegt hij: “Ik
heb er veel zin in, ik hou van
het campingleven.”
Het café-restaurant ligt een
beetje naast de camping. Vanaf

Cindy is bedrijfsleidster, Max de chef-kok van café-restaurant Camping
Zeeburg. “Bij ons ben je even kort op vakantie.

de dijk – de Zuider IJdijk –
loopt er nu een wandelpad
rechtstreeks naartoe, je hoeft
niet meer over het campingterrein. Cindy: “Toch krijg je hier
bij ons het vakantiegevoel,
alsof je even kort op vakantie
bent.”

Café-restaurant Camping Zeeburg is straks weer dagelijks
geopend, ook voor buurtbewoners, fietsers en wandelaars.
Zuider IJdijk 20, campingzeeburg.nl
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Z O L A N G B RU G O P Z I C H L A AT WAC H T E N

Tijdelijke veerpont
Zeeburgereiland–OHG
Om de bereikbaarheid
van Zeeburgereiland voor
voetgangers en fietsend
verkeer te verbeteren
gaan er mogelijk pontjes

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN

varen tussen deze nieuwe

gratis tuinplant cadeau

wijk en het Oostelijk Havengebied.
De gemeenteraad onderzoekt
momenteel de haalbaarheid
van dit plan.
Een extra verbinding is nodig
omdat het aantal mensen
dat woont, werkt of studeert
in deze nieuwe stadswijk en
IJburg de komende jaren blijft
groeien. Het is een tijdelijke
oplossing die soelaas moet bieden zolang een nieuwe vaste
verbinding in de vorm van een
brug op zich laat wachten.

De mogelijke routes en aanlandpunten van de veerpont.

De komende tijd gaat het
projectteam in gesprek met betrokkenen over de beste routes
en vaartijden. In het Oostelijk
Havengebied zijn zes mogelijke aanlandpunten in beeld,
op Zeeburgereiland twee.
De gemeente hakt komende
zomer de knoop door.

Als de tijdelijke pontverbinding er daadwerkelijk komt,
dan zullen de eerste pontjes in
de eerste helft van 2021 varen.
De pontverbinding blijft tot
uiterlijk 2028 bestaan.

Wie op zaterdag 28 maart bij Intratuin een tegel uit eigen
tuin inlevert, krijgt een gratis tuinplant cadeau. Met deze
actie wil Intratuin helpen de stad te vergroenen.
Meer groen zorgt voor een prettig leefklimaat in de stad en
levert voedsel en beschutting voor bijen, vlinders en vogels.
Een groenere tuin kan zware regenbuien beter aan en het
wordt er op hete zomerdagen veel minder warm dan in
een dichtgetegelde tuin.
Bij alle vestigingen van Intratuin kun je op 28 maart tussen
10.00 en 15.00 uur bij vrijwilligers van tuinvereniging
Groei & Bloei een tuintegel inleveren (minimaal 30x30
centimeter, 1 tegel per persoon). In ruil daarvoor krijg je
een voucher voor een gratis actieplant. Intratuin, Nobelweg
10, Amsterdam.
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Kennisgeving vooraankondiging aan gemeente Amsterdam tot indeplaatsstelling inzake taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
in het kader van hun toezichtstaak bij besluit van
11 februari 2020 aan burgemeester en wethouders
van Amsterdam het voornemen aangekondigd tot
indeplaatsstelling op het onderwerp achterstand
in de gemeentelijke taakstelling op het gebied van
huisvesting van verblijfsgerechtigden.
Uitoefening toezicht
Op grond van de Gemeentewet oefent de
provincie toezicht uit op de realisering van de
gemeentelijke taakstellingen voor de huisvesting
van verblijfsgerechtigden. In het kader van
de Huisvestingswet krijgen gemeenten een
halfjaarlijkse taakstelling. Indien burgemeester
en wethouders geheel of gedeeltelijk nalaten
uitvoering te geven aan deze verplichting kan dit
leiden tot indeplaatsstelling. Indeplaatsstelling
wil in dit geval zeggen dat Gedeputeerde Staten
de achterstand in de taakstelling op kosten van
de gemeente Amsterdam gaat wegwerken.
Een juridische interventie, zoals een besluit tot
indeplaatsstelling wordt voorafgegaan door een
bestuurlijk traject, waarin de gemeente eerst
zelf in de gelegenheid wordt gesteld om aan
haar verplichtingen te voldoen. De wettelijke
basis voor indeplaatsstelling is artikel 124 van de
Gemeentewet.

