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Vondelgym over
versoepelde maatregelen: ‘Teleurgesteld,
maar positief.’

13.000.000 in kas,
huurders boos:
‘De Key wil ons als
melkkoe gebruiken.’

7

5
Muzikant en filmer Kees
Hoogeveen woont al een
jaar of veertig in Oost.
‘Je komt er overal bekenden
tegen.’
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DJ JEAN IS WEL KLAAR MET DE CRISIS

‘We worden aan alle kanten doorgenaaid’
Hij roert zich, DJ Jean,
want het kan gewoon niet
waar zijn dat alle evenementen afgelast zijn en
afgelast blijven. Dan gaan
er zovelen failliet, dat mag
niet gebeuren en dat hóeft
ook niet te gebeuren. “Als
je naar de cijfers en statistieken kijkt, is er nog maar
weinig aan de hand.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Vooralsnog leidt zijn humeur
er niet onder dat hij geen cent
verdient en voor geen enkele
regeling in aanmerking komt.
Hij heeft nog wel een buffertje,
al slinkt dat zonder inkomsten
en met een berg vaste lasten
zienderogen. Maar velen in
zijn sector – de evenementenbranche, met talloze lichtgeluidbedrijfjes, kleine organisatoren, dj’s die het vooral van
Nederland moeten hebben en
ga zo maar door – hebben dat
niet en houden het niet vol.

“We blijven aan alle kanten
doorgenaaid worden,” vindt
DJ Jean, en hij is daarom met
kompanen als Ronald Molendijk volop bezig met tegenacties. “Als je niet roert gebeurt
er ook niks. Onze scene is de
enige sector die vooralsnog
weinig van zich laat horen,
terwijl ze het hardst getroffen
worden: eerste eruit, laatste
erin. Nu iedereen weer op
gang komt, blijft die sector als
enige over die helemaal niets
krijgt van de overheid. Het kan
gewoon niet waar zijn dat we
tot 1 januari volledig uitgeschakeld zijn.”
Want dat is nog zoiets. Door
de lobby van de twee grootste
evenementenorganisatoren,
Mojo en ID&T, heeft de regering hun advies één op één
overgenomen: tot 31 december
zijn alle grote evenementen
afgezegd. “Voor hen is het een
verzekeringsverhaal. Maar
hiermee is aan kleine organisatoren de nekslag toebedeeld.
Er gaan partijen failliet. En de
monopoliepositie van Mojo en
ID&T is verder versterkt.”

“Onze scene is de enige sector die vooralsnog weinig van zich laat horen, terwijl ze het hardst getroffen
worden: eerste eruit, laatste erin. Het kan gewoon niet waar zijn dat we voorlopig volledig zijn
uitgeschakeld.”

Lees verder op pagina 3

de kleur
van de

LENTE

INTRATUIN
AMSTERDAM

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

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

Meer weten?
020 592 54 20

HIROSHIMA

Marcel van Roosmalen

Ik kwam de afgelopen tijd
met enige regelmaat in Studio
Desmet. Ze doen daar nu
radio en televisieopnames, de
sfeer is er altijd gemoedelijk.
Decors blijven er ook na een
programma nog even hangen.
De eerste keer dat ik er kwam
woonde ik net in Amsterdam. Patrick Kluivert moest
nog scoren in Wenen. Ik zat
in onderhuur in de woning
naast die van Aat Veldhoen

aan de Wittenburgergracht.
Het keukentje dat ik met V
.
deelde keek uit op de tuin
vol sculpturen en penissen
aan de achterkant, waar we
de kunstenaar zo nu en dan
tussendoor zagen dansen. We
gingen naar de film Hiroshima
mon amour.
Na afloop zei ze: ‘Ik ben dit
soort films.’
Dat klopte wel.

www.zgao.nl
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Word donateur
van de Brug
Check de achterpagina
van deze krant.

KNIP DE VRIEZERSTICKER UIT OF BESTEL ’M GR ATIS

Zo haal je meer uit je boodschappen
Tijdens de coronacrisis doe je misschien voor
wat meer dagen boodschappen dan je gewend
bent. Met deze 3 tips zorg je ervoor dat je eten
langer goed blijft en je zo min mogelijk verspilt.

Tip 1 Benut je diepvries
Door eten in te vriezen kun je de houdbaarheid van verse producten - zoals brood, groente, fruit, vlees en vis- verlengen. Kijk voor
bewaartijden op de afbeelding. De bewaartijd en beste bewaarplek van andere producten vind je in de online Bewaarwijzer:
www.voedingscentrum.nl/bewaarwijzer.
De ideale vriezertemperatuur is -18 °C. En zet je koelkast op 4 °C.

