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Eric van Sauers is blij dat
zijn voorstelling niet klaar
was. ‘Nu staat de wereld
op zijn kop. Het zou
potsierlijk zijn het niet
over corona te hebben.’

Toch vergunning voor
omstreden Biomassa
centrale Diemen.
Het wordtde grootste
van Nederland.
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3
Een wandeling door Oost,
op anderhalve meter.
‘Dit experiment is nog
maar net begonnen.’

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN
GEOPEND
Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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HET LAND NOG WEKEN OP SLOT, BASISSCHOLEN WEER EEN BEETJE OPEN

Basisschooldirecteur: ‘Ik heb er de hele dag over gepiekerd’
We zijn in lockdown, al
zeven weken. We mogen
niet naar de film, niet naar
de kapper en niet naar
de kroeg of een feest. We
mogen maar mondjesmaat
naar buiten. De politie lijkt
zichtbaarder en actiever
dan ooit. Hoewel nietgehandicapte gekken in
canta’s en brió’s nog steeds
consequentieloos over de
langste fietsbrug van Oost
kunnen sjezen, krijgt een
drietal sportende 18-jarigen zonder pardon een
prent van 390 euro aan de
broek. Het zijn allemaal
regels van het kabinet die
we tot nu toe zonder al te
veel morren accepteren.
Door Linda van den Dobbelsteen

Toch werd door velen reikhalzend uitgekeken naar de
persconferentie van dinsdag

!WOON
helpt
thuis in de stad

Huurverhoging?
Servicekosten?
Onderhoudsklachten?
Check je huur!

21 april. Zouden Rutte & co
een versoepeling aankondigen? Ging de economie van
het slot, konden we weer een
fatsoenlijke uitvaart organiseren of onze moeder opzoeken
in het verpleeghuis? Het antwoord is nee. Grote festijnen
zijn verboden tot ten minste 1
september, cafés, restaurants,
schoonheidsspecialisten en
kappers blijven dicht tot ten
minste 20 mei.
Wat wél mag, vanaf 11 mei:
kinderen tot en met 12 jaar
kunnen weer buiten recreatief sporten in teamverband
en jongeren tot en met 18 jaar
ook, mits ze op anderhalve
meter afstand blijven. En de
basisscholen mogen weer
open, zij het ‘half’. Schoolleider Baukje van der Wissel en
groep acht-leerkracht Allard
Diekmann vertellen op de
ochtend na de persconferentie
hoe dat eruit gaat zien op hun
school, het MKC Zeeburgereiland in Oost.
Baukje: “Het is fijn dat we mogen beginnen. Maar het roept

Het MKC Zeeburgereiland in Oost is nu alleen open voor kinderen van ouders met een zogenoemd vitaal
beroep, maar mag vanaf 11 mei weer open voor alle leerlingen. Juf Najat, juf Joeke, meester Frank en
meester Allard (bij het hek) verheugen zich erop: “Zo fijn om álle kids weer te zien straks.” Schoolleider
Baukje van der Wissel staat niet op de foto, zij werkte deze dag vanuit huis.

Lees verder op pagina 3

OVERDEKT
WINKELEN
RUIM 60
WINKELS
PARKEERGARAGE
Parkeren vanaf

€ 0,50

www.wooninfo.nl/huurcheck

DE KUDDE

Marcel van Roosmalen

‘Kijk een boa,’ zei mijn dochter
van drie. Ze kan de koeien al
van de schapen onderscheiden en dus ook de boa’s van
de gewone mensen. ‘Wat veel
boa’s, hè?’ ging ze verder. ‘Een
hele kudde.’

ooit in de Syrische badplaats
Latakia, waar de mensen
flaneerden langs kramen met
sokken. Daar deed het hier
aan denken, ze liepen gewoon
met z’n allen zinloos van niks
naar nergens vanwege de

Het waren inderdaad veel
ambtenaren die in hun felle
hesjes op de mensen in de
Javastraat waren losgelaten.
Ik was voor de burgeroorlog

lentezon.
Dat geluk duurde niet lang,
want daar was de kudde.
Een veilig idee.

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

Volledige gebitsprothese. Klikgebit op
implantaten. Reparaties en aanpassingen.
Bel 020 723 5353 of kom bij ons langs
op de Wibautstraat 192 in Amsterdam.

hulp bĳ de
belastingaangifte?
Wil je uitstel aanvragen of je belastingaangifte nog doen? Studenten van
de Hogeschool van Amsterdam
staan klaar voor één op één hulp en
ondersteuning bij de aangifte. Zij doen
dit telefonisch of via videobellen, op
een eenvoudige manier, je hebt
alleen een laptop of tablet nodig.
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je aan

Meld je gratis aan via 06 – 211 58 882
of via belasting@oba.nl
Zie voor meer informatie en handige
instructiefilmpjes: oba.nl/belasting

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 16 mei, 20 juni, 15 augustus of later dit jaar.

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

Graag bedanken we onze medewerkers en onze
klanten! Samen hebben we ervoor gezorgd dat
er tijdens de paasdrukte veilig en ﬁjn
gewinkeld kon worden!

Landmarkt Schellingwoude
Schellingwouderdijk 339
1023NK Amsterdam

www.landmarkt.nl
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natuurlijk ook vragen op: hoe
gaan we het organiseren? Daar
heb ik gisteren de hele dag
over gepiekerd. We gaan zoals
het er nu naar uitziet de klassen verdelen in een A- en een
B-groep. Elke groep gaat op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag een halve dag naar
school. Woensdag wordt een
lesvrije dag. De leerkrachten,
die ik niet extra wil belasten,
hebben tijd nodig om bij-

voorbeeld huiswerk voor te
bereiden. Want er zal ook nog
steeds thuisgewerkt moeten
worden.”
Hoewel de kinderen op school
geen anderhalve meter afstand
hoeven te houden, worden de
leerkrachten zo goed mogelijk beschermd. Er mogen
niet te veel volwassenen op
school zijn, en er komt een
schema voor de twee ingangen, met ook twee verschillende inlooptijden. Vanaf de
start op 11 mei gaat het vooral

om het welbevinden van de
kinderen, vertelt Baukje. “Een
kind kan zich pas ontwikkelen
als-ie zich goed voelt. Voor
de leraren is het heel fijn dat
ze de kinderen weer kunnen
zien, kunnen ‘lezen’. Het is zo
anders geweest de afgelopen
weken. Niemand is in het
onderwijs gegaan om achter de
computer te werken.”
Meester Allard kan dat alleen
maar beamen. “Om de kinderen ‘live’ te zien is zoveel fijner.
Wij hadden ons digitale on-

derwijs snel op poten, omdat
we deels al een digitale school
zijn, maar het haalt het niet bij
echt contact.” Een derde van
de leerkrachten in het basisonderwijs is ouder dan vijftig, Allard ook. Is hij bang voor zijn
gezondheid? Nee, voor mezelf
ben ik niet bang. Maar er moet
wel ruimte blijven voor kwetsbare leerkrachten die – terecht
– wel bezorgd zijn.” Die ruime
is er ook. Baukje: “We gaan
weer beginnen gelukkig, maar
in kleine stapjes. Het komt wel
goed.”

E E N WA N D E L I N G D O O R O O ST, O P A N D E R H A LV E M E T E R

‘Dit maatschappelijk experiment is nog
maar net begonnen’
Amsterdam-Oost in coronatijd, hoe voelt dat? Is het
stil in de stad, of zoeken
bewoners toch de straten,
pleinen en parken op? Een
sfeerimpressie tijdens een
wandeling door Oost, op
een mooie zonnige zaterdag
voor Pasen.
Door Michel van Dijk

Voor de deur van coffeeshop
Best Friends, hoek Molukkenstraat-Niasstraat, staat een
lange rij. Deze zonnige zaterdag is voor velen blijkbaar een
mooi moment om de voorraad
cannabis aan te vullen. Geen
zorg, iedereen blijft netjes op
gepaste afstand van elkaar.
Rijen zijn er deze middag op
meerdere plekken in Oost. Op
het trottoir van IJs-in-Oost
in de Javastraat lopen jong
en oud omzichtig om elkaar
heen, op zoek naar een plekje
om aan te sluiten. Eén voor
één schuifelen ze de ijssalon
in. Even verderop, bij supermarkt Het Lange Mes, lijkt
het behoorlijk druk. “Voor
mijn gevoel is het te vol,” zegt
een klant die met twee tassen
boodschappen naar buiten
komt. “Maar ja, het is een
geweldige winkel. Mensen
komen er graag.”
Wijkagenten
Is het té druk, op deze paaszaterdag? Twee wijkagenten,
gemoedelijk met elkaar in
gesprek op het zebrapad bij
de Dappermarkt, werkfietsen
losjes in de hand, zeggen er
liever niets over. Ze verwijzen
door naar de persvoorlichting
van de Amsterdamse politie.
Maar blijkbaar valt het mee,

want ingrijpen lijkt nergens
nodig. Zeker niet op de Dappermarkt, waar – ruwe schatting – slechts een derde van
het normale aantal kramen
staat. Verder zijn er vooral veel
open plekken. Gelukkig is De
Notenbar in vol bedrijf. Het is
fijn wandelen met een zakje
studentenhaver.
Als je er eenmaal op let, zie je
in alle delen van Oost, van Sumatrastraat tot Kastanjeplein,
beertjes voor de ramen, goed
in het zicht voor de passerende kinderen. Buurtbewoners
hangen over de balkons, om
zichzelf voor de buren verderop verstaanbaar te maken. In
een woning in de Vrolikstraat
staan uitdagend twee flesjes
Coronabier voor de vensterbank. Wat opvalt is het nieuwe
Amsterdamse straatafval. Her
en der liggen gescheurde plastic handschoentjes of gebruikte mondkapjes op het trottoir
of tussen de struiken.
Flessen witte wijn
In het Oosterpark is de sfeer
ondertussen bijna gezellig te
noemen. Het is druk, de stenen
bankjes bij de muziekkapel, de
rotsblokken bij Hotel Arena,
de speeltuin, het grote grasveld, overal zijn mensen, van
alle leeftijden. Toch voelt het
veilig. De bewoners van Oost
zoeken naar de juiste balans
tussen samenzijn én social
distancing. Onwennig tasten
ze de grenzen af van wat wel
en niet kan in de anderhalve
metersamenleving.
Dat geldt ook voor de bewoners op de Borneokade, in het
Oostelijk Havengebied, aan
het eind van de wandeling. De
sfeer op de kade is aangenaam.
Bootbewoners klussen op hun
woonarken, de eerste flessen

In het Oosterpark is het rustiger dan ooit, voor supermarkt Het Lange Mes en IJs-in-Oost in de Javastraat
staan lange rijen.

witte wijn gaan open, en op de
Borneosteiger zijn groepjes
jongeren. Hun aarzeling is
voelbaar. Mag ik hem nu wel
aanraken of niet? Mag ik haar
nu wel kussen of niet?
Voor de jongeren zijn de
nieuwe spelregels zacht
gezegd een uitdaging. Deze

paaszaterdag voelt daarom als
een voorproefje van wat ons de
komende zomermaanden te
wachten staat. Ja we gaan naar
buiten, ja we verlangen naar
elkaar, én ja we moeten afstand
houden. Hoe gaan we dat in
godsnaam doen? Dit maatschappelijk experiment is nog
maar net begonnen.
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Specialist
in
mensen
milieuvriendelijke
producten.
Specialist in mens- en milieuvriendelijke producten.
Specialist in mens- en milieuvriendelijke producten.