De afgelopen jaren hebben meerdere bestuurlijke
overleggen plaatsgevonden over de herhaaldelijke
achterstanden in de taakstelling en is herhaaldelijk
uitstel verleend met de afspraak dat de
taakstelling op 31 december 2019 volledig zou
zijn gerealiseerd. Door Gedeputeerde Staten
is geconstateerd dat op 31 december nog een
achterstand van 206 verblijfsgerechtigden restte.
Indien een gemeente niet aan haar taakstelling
voldoet, moeten verblijfsgerechtigden die in
asielzoekerscentra verblijven en in afwachting
zijn van huisvesting hierdoor langer wachten op
uitplaatsing naar een gemeente. Zij zijn daardoor
niet in staat hun inburgering in de Nederlandse
samenleving te starten.

Indien dat niet tijdig gebeurt, zullen Gedeputeerde
Staten overgaan tot feitelijk handelen en de
taakstelling voor een nader te bepalen periode
ten laste van de gemeente zelf uit (laten) voeren.
Gedeputeerde Staten vertrouwen erop dat de
gemeente Amsterdam haar activiteiten op dit
terrein zal intensiveren en over zal gaan tot de
benodigde acties om de taakstelling inclusief de
achterstand voor 1 juli 2020 te realiseren.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de taakstelling
voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden
op https://www.noord-holland.nl/
Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/
Toezicht_op_huisvesting_verblijfsgerechtigden

Voornemen
Gedeputeerde Staten zijn voornemens een
besluit tot indeplaatsstelling te nemen indien
burgemeester en wethouders van Amsterdam
niet op 1 juli 2020 zelf in de achterstand in de
taakstelling inclusief de huidige taakstelling
van 472 hebben voorzien. In een besluit tot
indeplaatsstelling zal een nader vast te stellen
begunstigingstermijn worden opgenomen waarin
burgemeester en wethouders nog de gelegenheid
krijgen zelf in de taakstelling te voorzien.

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 GeoComfort B.V. en hebben betrekking op het tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater
vrijkomend bij ontwikkelen van een mono-bron, behorende tot een
open bodemenergiesysteem, op het gemeentelijk rioolstelsel.
Datum besluit: 28 februari 2020
Locatie: Wibautstraat 150, Amsterdam
Zaaknummer: 9429973
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.

maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. 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.

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, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar
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RENAULT NIEUWENDI JK KLAAR VOOR DE TOEKOMST

‘Wij zijn een echt familiebedrijf’
Een opfrisbeurt voor het
pand, een nieuwe wasstraat en negen nieuwe
laadpalen; er is de afgelopen periode hard gewerkt
bij Renault Nieuwendijk in
Lijnden.
Deze vestiging is de Renaultdealer voor groot Amsterdam,
en dat is goed nieuws. “Wij
zijn een echt familiebedrijf”,
zegt verkoopleider Daan
Knop. “We staan altijd klaar
voor onze klanten. Ons bedrijf
heeft een flexibele instelling
en we proberen altijd behulpzaam te zijn, een klant wordt
binnen het redelijke altijd

door ons geholpen.”
Extra voordeel: “Renault is
Europees marktleider op het
gebied van elektrisch rijden.
De Renault Zoe is technisch
de beste elektrische wagen die
momenteel leverbaar is, dat
komt onder andere door het
unieke laadsysteem. De Zoe
kan daarmee snelladen aan
een gewone laadpaal.” Voor
eigenaren van een elektrische
wagen is dit een groot voordeel
omdat de snelladers een hoger
tarief rekenen voor stroom.
Met het speciale hoef je hier
niet extra voor te betalen bij
een reguliere laadpaal.
Een korte test met de Zoe
liet een prima eerste indruk
achter, met name door de
ruimte en het comfort. Het is

dan ook begrijpelijk dat Fetch,
een nieuwe aanbieder van
elektrische deelauto’s, voor de
Renault Zoe heeft gekozen.
Het model is leverbaar vanaf
32.940 euro tot 35.940 euro.
Van dit bedrag gaat nu al 4.000
euro Renault-subsidie af.
Van 20 tot en met 28 maart worden
de bekende Renault Dealerdagen
gehouden. Bij Renault Nieuwendijk
krijgen kopers naast de gewone
voordelen, ook nog als extra een set
all season-banden.
autobedrijf-nieuwendijk.nl
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EEN BINNENRING VOOR FIETSERS