Tip2 Houdbaarheidsdatum belangrijk
Zorg dat je producten met een TGT-datum (te gebruiken tot) –
zoals vlees of vis – gebruikt of invriest vóór of op de datum.
Producten met een THT-datum (ten minste houdbaar tot) - zoals
melk of yoghurt - kun je ook ná de datum vaak nog prima eten of
drinken. Kijk, ruik en proef dan of het nog lekker is.

Meer doen?
Kijk voor extra tips om in deze tijd
verspilling te voorkomen op
www.verspillingsvrij.nl

Tip 3 Check je voorraad
en maak een boodschappenlijstje
Check je koelkast, vriezer en voorraadkast en maak op basis hiervan een planning voor een aantal dagen. Noteer op je boodschappenlijstje wat je nodig hebt, met daarbij ook de hoeveelheden.
En wees creatief met ingrediënten die als eerste op moeten.

 knip uit
Knip uit, of bestel gratis
Deze vriezersticker laat in 1 oogopslag zien hoelang je producten kunt bewaren in je vriezer.
Knip de afbeelding van de vriezersticker uit en
hang ‘m op in je keuken. Wil je liever de herplakbare versie van de sticker voor in de vriezer?
Vraag er gratis één aan via
www.voedingscentrum.nl/actie.

 knip uit

Op = op. De stickers worden in mei toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Alle hulp bij uw scheiding op juridisch,
fiscaal, financieel en emotioneel gebied
• Samen scheiden (mediation)
• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de alimentatie
• Second opinion
• Ook voor ondernemers!

Amsterdam

IJburglaan 634S, 1087 CE Amsterdam

Meer weten?
Bel 020 - 820 81 71 voor een gratis
kennismakingsgesprek.

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Lente Actie !
Bij bestelling van
Luxaflex® horren:
2e hor 50% Korting

www.scheidingsplanner.nl

Inclusief
• Inmeet service
• Vakkundige
installatie
Geldig van 1 t/m 30
juni 2020

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

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

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl
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Langzaamaan komt er verandering in het makke-schapengedrag van de het overgrote
deel van de mensen, ziet Jean.
Hij begrijpt het wel, ze zijn
bang gemaakt. “Massahysterie
als gevolg van boodschappen
van de regering en eenzijdige
berichten in grote media. Maar
als je naar de statistieken kijkt,
dan is er niet zoveel meer
aan de hand. Begrijp me niet
verkeerd, ik wil ook niet dat
er mensen doodgaan, maar
de realiteit is dat mensen
nou eenmaal doodgaan aan
virussen en infectieziekten.
In hoeverre moet je daar een
complete, gezonde en werkende samenleving voor stilleggen? Qua sterftecijfers zijn
de maatregelen exorbitant en
buitenproportioneel.”

“Het zijn niet de mensen die
de economie draaiende houden die doodgaan. Ongeveer
0,001 procent van hen sterft
maar. Dat is bijzonder laag, in
ieder geval niet veel hoger dan
bij een reguliere griep. Als er
heel wat aan de hand was is het
logisch en begrijpelijk, dan
ben ik de eerste die zegt: blijf
binnen. Maar nu: geef ruimte
om het normale leven weer op
te pakken.”

moment moeten komen dat de
regering gaat toegeven dat het
allemaal is meegevallen. Ik heb
er vertrouwen in dat die datum
van 1 september wordt losgelaten. Als het ook in landen
om ons heen gebeurt, zelfs in
Spanje, dan kan Nederland
niet achterblijven.” Hij weet
dan ook als geen ander: “Een
leven zonder feestjes is als een
kop zonder schotel.”

Werkzaamheden A10
Het is rustig op de weg en Rijkswaterstaat wil daarvan
profiteren door werkzaamheden eerder uit te voeren dan
gepland. De komende maanden gaan zowel de binnenring
als de buitenring (A10) op de schop. Dit zal in en rond
Amsterdam leiden tot ernstige verkeershinder.
In de pinksterperiode (donderdag 28 mei tot dinsdag 2
juni) is de binnenring van de A10 Noord aan de beurt:
tussen knooppunt Coenplein en IJburg zijn dan alle afritten
gesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De buitenring A10
Noord blijft wel open. Ook in juli en augustus wordt er
gewerkt op de binnen- en buitenring van de A10 Noord.
Kijk voor actuele informatie over wegwerkzaamheden
rondom Amsterdam op vananaarbeter.nl

Nu keert gelukkig het sentiment. “Nog geen maand geleden deelde bij de livestreams
waar ik kwam iedereen
elleboogjes uit. Nu helemaal
niemand meer. Omdat we
weten: als je gezond bent ga
je niet dood aan corona. Als
je dat inziet is het anderhalve
meter-gedoe en spastische geneuzel in de supermarkt bijna
een klucht. Er zal dan ook een