Beukenplein 73
Beukenplein 73
Openingstijden:
Beukenplein
Openingstijden:73

Ma t/m Vr
8:00 - 19:00
Openingstijden:
Ma
t/m
Vr
8:00
Zaterdag
8:00 -- 19:00
18:00
Zaterdag
18:00
Ma
t/m
Vr
8:00
19:00
Zondag
10:00 - 18:00
Zondag
10:00
Zaterdag
8:00 - 18:00
Zondag
10:00 - 18:00

• KOOP LOKAAL, DICHTBIJ IS BETER •
Bestel via
www.igrecexpress.nl
en geniet van extra
voordelen!
✓ Geen Bezorgkosten
✓ Supersnel bij je thuis
✓ Wisselende specialiteiten

Caña

N.A.P.

bezorg- en afhaalmenu

tijdelijke
surinaamse

De mediterrane keuken bij je thuis. Een selectie van onze kaart:
Flammkuche _ bijvoorbeeld spek, peer en walnoot of chorizo

€

7,95

Salades _ gezond en rijkgevuld, keuze uit Grieks of Falafel

€

8,50

€

4,50

Tapas _ bijvoorbeeld tzatziki, gamba's, köfte of patatas Caña

v.a.

TOKO

Hoofdgerechten _ geserveerd met patates Caña en sla, bijvoorbeeld
kipspies, Imam Bayildi (vega), roerbak vlees (lam) of kip

v.a.

€

10,00

Kindermenu _ friet met kipnuggets, köfte of frikandel

€

7,50

Desserts _ lemon cheesecake of baklava

€

3,95

Dranken _ heerlijke huiswijnen per fles, speciaalbier of fris

zie website

Caña IJburg, Krijn Taconiskade 404, www.canaijburg-amsterdam.nl
Plaats je bestelling telefonisch of via whatsapp op 06-34141215.

BEZOR G EN & A F H A LEN

HET WITTE GOUD BIJ
U THUIS
Nu smakelijke asperge gerechten op de kaart

Bij afhalen boven de € 37,50
ontvang jij een GRATIS fles huiswijn.

Le Bistro

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

Krijn Taconiskade 124
T 020 - 416 4000
Whatsapp
06 28533 711
napamsterdam.nl

Afhalen &
bezorgen
woensdag t/m
zondag
vanaf 16 uur

Eengoed
goed alternatief
alternatief
Een
voorflyeren
flyeren in Amsterdam
voor
Amsterdam
bereik je doelgroep met de Brug
de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken
oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis

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

ERIC VAN SAUERS

‘Ik ben oldskool, comedy is echt
anders geworden’
Eric van Sauers (55) is ca-

andere cabaretiers over hoe we
nu verder moeten. Ik zie het
nog niet zo snel gebeuren dat
mensen weer met vijfhonderd
opeengepakt in De Kleine Komedie zitten. Misschien kunnen we iets doen met gezinnen
of zo, of kleine plukjes mensen
in de zaal – wat natuurlijk ook
weer raar is, want theater is
toch een collectieve beleving.
We zullen nog creatiever
moeten zijn. Dat is trouwens
wel het mooie van dit alles; het
enorme aanpassingsvermogen van de mens, hoe snel we
gewend zijn aan ‘het nieuwe
normaal’.”

baretier, acteur, Comedytrain-lid en eindredacteur
van Dit was het Nieuws.
Hij is nog niet helemaal
gewend aan ‘het nieuwe
normaal’ van thuiszitten, kinderen lesgeven en
televisieopnamen zonder
publiek – soms zelfs zonder
gasten. En dan gaan die
tv-programma’s ook alleen
nog maar over corona.
“Het komt echt onze neus

Saai maar prachtig
“Ik woon denk ik al 22 jaar op
Borneo-eiland. Het is er best
saai, het is echt zo’n forensendorp met bakfietsmoeders.
Maar in de zomer is het er
echt prachtig en de kinderen lopen in en uit bij hun
vriendjes. Ik heb altijd bij het
water gewoond, dat trekt toch
blijkbaar.”
“Voordat ik hier woonde heb
ik eerst een tijd op KNSM-eiland gewoond. En nog daarvoor in de Czaar Peterstraat,
toen betaalde ik een huur van
geloof ik 200 gulden. Dat was
toen echt nog zo’n nomadeneiland, er werden houseparty’s
gegeven en er was verder
helemaal niets, behalve een
paar loodsen. Niemand kwam
er ook op bezoek, het was
helemaal uit de richting. Nu is
het er niet meer te betalen, en
wordt het ook zo’n beetje als
hartje Centrum gezien.”

uit inmiddels, maar je ontkomt er gewoon niet aan.”
Door José Stoop

Rondrennen
“Mijn twee jongste kinderen
zitten nu met mijn partner in
ons huisje aan de kust, wel fijn
dat dat kan. De oudste van die
twee moeten we echt iedere
millimeter vooruit trekken
met huiswerk, en de jongste vliegt er juist doorheen,
die wil eigenlijk alleen maar
buitenspelen en rondrennen.
Ik heb ook een zoon die al
afgestudeerd is, die is teruggekomen uit Engeland; hij is
profbasketballer en de sport
ligt ook helemaal stil. Hij is nu
veel hier.”
Moeilijk mannetje
“Mijn jongste kinderen gaan
naar basisschool De Kraal (in
de Indische Buurt, red.). Ze
gingen eerst naar de montessorischool hier in de buurt maar
die school paste helemaal niet
bij ze. De Kraal doet veel met
dans en creatieve dingen, we
zijn er echt tevreden over. De
kinderen van Micha Wertheim
zitten er ook op. Hem ken
ik al heel lang. Hij heeft best
een moeilijk mannetje, dus
ik dacht als die zijn kinderen
erop doet, zal het wel goed
zijn. Hij had het voorwerk zeg
maar een beetje gedaan.”
Apocalyptische toestanden
“Ik had eigenlijk een nieuwe
show gepland voor september
2019, maar toen had ik het te
druk dus heb ik het uitgesteld.
En nu staat de wereld op zijn

Eric van Sauers op de kop van Borneo-eiland, waar hij woont. “Het is hier best saai, echt zo’n forensendorp
met bakfietsmoeders. Maar in de zomer is het hier prachtig.” Het gietijzeren kunstwerk is van Mark
Manders: Fragment van een Huiskamer.

kop. Alle afgelaste shows
moeten straks ingehaald worden, dus alle theaters zijn al
maanden volgeboekt. Eerlijk
gezegd ben ik wel blij dat ik
geen voorstelling klaar had;
ik had die hele show moeten
omgooien, met alle apocalyptische toestanden van nu. Het
zou natuurlijk potsierlijk zijn
om na dit alles een voorstelling
te gaan spelen en het helemaal
niet over corona te hebben. Ik
had wel al allemaal krabbeltjes
en steekwoorden opgeschre-

ven – die ik vaak met moeite
kan teruglezen. Misschien dat
ik die er over een jaartje weer
bij pak.”
Van vóór online
“Ik treed nog maar heel weinig
op in Toomler, eigenlijk alleen als ik bezig ben met een
nieuwe voorstelling. Ik ga nog
wel af en toe kijken naar de
nieuwe generatie stand-upcomedians. Ik ben zelf oldskool,
comedy is echt anders geworden. Ik heb wel bewondering

voor die jonge generatie. Toen
ik jong was hadden we bijna
geen voorbeelden; ik ben nog
van vóór online en YouTube,
wij hadden alleen een paar
videobanden die we keken.
De comedians van nu hebben
zóveel voorbeelden, het lijkt
me moeilijk om dan een eigen
vorm te vinden. Maar misschien is het daardoor ook veel
diverser nu, dat is wel mooi.”
Aanpassingsvermogen
“Sowieso praat ik veel met
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Cafés en hippe plekken
“In Oost trekt het buurtje
rondom de Dappermarkt
mij toch wel het meest. Hoe
de Javastraat zo opgepimpt
is, echt goed toeven daar. En
de Wijttenbachstraat bij het
Tropenmuseum, met al die
cafés en hippe plekken, dat
hebben ze echt goed gedaan.
Of het Bimhuis, dat ligt op
een steenworp afstand van
mijn huis. Die muziekhal, en
dat terras aan het water; echt
één van de betere plekken van
Amsterdam.”

deBrugNieuws
NIEUW BELEID

Amsterdam gaat afval effectiever en
duurzamer inzamelen
Amsterdam wil in 2050 een stad zonder afval
zijn. Om dit doel te bereiken zet de stad in
op het effectiever scheiden en inzamelen van
afval.
De komende jaren wordt het aantal
ondergrondse containers voor glas en papier
stapsgewijs uitgebreid. De papierbakken
krijgen bovendien een extra ruime opening
voor het inleveren van karton. Daarnaast
wordt wijk voor wijk het inzamelen
van groente- en tuinafval ingevoerd. In
2021 stopt de inzameling van plastic
verpakkingsmateriaal. Het plastic wordt

vanaf dan machinaal van het overige huisvuil
gescheiden – dat is efficiënter dan het apart
in te zamelen en vervolgens te sorteren. De
nieuwe containers zijn voorzien van een
sensor, zodat de gemeente een seintje krijgt
als de bak bijna vol is.
Het nieuwe afvalbeleid wordt naar
verwachting in september van dit jaar
definitief vastgesteld. De inspraakprocedure
loopt nog tot 24 mei, zie amsterdam.nl/
inspraakafval.