Meer brede, rode fietspaden in de stad
Amsterdam werkt aan een Binnenring voor
fietsers en openbaar vervoer. Je herkent de
ring aan het brede, rode fietspad en de extra
lange tramhaltes. De Binnenring loopt in een
halve cirkel rond de westrand van het centrum:
van het Haarlemmerplein via de Marnixstraat,
Weteringschans en de Sarphatistraat naar de
Czaar Peterstraat.
Op de Binnenring hebben fietsers meer
ruimte. De auto is er te gast, met een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
Gevaarlijke kruispunten en andere knelpunten

langs de route worden aangepakt. Voor fietsers
komen er fietsparkeerplekken bij. Een aantal
stukken Binnenring zijn al af, zoals het deel van
de Weteringschans tussen het Weteringcircuit
en de Reguliersgracht. Vanaf eind maart wordt
het deel tussen het Weesperplein en het
Frederiksplein gelegd. In 2025 is de Binnenring
gereed. Zie amsterdam.nl/projecten.

OBA EN HVA HELPEN BI J DE BELASTINGAANGIFTE

Studenten van de HvA helpen met het invullen
In april verlenen studenten van de HvA bij de OBA
gratis hulp en advies bij
het invullen van de belastingaangifte voor 2019.
Op zes plekken in de stad zijn
er Belastingdagen, bij steeds
een andere OBA-vestiging
en bijvoorbeeld op 2, 9 en 16
april, kun je terecht met al je
vragen. Voor zzp'ers zijn er
speciale middagen, zoals op 28
april bij OBA Oosterdok.
Studenten van de Hogeschool
van Amsterdam helpen met
het invullen van aangiften,
beantwoorden vragen of geven
advies over hoe geld bespaard
kan worden met de aangifte.

Daarnaast kun je op die dagen
een fijne stoelmassage krijgen,
en genieten van muziek en
goede koffie. Kinderen zijn
van harte welkom in de kinderhoek.
Meer informatie en aanmelden (verplicht): www.oba.nl/
belasting. Hier vind je ook een
handige checklist van alle voor
de aangifte benodigde gegevens en formulieren.
Alle evenementen zijn onder
voorbehoud van afgelastingen
door het coronavirus.
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ZINDERENDE CHOCOCOMBI’S

Janneke kookt

Zoals wel meer vrouwen heb ik een obsessie voor chocolade. Die begon vermoedelijk in mijn tienerjaren, maar werd
flink opgestookt toen ik twintig jaar geleden in deze stad kwam wonen. Na college toog ik in die dagen met mijn
nieuwbakken studentenvriendin steevast naar een bonbonwinkel in de Staalstraat, waar we van ons zuurgeleende
geld één bonbon kochten die we samen opaten. Those were the days.
Als we een avontuurlijke bui hadden, kochten we een bonbon met tijm. Dat was een groots inzicht hoor, dat
chocolade ook samengaat met niet-voor-de-hand-liggende ingrediënten zoals tijm en chilipeper. Een besef dat
inmiddels is doorgedrongen tot de hele chocoladegoegemeente. Chocolade zónder zeezout, kom er nog maar eens
om.

Voor zo’n 30 stuks::
•
•
•
•
•
•

50 gram blanke amandelen
150 ml kokosmelk (géén lightvariant)
200 gram pure chocolade, 		
fijngehakt
snufje zout
4–6 cm gember, geschild en
geraspt*
vier eetlepels geraspte kokos

Toen ik na mijn studententijd in Oost kwam wonen, verhuisde mijn chocoverslaving van de Staalstraat naar de Eerste
Oosterparkstraat. Een nieuwe vriendin, die ik opduikelde op het schoolplein van mijn kinderen, tipte me een winkel
daar. Jarenlang kon ik me er uitgebreid laven aan spannende chococombi’s. Maar de winkel verhuisde afgelopen
zomer naar een ander te-ver-fietsen stadsdeel. Dus nu moet ik zelf aan de slag met zinderende smaken. Mijn eerste
experiment waren vegan bonbons met gember, amandel en kokos.