Kunst en Cultuur in Oost

Door Wietse Schmidt

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

KU N ST E N A A R FA B R I C E G E E F T K L E U R A A N D O N K E R E T I J D E N

‘Een pleidooi voor vrijheid en duurzaamheid’
We worden allemaal getroffen door de gevolgen van
de coronacrisis. Het moge
duidelijk zijn dat de kunst- en
cultuursector zware klappen
te verduren krijgt. Instellingen
als bibliotheken, theaters en
musea zijn voor onbepaalde
tijd gesloten en grote evenementen zijn afgeblazen. Gelukkig ontstaan er veel interessante initiatieven op internet,
zoals virtuele rondleidingen
door musea.
Een leuke manier om van
kunst te blijven genieten is
simpel: kijk goed om je heen.
De stad staat vol prachtige
buitenkunst. Let bijvoorbeeld
eens op het grote mozaïek van
de Amsterdamse kunstenaar
Fabrice Hünd bij de onderdoorgang bij het Muiderpoortstation. Het is de moeite waard
om eens goed bij het kleurrijke
kunstwerk stil te staan. Laat
je meevoeren op de cadans
van de vibrerende blokjes en
dansende lijnen.
Fabrice gaf het mozaïek de
naam Scherven van beschaving.
“Het is opgebouwd uit scherven, zoals elke beschaving is
opgebouwd uit de scherven
van de vorige beschaving,” stelt
de kunstenaar. “Het is een pleidooi voor vrijheid en duurzaamheid. Al die verspilling
en het bovenmatig veel reizen
van mensen en producten
stonden me tegen. Ik vond dat

we in een soort schijnvrijheid
leven die leidt tot decadentie
en verval. Het was me duidelijk dat we hier last van zouden
krijgen. Kijk eens waar we zijn
terecht gekomen.”
Ondanks deze wat donkere
analyse blijft Fabrice positief.
Het coronavirus inspireerde de
kunstenaar tot een nieuw werk
waarin hij de verbondenheid
van planten, dieren en mensen
op aarde beschouwt tegenover
het virus. Als we deze verbondenheid respecteren en samen
solidair zijn heeft het virus
volgens hem minder kans.
We weten niet hoe we uit deze
crisis zullen komen en in welke mate de maatschappij erdoor verandert. Ik weet wel dat
de reflectieve en opbeurende
kracht van kunst van grote
waarde is om ons er doorheen
te slepen. Stop op weg naar de
buurtsuper even bij Scherven
van beschaving. Denk na over
de wereld en geniet ervan. Dát
is vrijheid.

Het mozaïek bij de onderdoorgang van het Muiderpoortstation: Scherven van beschaving.
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OBA en HvA bieden
online hulp bij de
belastingaangifte
Amsterdammers die uitstel willen aanvragen of hun
belastingaangifte nog moeten doen, kunnen digitaal hulp
van de OBA ontvangen. Studenten van de Hogeschool
van Amsterdam staan klaar voor één-op-één-hulp en
ondersteuning bij de aangifte. Zij doen dit telefonisch of
via videobellen, op een eenvoudige manier, deelnemers
hebben alleen een laptop of tablet nodig.
Op oba.nl/belasting staan bovendien eenvoudige
instructiefilmpjes. Diverse onderwerpen worden
behandeld, zoals aanvragen van uitstel van de aangifte en
hoe de aangifte gemakkelijk vanuit huis te doen is. Ook
andere financiële zaken komen aan bod. De pagina wordt
komende tijd aangevuld met meer instructiefilmpjes.
Vanwege de coronacrisis gaan de OBA Belastingdagen
dit jaar niet door. Hiervoor meldden zich zo'n
200 Amsterdammers aan. Zij zijn allemaal op
de hoogte gebracht van de alternatieve digitale
belastingondersteuning.

Toch biomassacentrale in Diemen
Petities, bewonersbijeenkomsten, een
rechtszaak, een klimaatduik op nieuwjaarsdag,
een kinderprotest – er is van alles geprobeerd
om de komst van een grote biomassacentrale
in Diemen tegen te houden. Vattenfall zet de
bouw van de omstreden installatie toch door.
De natuurvergunning die Vattenfall hiervoor
heeft aangevraagd is door de provincie
Noord-Holland toegekend. In een convenant
hebben alle betrokken partijen afspraken
gemaakt over de uitstoot van de nieuwe

centrale: er mag geen extra stikstof neerslaan
op de natuur, het gebruik van biomassa dient
tijdelijk te zijn, en Vattenfall dient zich te
houden aan de duurzaamheidscriteria.
Desondanks maken deskundigen en
omwonenden zich zorgen over de uitstoot
van ándere schadelijke stoffen door de
centrale (onder meer CO2 en fijnstof) en over
de grootschalige bomenkap die nodig is om
aan de vraag naar biomassa te voldoen.

Gratis aanmelden
Mensen die advies kunnen gebruiken bij het invullen van
de belastingaangifte, maar die niet de middelen hebben
om een adviseur in te schakelen, kunnen zich gratis
aanmelden via belasting@oba.nl of 06-42010760.

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.

A M ST E R DA M C I T Y H A R B O U R H OT E L , C RU Q U I U S

‘Bést een leuk concept. Best leuk, maar toch wringt er iets’
De eerste keer dat het nieuwe
gebouw in Cruquius mij uit
de verte opviel, was ik verontwaardigd. Ik reed over de
Ringweg en keek, in eerste
instantie goedkeurend, naar
de enorme bouwkranen in
het Cruquiusgebied. Hier zou
vast een interessant onderwerp voor mijn column in
de Brug verrijzen. Totdat een
roodbruine kolos met kleine
raampjes mij opviel die hoog
boven het gebied uittorende.
Huh? Is die woonkazerne uit
de grond gestampt toen ik
even niet oplette?
Mijn verontwaardiging moet,
niet helemaal terecht dat
geef ik toe, gevoed zijn door
het gevoel dat dit gebouw
helemaal buiten mij om,
zomaar, ontstaan is. Geen
eindeloze inspraakronden en
planwijzigingen zoals bij de
ontwikkeling van de nabijgelegen hoogbouw van The
Fountainhead / De Steltloper.
Zelfs geen wervende reclameborden gezien. Dit gebouw is
ons gewoon overnight in de
maag gesplitst. Terwijl ik toch

minstens elke twee maanden
in het gebied kom.
Ik besluit het geval van dichtbij te gaan bekijken. Aangekomen bij de ingang van het
Cruquiusgebied begint het
mij te dagen. De ruwbouw,
een luchtige stapeling van
witte betonvloeren en witte
kolommen heb ik wél zien
ontstaan. De luchtige witte
constructie sloot goed aan
bij de overige luchtige witte

constructies in Cruquius.
Maar na mijn laatste bezoek
hebben de bouwers razendsnel de complete roodbruine
gevelbekleding ertegenaan
geplakt en de luchtige witte
constructie veranderd in een
ongenaakbare roodbruine
monoliet.
Van dichtbij zie ik dat de
kolos in vier afzonderlijke
brokken is gesneden die ieder
een stukje uit elkaar gescho-

ven zijn. Waar de brokken
verder uit elkaar geschoven
zijn is een binnengebied
ontstaan dat de entree tot het
hotel vormt. Op twee andere plekken zijn de brokken
slechts een paar meter uit
elkaar geschoven, waardoor
spectaculaire smalle, 40 meter hoge spleten zijn ontstaan.
In het ruime binnengebied
is een gevel hellend naar
voren gezet zodat de ruimte
op de grond breder is dan de
ruimte boven. In contrast met
de roodbruine keramische
gevelpanelen zijn de binnengevels bekleed met witte
geperforeerde staalplaten.
Yin en yang. Best een leuk
concept. Bést leuk, maar toch
wringt er iets.
Thuisgekomen laat ik de foto’s zien aan mijn echtgenote.
Bij twijfel doe ik dat vaker. Ze
kijkt kort naar de foto’s, denkt
even na, en roept beslist uit:
‘Totáál niet mooi! Asj-el-em.
Typisch asj-el-em,’ lispelt ze
nog giftig. Navraag leert dat
ze het Franse begrip HLM
bedoelt, de afkorting voor
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habitation à loyer modéré.
Vrij vertaald: sociale huurwoning. Ze heeft een jaar in een
Franse provinciestad gestudeerd, vandaar. Zoals bekend
zijn de Fransen goed in een
paar dingen, en één ervan is
het optrekken van een troosteloze banlieue aan de rand
van élke grote en middelgrote
stad in het land. Ze heeft wel
een punt. Ik ben een keer
verdwaald in de banlieue van
het Noord-Franse Metz en
daar had het Amsterdam City
Harbour Hotel niet misstaan.
Hier had meer in gezeten.
Daarom een beperkt aantal
sterren voor dit hotel. Hoewel
het bést een leuk concept is.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

Le Bistro
Begeleiding en
dagbesteding

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

Stop
seksueel
geweld

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

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

Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt
voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer weten?
Mediaverspreiders

Bel gratis 24 uur per dag
7 dagen per week

Kijk op

0800-2000

020veiligthuis.nl

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

Amsterdam

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

SICKMANN

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

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

woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Voordelen van het
bezoek aan uw
Quick Step Dealer:

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

Sickmann is gecertificeerd
Master Installer voor alle Quick
Step vloeren

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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!

Ook in deze moeilijke tijd
staan wij voor u klaar!
020-6655606 www.pappie.nl

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

ZGAODeel 68
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

CORONATI JD IN HET FLEVOHUIS EN DE OPEN HOF: DE SCHOUDERS ERONDER

‘We creëren een waardige
plek waar bewoners gezien worden’
De impact van het coronavirus en de maatregelen
zijn groot. Zowel voor
bewoners en medewerkers als voor familie. In
verpleeghuizen De Open
Hof en het Flevohuis wordt
harder gewerkt dan ooit.
Medewerkers zorgen er
volgens de richtlijnen van
het RIVM met elkaar voor
dat het leven binnen zo
goed mogelijk doorgaat.
“We zijn gewend om nauw
samen te werken met de
families. Dat dat nu niet
kan, is heel verdrietig.”
Door Linda van den Dobbelsteen
De moeder (93) van Wim Barske
woont in het Flevohuis, en hij
runt er op zaterdag als vrijwilliger
de koffiecorner. Dat is een plek
voor bewoners en hun familieleden waar wordt gezongen en
gekletst, en waar een advocaatje
met slagroom het meest favoriete
drankje is. “Ik mis het,” zegt Wim.
“Maar de bewoners missen het
vooral, want zij moeten nu op de
afdelingen blijven. En familie kan
hen niet komen opzoeken.” Het
is een van de gevolgen van alle
maatregelen rond het coronavirus die grote impact hebben op
het leven in het verpleeghuis.
Omdat elke afdeling nu een iPad
heeft, kan Wim zijn moeder via
beeldbellen nog wel zien. “Maar
we kunnen elkaar niet aanraken. En juist dat is zo belangrijk
voor mensen met dementie.”
Zijn moeder begrijpt de situatie
meestal nog wel, maar dat geldt
lang niet voor alle bewoners.
“Sinds Tweede Paasdag is mijn
moeder positief. Elke dag word ik
gebeld met een update. Het gaat
inmiddels goed en als zij vierentwintig uur klachtenvrij is, wordt
zij overgeplaatst naar de quarantaineafdeling.” Wim is even stil,
en zegt dan: “Alle medewerkers
doen zo hun stinkende best deze
dagen. En ze zijn heel behulpzaam als we vragen hebben.”
Speciale afdeling
Die vragen goed beantwoorden,
vertelt Jan van Wijk, bestuurder
van ZGAO, is nog niet zo makkelijk: “Goede voorlichting is erg
belangrijk, maar we krijgen bijna
dagelijks nieuwe richtlijnen en
voorschriften van het RIVM.”

In april kwam de Politie Amsterdam bewoners en personeel van ZGAO een hart onder de riem steken, met muziek, een spandoek en ballonnen.
“We denken aan jullie. Ondanks alles: houd vol, en houd moed.”
Hij klinkt bezorgd. “Ik mis het
persoonlijke, zou het liefst dagelijks aan de bedden en in de wijk
staan.” Het is een moeilijke tijd,
met veel zorgen voor de bewoners, de families en de medewerkers. Gelukkig gaat het testen via
de GGD van bewoners en medewerkers nu goed. Maar de zorgen
over persoonlijke gezondheid en
over de schaarste van beschermende materialen blijven. “We
werken hard en nemen alle maatregelen in acht. Er is een afdeling
in orde gemaakt waar bewoners
met klachten geïsoleerd worden,
de zogenoemde covid-unit, die
ook besmette mensen van buiten
de organisatie opneemt. Intussen
wordt een enorm beroep gedaan
op alle mensen op de werkvloer.”
Een waardige plek
Het is een zware tijd in de
ouderenzorg, beaamt specialist
ouderengeneeskunde Froukje
Hamaker. “De zorg voor onze
cliënten staat voorop en daarbij is
het belangrijk dat we als collega’s
ook goed op elkaar letten. Want
het is emotioneel zwaar. Het gaat
hier om een hele kwetsbare groep

mensen.”
Vanuit de verpleeghuizen worden zieke cliënten nauwelijks
doorgestuurd naar de ziekenhuizen, omdat de IC een te zware
belasting is voor deze groep,
vertelt ze. “We creëren hier een
waardige plek waar bewoners gezien worden. Normaal gesproken
begeleiden we ook de familie. Die
kan er nu alleen bij zijn als het
afscheid nadert, dat is verdrietig.
Familie heeft hier over het algemeen wel begrip voor, maar het is
niet wat je wil.”
ZGAO neemt alle maatregelen
in acht die het RIVM adviseert.
Bewoners die besmet zijn worden geïsoleerd verzorgd op hun
kamer, op de covid-unit of op een
groepswoning – zodat de zorg op
de andere afdelingen zo gewoon
mogelijk kan doorlopen. In beide
verpleeghuizen wordt door alle
zorgmedewerkers een mondkapje gedragen. Ondanks alles
zijn besmettingen helaas niet
tegen te houden. Hamaker: “Aan
mensen met dementie kun je niet
uitleggen dat ze anderhalve meter
afstand moeten houden. We zijn

heel blij met de Amsterdamse
GGD die ons ondersteunt in onze
aanpak en die trouw blijft komen
om te testen, zodat we mensen
kunnen isoleren.”
Onbegrip en bezorgdheid
Ondanks hun harde werk en alle
maatregelen lopen medewerkers soms toch tegen onbegrip
aan. Tineke Korrel, een ervaren
teamleider die aan het hoofd staat
van de covid-unit in het Flevohuis, maakt zich daar zorgen
over. "Medewerkers die werken
met covid-patiënten doen hun
werk vol overgave en zijn goed
beschermd, maar thuis is er
onbegrip. Er zijn gezinsleden die
meer afstand van je nemen als je
thuiskomt, of er is emotionele
druk vanuit familie met woorden
als: ‘Weet je wel wat je je familie
aandoet als je gaat werken’. Juist
in deze tijd zou het thuisfront extra moeten ondersteunen, maar
de angst overheerst. Dat maakt
het moeilijker om ervaringen te
delen als je moe thuiskomt na
een dienst. Aan de andere kant
is er ook angst bij medewerkers
het virus mee naar huis te nemen.
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Deze ongerustheid is gelukkig
afgenomen nu er ook voor de verpleeghuizen meer beschermende
middelen zijn.”
Hamaker: “Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen op te vangen.
Dat doen we zolang het kan,
zolang het verantwoord is en de
medewerkers het aankunnen. We
nemen voortdurend moeilijke
beslissingen zoals: Is de plek die
we kunnen bieden beter dan
thuis? Als team vertrouwen we
op elkaar en zijn we eerlijk tegen
elkaar. Alleen dan kun je de
enorme verantwoordelijkheden
dragen.”
“Ik ben vooral dankbaar dat onze
medewerkers deze inzet tonen,”
zegt Jan van Wijk. “Want je zult
er maar staan met alle zorgen,
ook om je eigen gezondheid en
die van je familie.”
www.zgao.nl

Advertorial
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WOONBOTEN
AMSTERDAMSEBRUG

Tijdelijk bij Oostpunt
De woonboten uit de kom van de Zuider IJdijk, onder de
Amsterdamsebrug, zijn verscheept naar de Oostpunt van
Zeeburgereiland. De komende anderhalf jaar liggen ze
achter restaurant Bij Storm. In die periode wordt de dijk bij
de oorspronkelijke ligplekken verhoogd.
Speciaal voor de woonbootbewoners is een fietspad
aangelegd vanaf de IJburglaan bij het kruispunt S114 langs
de A10.
De komende jaren worden er op Zeeburgereiland – in de
Sportheldenbuurt, Baaibuurten, Sluisbuurt en Oostpunt
– ongeveer 6000 woningen gebouwd. De dijk rond het
eiland, dat grenst aan buitenwater, is nu te laag. Om die te
kunnen ophogen moeten in een deel van de Zuider IJdijk
en Zuiderzeeweg kabels en leidingen worden verlegd en
bomen gerooid. De weg wordt er weggehaald en de tuinen
aan de waterkant opgeheven. Ook de jachthaven Holland
Sport Boat Centre wordt verplaatst. Hij komt een stukje
verderop te liggen, pal naast de A10.

De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

Viool ruilen
De muziekjuf van mijn zoon
(9) zag op anderhalve kilometer afstand dat zijn viool kapot
was. “Kun je ’m even voor
het beeld houden,” vroeg ze.
Haar peinzende blik vulde het
scherm van zijn chromebook.
“De toets is stuk, je moet ’m
omruilen.” De langwerpige
zwarte lat onder de snaren –
de ‘toets’ – was inderdaad van
het instrument losgeraakt.
Vioolspelen kon niet meer.
Het instrumentendepot van
het Leerorkest, een stichting
die muziekonderwijs op
basisscholen verzorgt, huist
in de Batjanstraat. We hadden
een tijdstip dat er iemand zou
zijn. De auto leek in tijden van
corona een veilige manier van
vervoer. Onze route voerde
van Amsterdam-Noord via
Zeeburgereiland naar Oost.
De lentezon scheen uitbundig
op het buiten-IJ terwijl we de
Schellingwouderbrug overstaken. Midden op de brug
was er een bijzonder moment.
Geen auto voor ons, geen auto
achter ons. Geen fietsers op de
paden. Nergens een voetganger. Ik ging bijna stapvoets
rijden en keek ongelovig om
me heen.
“Moet je toch kijken!” riep ik
tegen mijn zoon, wijzend naar
de zeldzame afwezigheid van
alle anderen.

“Ik zie niets,” antwoordde hij,
terwijl hij de vioolkist met het
kapotte instrument stevig in
zijn schoot hield geklemd.
Even later reden we op het
staartstuk van de Zuiderzeeweg – de enige straat van
Noord die doorloopt in een
ander stadsdeel. Bij de stoplichten gaat hij over in de
Insulindeweg. Samen met de
Molukkenstraat deelt deze weg
de Indische Buurt op in vier
keurige kwarten. De Batjanstraat ligt in het zuidwestelijke
kwart. Het Leerorkest moest te
vinden zijn in het imposante
Gerardus Majellakerk-complex. De Majellakerk is alzijdig
met aan elke kant minstens
een ingang. Welke entree
moesten we hebben? Geen
sterveling op straat om het
aan te vragen. Bij de oostelijke
ingang gaf aanbellen niemand
thuis. We liepen om het gebouw naar de noordkant. Daar
duwden we een ijzeren hek
open en betraden de kloostertuin, die vermoedelijk nog
stiller was dan normaal. We
stonden in de schaduw van de
enorme koepeltoren. Op een
bordje lazen we dat het Nederlands Philharmonisch Orkest
er ook zit. We belden aan. Ook
hier: niemand.

een venster tegenover de kerk
verscheen een persoon tussen
de vitrage die verdween toen ik
opkeek. We wandelden verder
om het gebouw tot we bij de
zuidelijke ingang kwamen.
Daar zwaaide een poort open.
Een teken van leven! Er verscheen een man in de deuropening.
“Kom verder!” klonk de gezegende lokroep. In de half
verduisterde hal openden we
de vioolkist. De man stelde
mijn zoon een paar vragen.
Wilde hij zijn eigen strijkstok
houden? En wenste hij een
andere hoofdsteun? Daarna
wisselden we een paar vriendelijke woorden.
We stapten opgelucht in de
auto. Er was iemand geweest,
we hoefden niet met een kapotte viool terug. Later, thuis,
toen mijn zoon in de kamer
op zijn nieuwe viool oefende,
besefte ik dat mijn opluchting
nog een dimensie bevatte. In
al die introverte bastions is de
ziel niet verdwenen, hij houdt
zich alleen maar even schuil.
Zoals kinderen die zich verstoppen onder de banken van
de bus na een schoolreisje. Je
kunt de muziek wel uit de stad
halen, maar de stad niet uit de
muziek.