RECEPT
GEMBER/AMANDEL/KOKOSBONBONNETJES
bereiding
Rooster de amandelen kort in een droge koekenpan tot ze lichtbruin zijn. Laat ze afkoelen en hak ze fijner. Verwarm
de kokosmelk tot tegen de kook. Voeg van het vuur af de fijngehakte chocolade toe en laat zo een paar minuten
staan. Spatel dan de chocolade met het zout en de geraspte gember door de kokosmelk tot de chocolade gesmolten is. Bedek een vierkant bakje met vershoudfolie en giet daar de chocolade in tot 2–3 cm hoog. Dek het bakje af
en zet het minimaal twee uur in de koelkast. Haal, terwijl de koffie pruttelt, de chocolade uit de koelkast, snijd de
plak in vierkantjes en haal ze door de geraspte kokos. Eet meteen op, of bewaar in de koelkast.
Door Janneke Vermeulen

Bezorgers gezocht voor de Brug.
Een bijbaantje in je eigen buurt.

Meer weten?

Mediaverspreiders
www.mediaverspreiders.nl/bezorger-worden
088-4447744 • Instagram: mediaverspreiders
inspectie@mvamsterdam.nl

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

Perfection with Elegance & Grace

Hotel Breeze
Amsterdam

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

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

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

Bert Haanstrakade 1074
www.breezeamsterdam.com

enoteca

Italian wine & food

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

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

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

Nieuwe
voorjaarscollectie

RIS

Unikidz Kinderopvang
contactadres:

KINDERSCHOENEN
en pedicure

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

Middenweg 77, www.risschoenen.nl

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

Dynamo helpt Amsterdammers om
actief mee te doen in de buurt.
www.dynamo-amsterdam.nl
info@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
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Westpoort
2

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

Amstel

A2

7 DAGEN
Jan van Erven Dorens,
Kirsten Dorrestijn,
Harko van den Hende, Jim Jansen, Tim Jansen,
Bas Kok, Gijs Lauret, Marcel van Roosmalen,
Intratuin
Amsterdam
Wietse
Schmidt,
Catherine Smit, Henk Spaan,
Nobelweg
www.intratuin.nl
José Stoop,10,
Janneke
Vermeulen.

OPEN

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
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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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28 maart
Morricone Scores in /K: Once
Upon a Time in the West. Episch
meesterwerk. Studio/K, 16.00
uur, studio-k.nu.

AF

GE
AF

MARKT
22 maart
Closet Sale bij Lolaland, voor
meiden tussen 11 en 16 jaar.
Mooie (merk)kleding voor een
leuke prijs. Lolaland, 12.0015.00 uur, contant betalen.

29 maart
Rommelmarkt, Bring your own
kleedje. Kijken, kopen, koffie,
huis-dj. In de loods en bij mooi
weer ook buiten. QRU, Cruquiusweg 144, 10.00-17.00 uur, qru.
amsterdam.

ST

Feestelijke opening café-restaurant Camping Zeeburg, vanaf
17.00 uur, met tot 19.00 uur een
glas bubbels van het huis. Zuider IJdijk 20, campingzeeburg.nl.

FILM

19 april
Vergeten dieren en verloren zaken (6+), Duda Paiva Company.
Een serieus grappig verhaal.
Plein Theater, 15.00 uur, Sajetplein 39, plein-theater.nl.

5 april

Vinyl Beurs. Luisteren, kopen,
voor verzamelaars, dj’s en
liefhebbers. Ook uit de speakers
klinkt muziek. QRU, 11.00-16.00
uur. Cruquiusweg 144, qru.
amsterdam.

LA

3 april

18 april
Dimitri All Night. De meester in
die mooie kleine club op Zeeburgereiland. Recylce Lounge
Gallery Club, vanaf 22.00 uur,
Zuiderzeeweg 28, rlgc.nl.

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

4 april
Kinderkleding- en speelgoedbeurs. Kleding, speelgoed,
schoenen, boeken, van alles.
Zelf verkopen: kledingbeurswgm@gmail.com. Frankendaelschool, Hogeweg 61-63,
11.00-13.00 uur.

GE

31 maart
Pubquiz bij N.A.P., laatste van
het seizoen. Leuke vragen, leuke
prijs, wel ff aanmelden. N.A.P.
eten & drinken, Krijn Taconiskade 124, napamsterdam.nl (elke
do. aanschuiven voor €12,50).