De Gerardus Majellakerk in het hart van de Indische Buurt.

“Hallo,” riep ik. Mijn stem
kaatste tussen de wanden. In
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L AU R A V E G T E R W I L M E T H A A R B O E K B I J D R AG E N A A N E E N G R O E N E R E SA M E N L E V I N G

‘Ik ben ooit een stadsmens geweest’
Laura Vegter schreef het
boek Naar de Aarde, waarvoor ze negen ‘groene
pioniers’ interviewde: van
een wormenhotelbouwer
tot iemand die strijdt voor
drinkbaar rivierwater in
Nederland. Ook beschrijft
ze haar eigen zoektocht
naar een zinvoller bestaan.
Door Kirsten Dorrestijn

Drie jaar geleden zegde Laura
Vegter (43) haar baan als coördinator en webredacteur
op, zonder te weten waar ze
dan haar geld mee zou gaan
verdienen. “Ik wilde een ander
soort leven,” vertelt ze aan tafel
in haar beganegrondwoning in
de Transvaalbuurt. “Weg van
mijn baan en weg van de stad.
Ik wilde al schrijvend een bijdrage leveren aan een groenere
samenleving. Maar toen ik
thuis zat, zonder werk, was ik
eigenlijk wel geschrokken van
mijn eigen stap. Iemand bracht
me op het idee om een boek te
schrijven over mensen die ook
het roer hadden omgegooid.”

Hoe heb je de pioniers voor
je boek geselecteerd?
“Steeds als ik over iemand
hoorde of op internet las waarvan ik dacht: wauw, hoe durft
iemand dát, heb ik contact
gezocht. Zo kwam ik tijdens
een filmavond iemand tegen
die wormenhotels maakt. Dat
vond ik best gewaagd. En ik
hoorde over Lennard Duijvestijn, die op het landgoed Roggebotstaete werkt, en daarvoor
in het bedrijfsleven. Ik maakte
me voor mijn eigen situatie
best wel druk hoe het met geld
moest. Daarom ben ik ook
koffie gaan drinken met Marc
Siepman. Hij geeft workshops
over de bodem, op donatiebasis. Daar leeft hij van. Hij heeft
‘geld verdienen’ losgelaten.”
In je boek schrijf je dat je je
in de stad soms niet zo thuis
voelt…
“Ik ben ooit een stadsmens
geweest – tijdens mijn studie
sociologie voelde ik me hier
heel erg op mijn plek, maar
de laatste tien jaar loop ik het
liefst op blote voeten in het
bos, of in een beekje. Ik vond
het steeds heftiger worden om
op een kantoor de hele dag
achter de computer te zitten,

en dan door de stenige stad
naar huis... Ik had geen burnout, maar ik kwam wel op een
punt dat ik wist dat ik niet zo
wilde leven. Ik wil sterren kunnen zien, de maan, en het gras
onder mijn voeten… Wel heb
ik steeds meer buurttuinen in
Oost ontdekt. Op de Tugelaweg werk ik elke vrijdagochtend met een groepje mensen
en op woensdag werk ik bij
Oost Indisch Groen. Het was
voor mij een ontdekking dat
mensen samen in een tuin
werken en aan een grote tafel
van de oogst eten.”
De ondertitel van je boek
is ‘Hoe word ik een groene
pionier?’ Heb je op die vraag
een antwoord gevonden?
“De pioniers hebben een
combinatie van hun passie
en hun kwaliteiten gevonden.
Voor mij gaat de zoektocht
door. Het maken van het boek
heeft mij veel kracht gegeven.
Al denk ik soms dat ik helemaal niks ben opgeschoten:
ik woon nog steeds in de stad
en zit voornamelijk achter de
computer…”

Laura Vegter in de buurttuin Oost Indisch Groen. “Het was voor mij een
ontdekking dat mensen samen in een tuin werken en aan een grote tafel
van de oogst eten.”

U N I K I DZ W E R K T A A N N O O D O P VA N G E N D E TO E KO M ST

‘Alles is anders dan wat we gewend zijn’
‘Een bijzondere periode ma-

nen leveren aan het bestrijden
van het Corona-virus.’

ken we met elkaar door, ook
bij Unikidz.’ Dat zegt Suzanne Visser, locatiemanager
van een aantal opvanglocaties van de IJburgse kinderopvangorganisatie.
In de afgelopen zes weken
werd er door haar en haar collega’s keihard gewerkt.
Op 13 maart startte een vorm
van crisismanagement om
kinderen en ouders te informeren over de effecten van de
Corona-crisis op de kinderopvang. ‘Elke dag nieuwe informatie, elke dag weer aanpassen
om invulling te geven aan ons
werk. Maar we hebben een
supertof team dat er ook in
deze periode elk moment van
de dag staat voor onze opvangkinderen’, aldus Suzanne.
Van het wekelijks opvangen
van meer dan 1000 kinderen
in de buitenschoolse opvang
en op het kinderdagverblijf,
kreeg opvang bij UniKidz van
de ene op de andere dag een

Suzanne Visser, locatiemanager van een aantal opvanglocaties van
Unikidz: “We hebben zelf ook een vitaal beroep en vinden het super dat
we zo toch een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van het virus.”

andere betekenis. ‘We praatten
ineens over dagopvang voor
kinderen van ouders in vitale
beroepen. Over het begeleiden
van kinderen met hun huiswerk, het voorbereiden van
24-uursopvang, en het maken
van social media filmpjes om
te kijken voor kinderen thuis.
Eerst moesten er zo weinig
mogelijk locaties open, maar
toen weer zoveel mogelijk om-

dat we de groepen niet te groot
moeten maken. We hadden te
maken met zieke collega’s die
niet mochten komen werken,
1,5 meter afstand op de werkvloer, alles anders dan wat we
gewend zijn’. Maar Suzanne
en haar collega’s lijken er niet
mee te zitten: ‘We hebben zelf
ook een vitaal beroep en we
vinden het super dat we op
deze manier een bijdrage kun-

Naast de ‘eigen’ kinderen
van ouders met een cruciaal
beroep, is een groot deel van
de kinderen die momenteel
bij UniKidz begeleid worden,
afkomstig van de scholen op
IJburg. Vanwege de noodzaak
voor de scholen het onderwijs
om te bouwen naar van school
uit gecoördineerd thuisonderwijs, en de benodigde tijd
en focus die daarvoor nodig
zijn, heeft UniKidz de opvang
op zich genomen. Op die
manier draagt iedereen bij
binnen zijn eigen vakgebied:
met elkaar, voor elkaar. ‘We
doen het graag en vinden het
een logisch onderdeel van de
samenwerking die we met het
onderwijs op IJburg hebben’,
aldus de bevlogen locatiemanager.
Behalve met de opvang in deze
bijzondere tijd, is UniKidz ook
volop bezig met de toekomst.
In februari werd het huurcontract getekend voor de eerste
locatie buiten IJburg. In de
Pijp opent UniKidz Zuid deze
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zomer haar deuren met een
BSO-locatie en een VVE-groep
(voorschoolse en vroegschoolse educatie). Kinderen die op
school zitten in het gebied dat
ruwweg tussen de Stadhouderskade, de Rijnstraat, de
Beethovenlaan en de A10 ligt,
kunnen dan genieten van het
unieke activiteitenprogramma
dat UniKidz biedt.
Ook op IJburg is UniKidz
volop bezig met de doorontwikkeling van de aangeboden
opvangprogramma’s. Zo is
de locatie UniKidz Haven
de enige kinderopvang voor
kinderen van 7+ met activiteiten die zijn toegespitst op die
leeftijdgroep. Ook het VVEprogramma waarin UniKidz
speciaal activiteiten ontwikkelt
voor 2- tot 4-jarigen, wordt op
de locaties Steiger en Neptunus de komende tijd uitgebreid.
Wie meer wil weten over de activiteiten van UniKidz, kan kijken op
www.unikidz.nl of even bellen voor
een rondleiding 020-4165691.
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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 maatwerk
voorschriften 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 verzoek heeft betrekking op het aspect geluid.
Ontvangstdatum verzoek: 6 maart 2020
Aanvrager: Gemeente Amsterdam  Metro en Tram
Locatie: Zuiderzeeweg 10, Amsterdam
Zaaknummer: 9493853
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.

Wet natuurbescherming
Vergunning

Beroep

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van
artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben
verleend aan Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. voor de bouw en
exploitatie van een biomassacentrale en voor de exploitatie en wijziging van de
aardgasgestookte centrales DM33 en DM34 en voor de vijf hulpwarmtecentrales
van de inrichting van Vattenfall aan de Overdiemerweg 35 te Diemen.
De vergunningaanvraag heeft betrekking op o.a. het Natura 2000-gebied
‘Naardermeer’.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u gedurende de termijn van de
ter inzage legging van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank.
Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,
2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht
geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie
verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.259299)
liggen van 23 april tot 4 juni 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn
gedurende zes weken telefonisch op te vragen (tel.: 088-10 21 300). Tevens zijn
de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze
website www.odnhn.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het
zaaknummer OD.259299 te vermelden.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij
aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde
spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de
voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.
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‘Mensen helpen naar een nieuwe toekomst’
Stellen die na een lange relatie uit elkaar gaan hebben niet
alleen veel verdriet, maar ook een boel praktische zaken
te regelen. De drie experts van De Scheidingsplanner
Amsterdam helpen je met hun veelzijdige expertise door
deze moeilijke periode. “Je hebt iemand nodig die je kunt
vertrouwen en die je met raad en daad bijstaat.”
De Scheidingsplanner is een
organisatie met vestigingen
door het hele land. Joosje
Veneman (30) en haar collegaadviseurs Stefanie van Poppel en Wim de Zwart zijn
eigenaren van onder meer de
vestigingen in Amsterdam en
Amstelveen. Joosje: “We staan
mensen bij die uit elkaar gaan
na een huwelijk, geregistreerd
partnerschap of samenwonen.
Wat zijn de gevolgen van een
scheiding en wat moet je allemaal regelen? Ze overzien het
vaak zelf niet meer. Er worden
afspraken gemaakt over onder
meer de kinderen, alimentatie,
financiën en de woonsituatie.
Maar ook voor bijvoorbeeld
een alimentatieherberekening
kun je bij ons terecht.”
Er zitten veel verschillende
aspecten aan een scheiding,
vertelt Joosje: “Juridische,
fiscale en financiële uiteraard.”