HENKx bij DOK48. Het vrijdagavondfeest van Oost strijkt neer
in de haven en de dj’s draaien je
de stress uit het lijf. Chemistrylegende Marcello, Robert Feelgood en die leuke BoLand met
zijn toegankelijke (disco)beats
wisselen elkaar af. 20.00-01.30
uur, Krijn Taconiskade 328.
Facebook: ‘Henkx bij DOK48’,
dok48.nl.

11 april

4 april
Paasmarkt Landmarkt. Terrein
vol kraampjes met leuke en
lekkere producten zoals de kaas
van Boerderij van Dorp. 10.0016.00 uur, Schellingwouderdijk
339.

AF

Zomertijd! Om 2.00 uur gaat de
klok een uur vooruit: een uurtje
korter slapen, lekker langer
lentelicht.

17 april

Moppereend (2+). Een echte
sparteleend komt erachter dat
zijn favoriete speelpoel in een
droge woestijn is veranderd.
Vrijburcht, 11.00 uur, theatervrijburcht.nl.

ST

29 maart

CLUB

5 april

LA

Restaurant Winterlicht op Pampus. Met een klipper naar het
verlichte fort en warmgestookte
paviljoen. 18.00 uur, op vrijdagen zaterdagavond, pampus.nl/
winterlicht.

10 april
Forteiland Pampus gaat weer
open. Er is veel te beleven, zoals
een virtuele ballonvaart over de
Stelling van Amsterdam en het
Proef Pampus festival. pampus.nl.

GE

tot en met 28 maart

22 maart

Superloeser (6+), Lefkop. Spannende, hilarische voorstelling
over een wereld vol superhelden en gevaarlijke schurken.
Plein Theater, 15.00 uur, pleintheater.nl.

AF

Spelletjesmiddag in het Brinkhuis: dammen, schaken, rummikub, ganzenbord, monopoly,
kaarten, sjoelen en meer, voor
alle leeftijden. Landbouwstraat,
13.00-15.30 uur.

JEUGD
ST

21 maart

4 april
Minituincursus over wat er nu te
doen is: snelle groeiers, verplanten en meer. 11.00 uur bij het
hek Darwinplantsoen, aanmelden: m.derkinderen@kpnmail.nl,
vriendenvanparkdarwin.nl.

LA

19 maart
Flex Night Live: Hardlopen. Verhalen, tips, trucs en een bekende marathonloper. Avond i.s.m.
de Hardloopavond4daagse.
Flexbieb, 20.00, flexbieb.nl.

GE

ALLEGAAR

AF

Veel evenementen en bijeenkomsten kunnen
nu niet plaatsvinden vanwege het coronavirus.
Houd websites van betreffende bedrijven en
instellingen in de gaten voor nieuwe data.

5 april
Rommelmarkt Flevopoort. Kleding, servies, boeken, sieraden,
platen, koffie, thee en meer.
Kramatplantsoen 1, 11.00-15.00
uur, gratis toegang.

MUZIEK
22 maart
The Three Degrees. Souldiva’s in
glitterjurken en een fenomenale
liveshow. Vocale hoogstandjes, een waslijst aan megahits.
Q-Factory, 19.00 uur, q-factoryamsterdam.nl.

3 april
Bishop Nehru. Amerikaanse
rapper werd opgemerkt toen hij
vijftien was, door niemand minder dan cultrapper MF DOOM.
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Q-Factory, 19.30 uur, q-factoryamsterdam.nl.

4 april
The Animals & Friends, en de
Bintangs. Legendarische Britse
band, bekend van de klassieker House Of The Rising Sun.
Q-Factory, 19.30 uur, q-factoryamsterdam.nl.

11 april
Amsterdam Brass, Meij Amsterdam. Europese première van
zijn stuk Canticles: een spectaculair concert. Solist: Brandt
Attema. Oosterkerk, 20.00 uur,
oosterkerk-amsterdam.nl.

THEATER
22 maart
In gelul kun je niet wonen, (muziektheater) Liedjes, gedichten
en verhalen rond dit thema,
van Jordaan tot Javastraat, van
bedstee tot Air B&B. Vrijburcht,
14.00 uur, theatervrijburcht.nl.

28 maart
Conference Over de rooie. Rooie
Jos, bekend van de docu Foute
Vrienden neemt je mee naar
Amsterdam-Oost vanaf de jaren
80 met verhalen, anekdotes en
muziek. House of Watt, rooiejos.
nl.

29 maart
Shaffy Vivant. Nico van der
Linden en vier zangeressen vertolken zijn nummers, Sylvester
Hoogmoed vertelt, sing-a-long
tot besluit. De Nieuwe KHL,
16.00 uur, denieuwekhl.nl.

deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Bak vol patat
Bij IJmuiden is een veer van het Amsterdamse GVB
dat je met auto en al over het Noordzeekanaal zet. Er
kwam een man naar me toe met een betaalapparaat.
Het apparaat haalde 1,30 euro van mijn rekening af.
Hoe houden ze in godsnaam zo’n pont in de vaart?
Dit voelde, op nog geen dertig kilometer afstand van
Amsterdam, als vakantie in een ver en goedkoop land.
Soms krijgen mijn vrouw en ik de aandrang om Oost
even achter ons te laten. Dit keer was een badplaats aan
de andere kant van het kanaal ons reisdoel. Eerst wilde ik
geld pinnen. Ik voel me beter met bankbiljetten in mijn
broekzak. In het dorp was geen automaat te vinden.
‘Pinnen kan bij de Spar,’ zei iemand.
‘Waar is de pinautomaat?’ vroeg ik aan de kassière.
‘U kunt hier bij mij geld opnemen,’ zei ze. Ik vroeg om
250 euro. Langzaam telde ze uit haar kassa vijf briefjes
van 20 en 15 briefjes van 10 uit. Dit was de warme
bakker onder de geldopnameapparaten.
In het hotel wilden we eerst koffiedrinken. De recep
tionist wees ons de bar.
‘Hier kunt u niet zitten,’ zei de barvrouw.
‘Uw collega stuurde ons anders net hierheen,’ zei ik.
‘U moet in de eetzaal gaan zitten. Hier komen mensen
met honden. Die mogen niet in de eetzaal.’
We dronken koffie in de eetzaal. In de hotelkamer
hingen een bezem en een stoffer en blik. Of we de
kamer schoon wilden houden, vroeg men in kapitale
drukletters. Mijn vrouw begon met het schoonmaken
van de ramen. We hadden een kamer met uitzicht op de
duinen, maar door de ruiten zag je niks. Zout, denk ik.
Nadat we elders hadden gedineerd, kwamen we in de
lift een meisje tegen met een plastic bak vol patat die
ze in de keuken had gehaald. Bij het uitstappen kwam
in het trappenhuis een jongen naar boven die ook een
bak patat mee naar zijn kamer nam. In onze eigen kamer
kregen we zo de slappe lach dat we ter plekke besloten
de volgende ochtend te vertrekken. We waren weer
helemaal klaar voor Oost.

Verticaal

Horizontaal
1. Bindmiddel
4. Afrikaans dier
8. Plaats
9. IJzer
10. Papegaai
11. Observatieteam
12. Reeds
14. Zot
16. Lading
18. Jaap
20. Woedeaanval
22. Vogel
24. Lager beroeps		onderwijs
27. Jan en alleman
29. Advocaat
31. Griezelig
32. Optocht
35. Het ___ is zoek
38. Ruim binnenwater
39. Schakering

41. Spaanse uitroep
43. Kilogram
44. Radon
45. Europeaan
47. Cent
49. Vogelproduct
50. Geestdrift
51. Manier

1. Onbeschreven
2. Voegwoord
3. Lidwoord
4. Ondernemingsraad
5. Jong dier
6. Tante ___
7. In tegenstelling tot
10. Arrondissement
13. Voertuig
15. Gevat
17. Sport
18. Broeikas
19. Voegwoord (Fr.)
21. Godin van de vrede
23. Vorderen
25. Dierengeluid
26. Beneden
28. Vijg
30. Meisjesnaam
33. Frequentiemodulatie
34. Rechten (Lat.)

36. Punt
37. Propje watten
39. Open plek in een bos
40. Rivier in Oostenrijk
42. ___systeem
46. Schriftelijke overhoring
48. Tijdelijk

Knots! Cadeaubon van Brouwerij ’t IJ te winnen!
50 euro om uit te geven in dit fantastische proeflokaal.
Puzzel jij mee voor deze knetterende cadeaubon van Brouwerij ‘t IJ?

deBrug

nummer 121

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 4 april 2020
naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt u aangeboden door Brouwerij ‘t IJ, Funenkade 7, 020-2619800,
De oplossing van puzzel 119 was WINTERDAG.

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 22 april 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 2 3

Amsterdam

LENTE
IN JE BOL

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN
GEOPEND

HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!

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

Intratuin Amsterdam