Maar ook is er – niet op de
laatste plaats – de emotionele
kant. “Ik ben behalve jurist en
financieel echtscheidingsadviseur ook mediator. We begeleiden mensen om er gezamenlijk uit te komen. Wij staan hen
dan op alle fronten bij. Kan dit
niet, begeleiden wij mensen
natuurlijk ook eenzijdig.”
Nieuwe toekomst
Er wordt altijd een scheidingsplan gemaakt, dat wordt
gebruikt als praatstuk. “We
werken met het scheidingsplan toe naar een convenant
waarin alle afspraken komen
te staan.” Omdat dit in juridisch jargon gebeurt en er in
dit document geen ruimte is
voor advies of uitleg, maakt De
Scheidingsplanner gebruik
van het scheidingsplan. “Zo
krijg je inzicht in je nieuwe
situatie. Weten waar je aan toe
bent, wat je vaste lasten zijn, en

waarvan je straks kunt leven
geeft duidelijkheid en rust.
Ons motto is niet voor niks:
Plan je nieuwe toekomst.”
Ook voor ondernemers
De Scheidingsplanner Amsterdam heeft een specialisatie
in ondernemers. Joosje is bovendien expert in scheidingen
met internationale aspecten.
“Er wonen veel expats en ondernemers in deze omgeving.
Die kunnen wij goed helpen.
We kijken bij ondernemers
bijvoorbeeld naar omzet voor
de alimentatieberekening, of
naar een waardering van de
onderneming.”
De Scheidingsplanner werkt
bij gezamenlijke trajecten op
basis van vaste prijsafspraken.
En het intakegesprek is altijd
gratis. “Want je moet wel een
goed gevoel bij ons hebben,
dat is het allerbelangrijkste.”
De Scheidingsplanner,
IJburglaan 634S (Gebouw Y10),
020-8208171, joosje.veneman@
scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl
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Joosje Veneman voor het kantoor van De Scheidingsplanner Amsterdam,
gevestigd in gebouw Y10 op IJburg. “Wat zijn de gevolgen van een
scheiding en wat moet je allemaal regelen? Wij staan je met raad en daad
bij. Ons motto is: Plan je nieuwe toekomst.”

HUURVERHOGING?

Doe de huurcheck

CONCURRENTIEVERVALSING
Steun voor huis-aan-huiskranten geldt niet voor
de Brug vanwege verschijningsfrequentie
Onlangs kondigde minister Slob steun aan
voor de huis-aan-huiskranten in Nederland.
Hij verklaarde: “Zeker in deze tijd is het
belangrijk dat mensen weten wat er in hun
nabije omgeving speelt, lokale media zijn
hiervoor cruciaal en moeten daarom goed
kunnen functioneren.”
Voor de Brug, nog de enige huis-aan-huiskrant
in Amsterdam-Oost en omstreken, blijkt de
regeling niet van toepassing. De reden? De
Brug verschijnt maandelijks en niet – zoals in
de voorwaarden gesteld wordt – wekelijks of
tweewekelijks.
Onze krant is volledig afhankelijk van
advertentie-inkomsten. Maar juist ook
veel van onze adverteerders hebben
het nu moeilijk. Uitgever Martijn van

den Dobbelsteen: “De Brug is een zeer
verzorgde huis-aan-huiskrant, gemaakt
door fantastische freelancejournalisten en
columnisten. Om deze mensen, en om de
druk- en verspreidkosten van de per editie
74.000 exemplaren te kunnen betalen, zijn wij
afhankelijk van advertentie-inkomsten. Maar
onze adverteerders hebben het ook moeilijk,
zij trekken zich terug. Dat de regeling die
getroffen wordt om de huis-aan-huiskranten
als belangrijke informatiebron overeind
te houden niet voor maandkranten geldt,
is oneerlijk en niet terecht. Help álle huisaan-huiskranten, of er help er geen. Dit is
concurrentievervalsing.”

In april ontvangen bijna alle huurders een voorstel tot
huurverhoging. Klopt die verhoging wel? Is het onderhoud
van uw woning goed genoeg? Klopt de afrekening van de
servicekosten? Kijk het na op www.wooninfo.nl/huurcheck
De maximale huurverhoging is dit jaar maar liefst 5,1
procent. Bij een inkomen boven de €43.574 mag de huur
zelfs met 6,6 procent omhoog. Woningcorporaties vragen
vaak veel minder. De gemiddelde huur voor hun woningen
in Amsterdam mag dit jaar met 3,1 procent stijgen. In de
vrije sector (huur boven de grens voor de sociale sector, dit
jaar € 738) staat in het huurcontract welke verhoging geldt,
meestal de inflatie, dit jaar 2,6 procent.
Het voorstel tot verhoging is niet altijd terecht. U kunt
bezwaar maken.
Meer informatie: www.wooninfo.nl of 020-5230130.
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Onze biologische kwekers 1

Amsterdam

Intratuin Amsterdam werkt zoveel mogelijk met biologische kwekers met hart voor de natuur.
Ze maken bijvoorbeeld hun eigen potgrond, gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en
geven ruimte aan bijen en vlinders. Drie kwekers vertellen je wat ze belangrijk vinden, en hoe jij
thuis kunt bijdragen aan biodiversiteit.

HANS VAN HAGE VAN KWEKERIJ DE BIERKREEK: BIODIVERSITEIT, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Ook in je stadse tuin kun je
de natuur helpen
Een van de speerpunten van Intratuin Amsterdam is het bevorderen van de biodiversiteit in Amsterdam en omstreken.
Maar wat is biodiversiteit nou eigenlijk? En hoe kan iemand in
een stedelijk gebied ook zijn steentje bijdragen? Er is niemand
die dit beter uit kan leggen dan Hans van Hage van kwekerij
De Bierkreek, de kweker van onze biologische rozen.
Je kunt biodiversiteit ook per
“Eerst even terug naar de
provincie bekijken, of per stad,
schoolbanken. Bio betekent
per natuurgebied, per bos, per
leven, diversiteit staat voor
boom, per stronk, ja zelfs per
afwisseling, verscheidenheid.
vierkante meter.”
Stel je deze aarde eens voor
met alleen maar madeliefjes
INTRATUIN
Zwartkijkers willen weleens
en bijen. Dat ziet er wel vrolijk
AMSTERDAM
beweren dat er in een kunstuit, maar eigenlijk is het een
matige situatie zoals een tuin
armoedig plaatje. Madeliefof een park geen sprake kan
jes hebben meer nodig dan
zijn van biodiversiteit. Ze heballeen bijen. Grasachtigen als
ben wel een klein beetje gelijk,
buren bijvoorbeeld, en nuttige
want een natuurlijke situatie
schimmels en bodemleven
met niet-gecultiveerde planten
onder de grond. We willen
heeft altijd een hogere waarde
juist een mooi geheel, van
voor biodiversiteit. Toch kun
cactussen in de woestijn en
je in jeDE
eigen
tuin wel degelijk
waterplanten
in de oceaan totBINNEN
HET TUINCENTRUM
RING!
iets
bijdragen.”
wieren
en algen.
En vanNobelweg
hogere 10,
Intratuin
Amsterdam
020-4622922.
“Hetwww.intratuin.nl/amsterdam
wilde duinroosje, dat
planten,
mossen,
eencelligen
Tussen Amstel
Station
en Middenweg.
Intratuin Amsterdam
inmiddels in Nederland best
en onzichtbare organismen
zeldzaam is, biedt aan veel
tot aan de grote blauwe vinvis,
meer insecten een thuis dan
zoogdieren en insecten.”
een gecultiveerde roos. Moet
u de tuin dan maar vol zetten
“Dat alles met elkaar samenmet wilde planten? Het zal de
hangt en niet zonder elkaar
leefbaarheid in uw tuin voor
kan bestaan, is ons pas de
veel insecten, vogels, kleine
laatste jaren echt duidelijk
zoogdieren vergroten. Aan de
geworden. Zo kan de landandere kant is een tuin met
bouw niet zonder natuur,
veel bloeiende planten die nog
hoewel die sector dat zelf
dicht bij de oorspronkelijke
maar schoorvoetend durft toe
soorten staan veel rijker, veel
te geven. Kent u legoblokjes
meer biodivers dan een gazonnog van vroeger? Eén blokje
netje waar echt niets anders
heeft acht nopjes. Maar er zijn
staat dan één soort gras. Ook
ook blokjes met vier of twee
biedt dit meer biodiversiteit
nopjes, en er zijn die kleine
dan een betegelde tuin.”
lastige, met één nopje. En dan
zijn ze er ook nog eens door“Biodiversiteit vanuit het tuinzichtig of in tien verschillende
centrum is mogelijk. Vraag bij
kleuren. Laten we één nopje
boven: Landelijk gelegen kwekerij De Bierkreek
voorkeur wel naar biologisch
als een individu zien. En acht
onder: Zweefvliegen hebben stuifmeel en nectar nodig, in dit geval van wilg, om hun eitjes
geteelde planten, die zijn
nopjes samen kunnen al een
te leggen op plaatsen waar bladluizen zitten. Zweefvlieglarven zijn een van de grootste
zonder insecticiden gekweekt.
levensgemeenschap vormen.
opruimers van bladluizen, spint en trips. Zonder stuifmeel en nectar van inheemse planten,
En creëer ruimte in je tuin
Al die levensgemeenschappen
géén bestrijding van bladluizen.
voor vogels, kleine zoogdiesamen kunnen een biotoop
ren en insecten. Dat kan met
worden.”
insectenhotels, maar ook door
stapels snoeihout achter in de
“Op dit moment kennen we
tuin te verwerken. Zo divers
twee miljoen verschillende
mogelijk, dat wel!”
soorten op aarde. In Nederland zijn er ongeveer veertigduizend. Deze soortenrijkdom
Advertorial
mag je biodiversiteit noemen.
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Amsterdam

Intratuin Amsterdam werkt zoveel mogelijk met biologische kwekers met hart voor de natuur.
Ze maken bijvoorbeeld hun eigen potgrond, gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en
geven ruimte aan bijen en vlinders. Drie kwekers vertellen je wat ze belangrijk vinden, en hoe jij
thuis kunt bijdragen aan biodiversiteit.

B I O L O G I S C H E KW E K E R I J C A S P E R V E R H O E V E N D E N K T A A N D E KO M E N D E G E N E R AT I E S

‘Samenwerken met de natuur,
in een gezonde bodem’
Biologische Kwekerij Casper Verhoeven in het Brabantse
Biezenmortel is zeven hectare groot. De plek waar ze volop
bezig zijn met het ontwikkelen van een natuurgebied voor
wilde bijen is omgedoopt tot Landgoed Neske Swartkotte.
De kwekerij teelt ruim honderdzestig soorten vaste planten,
siergrassen en heesters, die voornamelijk worden afgenomen door tuincentra en e-commerce. Er wordt helemaal biologisch geteeld, en bijen spelen hierbij een belangrijke rol.
van de bodem. Om diverse
“Een deel van de planten die
redenen. “We waren inmiddels
we kweken, de zogenoemde
ouders geworden van Jorrit en INTRATUIN
Tasty Blooms, is eetbaar
beseften meer dan ooit hoe be- AMSTERDAM
en heel interessant voor de
langrijk het is om zuinig om te
thuisgastronomie. Bloemen
gaan met de natuur, ook voor
zijn niet alleen mooi als garnide generaties na ons. Boventuur, omdat ze het plaatje op
dien is ons bedrijf gevestigd
je bord compleet maken, veel
midden in een natuurgebied
bloemen smaken ook lekker
waar onder meer herten, dasen zijn supergezond. Biologisen en patrijzen leven, en zijn
sche vaste planten met eetbare
er aan beide kanten campings
bloemen zijn niet alleen eetgevestigd waar veel toeristen
baar voor mensen, maar ook
komen.
voelde niet goed
heel
voor insecten.”
HETbelangrijk
TUINCENTRUM
BINNEN
DEHetRING!
in zo’n omgeving met cheIntratuin Amsterdam Nobelweg 10,om
020-4622922.
miewww.intratuin.nl/amsterdam
te werken. En, misschien
Alweer
heel wat
jaren isendeMiddenweg.
Tussen Amstel
Station
Intratuin Amsterdam
nog wel het allerbelangrijkste:
kwekerij gevestigd in het
we zagen dat de plant steeds
Brabantse plaatsje Biezenmorzwakker werd.”
tel, aan de rand van Nationaal
Park de Loonse en Drunense
‘Bed and breakfast’ voor
Duinen. “Omdat we midbijen
den in de natuur zitten met
Bijen spelen een belangrijke
ons bedrijf, vinden wij het
rol in het gezond houden van
logisch dat we ook op een
het gewas, waardoor cheminatuurlijke manier kweken.”
sche bestrijdingsmiddelen
Casper is al jaren bezig met
overbodig zijn. “Wij creëren
biologische teelt en weet alles
een ‘bed and breakfast’ voor
van een gezonde bodem en
bijen, waardoor een biolohoe planten daarin het beste
gisch systeem ontstaat. Naast
gedijen. Marion is de drijvende
voeding (breakfast, in de vorm
kracht achter het merk Tasty
van nectar) hebben ze een
Blooms en zoon Jorrit helpt
nestgelegenheid nodig (bed,
inmiddels ook mee in zijn vrije
de waardplant). Overal in de
uren. Een deel van het terrein
tuin hebben wij waardplanten
wordt nu gebruikt voor de
staan die bijen en andere nutteelt van de planten van Tasty
tige insecten aantrekken. Op
Blooms, en er is ook een flink
boven: Er is steeds meer vraag naar biologisch gekweekte planten bij Intratuin.
deze planten leven luizen, de
stuk grond gereserveerd voor
onder: Casper Verhoeven aan het werk in zijn kwekerij.
nuttige insecten prikken daarnatuurontwikkeling. Dat past
in en leggen er hun eitjes in,
bij de filosofie van de kwekerij:
waarna de larven de luizen van
Samenwerken met de natuur,
wel waarom je hier zou willen
niet. “Af en toe een luis moeten
binnenuit opeten. De larven
met extra nadruk op natuurwerken. “We werken niet voor
we accepteren. Juist door die
kunnen vervolgens tot anderlijke bodemverbetering en
niets biologisch, dat houden
luisjes en nuttige insecten te
halve kilometer in de omtrek
telen in een omgeving met veel
we graag zo.”
accepteren, blijft het bioloalle zuigende insecten en
biodiversiteit.
gische evenwicht in stand.
tripsen opruimen, waardoor
Dat komt de biodiversiteit ten
Advertorial
je aantasting van het gewas
Jaren geleden schakelde de
goede.”
voorkomt en het gebruik van
kwekerij volledig over op
chemie overbodig wordt.”
biologische teelt met extra
Wie een blik werpt op de
Helemaal luisvrij is het gewas
aandacht voor de gezondheid
locatie van de kwekerij, snapt
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Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend
dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd. Door het opleggen
van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de
algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie
of de locatie van een inrichting hierom vraagt.
De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Liander N.V. en hebben
betrekking op het tijdelijk lozen van grondwater op het gemeentelijk
rioolstelsel, vrijkomend bij bodemwerkzaamheden ten behoeve van
kabel- en leidingwerkzaamheden in een grondwaterverontreiniging
en bijbehorende tijdelijke beheersmaatregel (interceptie-/schermbemaling); en het aansluitend lozen van grondwater op het
gemeentelijk rioolstelsel vrijkomend bij het drooghouden van een
leidingsleuf.

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift
altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en)
waarom u bezwaar 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.

Datum besluit: 2 april 2020
Locatie: openbare weg, nabij H.J.E. Wenckebachweg 47, te Amsterdam
Zaaknummer: 9526296

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).

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.

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,

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.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres,
handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar 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.

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan De Betonhoeve B.V. en
hebben betrekking op het tijdelijk lozen van grondwater, vrijkomend
bij een bouwputbemaling ten behoeve van het realiseren van kelders
en funderingsherstel, op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit
besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschrift
procedure 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.

Datum besluit: 19 maart 2020
Locatie: Henri Polaklaan 24, 26 en 28, Amsterdam
Zaaknummer: 9496533
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op de website
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over
deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken
na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering,
afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

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.

deBrug
Onze biologische kwekers 3

Amsterdam

Intratuin Amsterdam werkt zoveel mogelijk met biologische kwekers met hart voor de natuur.
Ze maken bijvoorbeeld hun eigen potgrond, gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en
geven ruimte aan bijen en vlinders. Drie kwekers vertellen je wat ze belangrijk vinden, en hoe jij
thuis kunt bijdragen aan biodiversiteit.

B I O L O G I S C H E KW E K E R I J D E P E N D E N S : B O R D E R S VO L P L A N T E N , PA D E N VA N G R A S

‘Bloeiende rozen zijn een genot voor
mens en dier’
Kwekerij Dependens is een biologische kwekerij van vaste
planten, bomen en heesters in de Gelderse Vallei tussen Ede
en Bennekom. De kwekerij bestaat al een kleine honderd jaar
en is opgericht door de familie Schiphorst in Wageningen.
kweekt, heel eenzijdig. Dit lokt
“Wij hebben kwekerij Schipziekten en plagen uit, zodat
horst in 2000 overgenomen.
er wel chemisch ingegrepen
Op een rustige locatie in het
moet worden. Wij doen dit
binnenveld kweken we op
anders. We hebben een grote
ongeveer zes hectare. We hebdiversiteit aan planten. En we
ben een breed sortiment vaste
hebben bijna geen verharding:
planten, zeer bijzondere struiveel paden zijn van gras, ook
ken en kleine tot zeer grote boeen plantensoort. Als je hon- INTRATUIN
men. Soms wel tot twaalf meter
derden verschillende soorten AMSTERDAM
hoog en vijftig jaar oud. Ook
kweekt in kleinere aantallen,
zijn we collectiehouder van
is de kans op aantastingen en
drie geslachten van planten.
ziekten zeer gering. Omdat we
Van buddleja (vlinderstruik)
nooit ingrijpen, regelt de ‘nahebben we 120 verschillenden
tuur’ het evenwicht. Als er luisoorten en variëteiten, van
zen in onze rozen komen, zijn
iris sibirica hebben we er 85
die na een paar weken weer
en ook hebben we een verzaweg door natuurlijke vijanden.
meling stachyurus (Chinese
We accepteren bepaalde aanstaartaar), die we uiteraard ook
tastingen,
die ook vanzelf weer
kweken.”
HET TUINCENTRUM BINNEN
DE RING!
Intratuin Amsterdam Nobelweg 10,verdwijnen.”
020-4622922.
“We
hebben
de kwekerij
Tussen
AmstelopStation
en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
Intratuin Amsterdam
Zelfgemaakte potgrond
verschillende borders aan“Wij maken onze potgrond
gelegd, zodat we aan onze
zelf. De meeste potgrond die
klanten kunnen laten zien
je kunt kopen, bestaat voor
hoe planten groeien en zich
een groot deel uit turf dat is
ontwikkelen. We gebruiken
afgegraven in gebieden in
deze planten ook om stekken
Letland en Litouwen. Deze
van te knippen, te scheuren
gebieden zijn in duizenden
en zaad te verzamelen. Door
jaren ontstaan en worden nu
de borders hebben we een
door de mens in korte tijd naar
mooie diversiteit op ons terde vernieling geholpen. En
rein, wat weer belangrijk is om
het kan zo eenvoudig anders.
bijvoorbeeld insecten, bijen,
Wij nemen ieder jaar duizend
hommels en vlinders aan te
kubieke meter blad in van
trekken. Zo creëren we een zo
een gemeente in de buurt.
goed mogelijk natuurlijk evenDie composteren we zelf op
wicht. Onze nieuwste border
eenvoudige manier en na twee
is een grote cirkel met daarin
jaar kweken wij onze planongeveer 350 verschillende roten in deze mooie bladaarde.
zen. Als de rozen bloeien is dat
boven: Deze bloeiende rozen zijn ook biologisch gekweekt.
Eenvoudiger kan niet, en
een genot voor mens en dier,
onder: Van de buddleja (vlinderstruik) heeft kwekerij Dependens 120 verschillenden soorten.
duurzamer ook niet. Het is een
met allerlei kleuren en geuren,
prachtige vorm van circulair
van mei tot december.
werken.”
fokte ‘plofplanten’, maar zijn
landbouwplastic ligt met een
“We werken helemaal biolovele malen sterker en kunnen
drain en vlotterbakje die in
“We kweken de kleine planten
gisch. Dat is toch niet nodig
tegen een stootje. Regelmatig
de zandbak het water op peil
in gebruikte plastic potten
denk je misschien: planten
zeggen mensen tegen ons, en
houdt. Als het regent, vangen
– we zouden graag een alterzijn toch al natuur? Helaas zijn
daar zijn we trots op: ‘Wat zijn
de bakken het water op. Zo
natief voor plastic hebben,
heel veel planten niet zo erg
onze bij jullie gekochte plangaat er niets verloren. “
maar dat is nog niet zo maknatuur! Die planten worden
ten mooi geworden’.”
kelijk – dus voor ons worden
regelmatig bespoten met cheWe mesten onze planten met
geen potten geproduceerd. We
mische middelen tegen plagen,
biologische bemesting, maar
Advertorial
hergebruiken deze potten zoziekten en aantastingen. Veel
zo min mogelijk. Onze planten
lang het kan. De potten staan
planten worden in zeer grote
zien er soms misschien wat
op zandbedden, waaronder
hoeveelheden per soort geminder mooi uit dan de opge-
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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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CAFE-RESTAURANTPOLDER.NL
Alle dagen open 9-24 h
Science Park 201, Amsterdam,
020 463 43 03

Amstel
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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
Martijn van den Dobbelsteen

7 DAGEN
Jan van Erven Dorens,
Kirsten Dorrestijn, Jim
Jansen, Bas Kok, Marcel van Roosmalen, Wietse
Schmidt, Catherine Smit, Henk Spaan, José
Intratuin
Stoop,
JannekeAmsterdam
Vermeulen.

Drukwerk
Rodi Rotatie

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.

OPEN

Nobelweg 10, www.intratuin.nl

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

Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam

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

14:00

deBrugRecept

VITAMINES NA FRITUUR

Janneke kookt

Het was feest voor liefhebbers van het menselijk tekort de afgelopen weken. Vooral in de supermarkt, waar tegen de
adviezen in massaal gehamsterd werd. Rijst en wc-papier bleken het hardst nodig in tijden van crisis, gevolgd door
pasta, bonen en groenten en vis uit blik. In onze wijk was een ander product ook erg in trek: zonnebloemolie. In heel
Oost was er geen fles van te vinden. Om zelf mayonaise te mee te maken, dacht ik eerst naïef. Maar mijn vriend, veel
slimmer dan ik, zei dat mensen het gebruiken als frituurolie. Ja, dat was het natuurlijk.

Voor 2 glazen:
•
•
•
•
•

1 wortel
1 banaan
1 mango
4 perssinaasappels
snuf kaneel

Nu de echte hamsterperiode voorbij is en het verstand is teruggekeerd, maakt de zonnebloemolie plaats voor
vitamines. Dat hoorde ik bij mijn buurtsuper van caissière Ayse, ook al zo’n betrouwbare bron. Spinazie, gember,
citroenen, perssinaasappels, bloedsinaasappels en handsinaasappels vliegen daar de deur uit. Maar goed ook, want
mocht het virus zijn klauwen in je zetten, dan ben je meer gebaat bij een vitaminebom dan bij een frikandel (of
zelfgemaakte mayo).
Koningsdag begin ik standaard met een shotje gezond, als tegenhanger voor de drank en broodjes kroket later op de
dag. Meestal doe ik een wortel en wat fruit in een kom en blender ik er een smoothie van. Echte foodies gooien er
nog een hand spinazie bij, of chiazaad, of bleekselderij, maar die passen niet in het oranjethema. Gelukkig maar, er
zijn grenzen.
Bij gebrek aan vrijmarkt en andere gezelligheid op 27 april is zo’n oranje opkikker geen overbodige luxe. Dus zet
een tuinstoel op je bezette stoepje, gooi het Wilhelmus over de speakers en maak zo’n lekkere smoothie. Gefrituurd
wordt er toch wel genoeg.

RECEPT
ORANJE SMOOTHIE
bereiding
Schil de wortel, banaan en mango en snijd ze in kleine stukken. Pers de sinaasappels uit. Meng alle ingrediënten
met elkaar en pureer met de staafmixer.
Door Janneke Vermeulen

THUIS VIEREN EN HERDENKEN

‘Balkoningsdag ’, Doden
herdenking en Bevrijdingsdag
In een open brief drukt burgemeester Femke Halsema alle
Amsterdammers op het hart zich aan de coronamaatregelen
te houden. Ze erkent dat de meeste mensen dit ook doen en
bedankt de inwoners voor hun discipline, begrip en geduld. “Het
is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in
mensen naar boven brengen. Mensen helpen elkaar, met kleine
en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. Laten
we die energie en die creativiteit gebruiken om Koningsdag, de
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag recht te doen. Laten we er
samen een paar gedenkwaardige dagen van maken.”
Van Koningsdag kunnen we ook thuis een mooie dag maken, met
livestreams van optredens, digitale vrijmarkten en laagdrempelig,
gratis en gezellige online spelletjes, aldus Halsema. Dit jaar kan
Dodenherdenking niet op de traditionele manier plaatsvinden.
De Nationale Herdenking op de Dam wordt live uitgezonden op
televisie. Koning Willem-Alexander legt net als andere jaren een
krans bij het Nationale Monument, maar hierbij is geen publiek
aanwezig. Het is de enige herdenkingsbijeenkomst in de stad.
Ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. Het is op 5 mei exact
75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd, maar helaas kan van een
extra feestelijke viering geen sprake zijn. Kijk ook voor activiteiten
en initiatieven op Bevrijdingsdag op wij.amsterdam.nl.
foto: Koningsdag in Watergraafsmeer. Het mag zo niet dit jaar.
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Henk
SPA AN
Ab Osterhaus
Ik zit vaak op de hometrainer in mijn werkkamer. Op
de televisie kijk ik intussen naar oude wielerkoersen en
oude snookerwedstrijden op de Duitse Eurosport. Het
leidt een beetje af want fietsen op een hometrainer is
nog saaier dan snooker. De saaiheid van het snooker
is de reden dat ik er naar kijk. Het beweegt, maar niet
te snel. Er is geluid maar heerlijk zacht. Er is zelden
spanning want Ronnie O’Sullivan is beter dan wie dan
ook. Gisteren had ik een wielerkoers in Noord-Italië die
werd gewonnen door de weggesprongen Urán. Nadat ik
klaar was met fietsen googelde ik welke wedstrijd Urán
in Noord-Italië had gewonnen. Het bleek dat ik naar de
laatste dertig kilometer van de semi-klassieker MilaanTurijn uit oktober 2017 had gekeken. Alaphilippe was ook
ontsnapt maar die haalden ze terug.
’s Avonds zit ik voor me uit te kijken, of te lezen en soms
dwaal ik af naar de talkshow Op1. Sympathie heb ik
voor Sophie Hilbrand en voor Jeroen Pauw, de Ronnie
O’Sullivan van de praatshows. Wat die andere types
daar doen, die ‘presentatoren’, mag Joost weten. Als
Ab Osterhaus komt veer ik op. Ik zat zes jaar bij hem
in de klas op de lagere school en nog twee jaar op de
middelbare, voordat ik bleef zitten. Nog altijd herken ik
op zijn gezicht de verholen minachting bij een stomme
vraag. We woonden een kleine kilometer van elkaar
af in Nieuw-West. Onze vaders zaten samen in het
bestuur van het oudercomité van de lagere school. We
voetbalden bij dezelfde club en ook op straat, of op een
landje naast de Fockschool. Ik ben een keer met hem
mee geweest naar de sloot achter zijn huis in de Reina
Prinsen Geerligsstraat om visjes te vangen. Die nam
hij mee naar huis om ze te bestuderen. Het geheugen
is een vreemd wezen. Ik weet zijn telefoonnummer
nog: 130020. Is dat niet raar? Soms lees ik kritiek op Ab
Osterhaus. Het is niet dat ik het me persoonlijk aantrek,
maar ik zal het altijd voor hem opnemen. In oude
vrienden herken ik mezelf.

Verticaal

Horizontaal
1. Schrobnet
3. Besloten vennootschap
		(Duits)
6. Uitgestorven vogel
10. Muzieknoot
11. Rivier in Duitsland
13. Groente
15. Persbureau
17. Vooraf (1, 6)
19. United States
20. Schrijfgerei
21. Intensive care
22. Gigant
24. Behoudens
		vergissingen
25. Saai
29. Geslachtsdrift
31. Schrijfgerei
32. Finland (in internet		adressen)
33. Vat
34. IJsland (landcode)
35. Vogel

37. Huwelijkspartner
39. Schuifbak
40. Niet meer brandend
41. Amsterdams Peil
42. Centrale
		antenne-inrichting
44. Gevoel
46. ___ is de moeder van
		 alle sporten
48. Middelbaar onderwijs
50. Haarlok
51. Krant
52. Bijenhouder
54. Doetje
55. Gevoel van
		bewondering
58. Zwemvogel
59. Godin van de maan
61. Edelgas
63. Edelachtbaar
64. Nog jong
65. Snoepgoed
66. Vent

1. Soort meloen
2. Muzieknoot
3. Brits pond
4. Spaans schapenras
5. Hoger beroeps		onderwijs
6. Beroering
7. ___ en Sien
8. Bluts
9. 100 gram
10. De orale ___
12. Draagstuk
14. Kruimige aardappel
16. Griekse letter
18. Informatie- en communicatietechnologie
23. Naamloze vennoot		schap
26. Uitgave
27. Beeld
28. Nevel
30. Titel
32. Frunniken

33. Groep
36. Ja (Fr.)
38. Up-to-date
39. Bestuur
43. Iedereen
45. Oké
46. Slee
47. Tabulator
49. Zwaardwalvis
50. Opening
53. Bazige vrouw
54. Ratelpopulier
56. Snelle loop
57. Een en ander
60. Chinese munt
62. Namiddag

Kijk eens aan, cadeau van Ekodis!
Tegoedbon van 70 euro, te besteden bij Ekodis Natuurvoeding aan het Beukenplein

deBrug

nummer 122
De volgende editie van de Brug verschijnt
op 27 mei 2020.

Puzzel jij mee voor deze mooie prijs van Ekodis?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 6 mei 2020
naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.
Deze puzzel wordt u aangeboden door Ekodis, Beukenplein 73, 020-6946327, ekodis.nl
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 120-2020 is Lentebloem. Uit 503 inzenders is A. Honingh
uit de Durgerdam als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
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