O O ST B E G R O OT: D I G I TA L E D E M O C R AT I E D E N D E R T O N DA N KS C O R O N A D O O R

Krijgen bewoners de budgetten nog te zien?
Terwijl corona het land nagenoeg stillegde, denderde
de digitale democratie in
Oost door. Het experiment
met buurtbudgetten gaat
in twee gebieden van het
stadsdeel weer een volgende fase in. In Oud-Oost zelfs
de beslissende fase. Daarbij
is het op een niet onbelangrijk punt – geld – nog onduidelijk hoe de burgers van
Oost een afgewogen besluit
kunnen nemen.
Doox Harko van den Hende

Buurtbudgetten gaan over
ideeën van de buurt, voor
de buurt en over geld. Het
stadsdeel heeft per gebied
€200.000 beschikbaar gesteld,
dus ook voor Oud-Oost. Begin
maart hebben enkele tientallen bewoners bepaald hoe
het geld verdeeld zou moeten
worden over vijf thema’s. Van
de beschikbare twee ton zou
het grootste bedrag (€63.556)
naar ‘buurtverbindingen,
activiteiten, buurtcontact’
moeten gaan en het kleinste
bedrag (€15.630) naar ‘kunst in
binnen- en buitenruimte’. Op
oostbegrootoudoost.amsterdam.nl is
het hele overzicht te zien.
Aan de hand van deze thema’s
hebben bewoners plannen
ingediend en konden tot eind
april de plannen worden

geliked. Deze stap leverde eind
april 66 plannen op, de meeste
gericht op de ‘buurtverbindingen’, de minste op ‘armoede en
jeugd’. Volgens de informatie
van het stadsdeel kan er vanaf
volgende week (3 juni) gestemd worden op deze plannen. Deze stemronde duurt
enkele weken en aan het eind
van de maand zijn de winnaars
voor Oud-Oost bekend.
Dat oogt allemaal voor de hand
liggend, maar er is nog wel een
dingetje. Volgens de spelregels die het stadsdeel heeft
opgesteld moet elk ingediend
plan een begroting bevatten.
Het stadsdeel heeft bovendien
aangegeven dat het begrote
bedrag hoger dan €5.000 moet
zijn en bij voorkeur beneden
de €50.000 moet liggen. Bewoners van Oost die binnenkort
mogen stemmen kennen deze
begrotingen echter niet. Een
snelle steekproef van de twintig meest gelikete voorstellen
laat zien dat er slechts bij één
is aangegeven welk bedrag
ermee is gemoeid.

met onbekende budgetten.
Hoe ga je dan een afweging
maken?

Als bewoners van Oost de
bedragen niet kennen, hoe
gaan zij dan hun afwegingen
tussen projecten maken?
Bijvoorbeeld: het ene project waarvan wel een bedrag
bekend is, is ‘Videoverhalen in
het Oosterpark’. De bedenkers
willen hiervoor graag €15.630
euro hebben, oftewel het hele
budget van het thema ‘kunst’.
Maar er zijn nog negen andere
voorstellen binnen dit thema

Nog een voorbeeld. Het thema
‘armoede en jeugd’ heeft een
budget van €38.444 en zes
voorstellen. Van geen van deze
zes is het budget bekend, maar
dat moet in ieder geval boven
de €5.000 liggen. Dat lijkt de
keuze eenvoudig te maken,
want bij gelijke verdeling van
het budget over de zes voorstellen krijgt elk plan €6.407 en
is iedereen blij. Maar stel nu
dat er twee voorstellen zijn die

De meeste ingediende plannen zijn gericht op ‘buurtverbinding’.

elk €15.000 willen en dat ook
echt nodig hebben en de rest
minder. Hoe ga je deze voorstellen als stemmende bewoner van Oost dan onderling
afwegen? Of krijgen de bewoners deze informatie nog?
Op IJburg en Zeeburgereiland
zit het buurtbudget nog in
de fase van het indienen van
plannen. Deze fase loopt nog
tot 9 juni, en bij het schrijven
van dit stukje stond de teller
op 29. Een van de populairste
voorstellen nu is het openzetten van de sluizen op IJburg
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tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor bootjesbezitters
ongetwijfeld een aantrekkelijk
voorstel, want dan kunnen ze
doorvaren. Maar ook van dit
plan is geen budget bekend.
Bovendien zeggen de spelregels dat er voor uitvoering van
een project geld is voor één
jaar en na dat jaar de kosten
niet eindeloos mogen doorlopen. Dit zou betekenen dat, als
het al doorgaat, de sluizen een
jaar lang overdag open zijn.
Zou dat de bedoeling van de
initiatiefnemers zijn?

deBrugNieuws
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‘Stop de miljoenenfraude van De Key’
Al vijfentwintig jaar is Loods
Reactie van Leon Bobbe,
directievoorzitter
Woonstichting De Key
“De Key heeft de afgelopen
decennia veel geïnvesteerd
in Loods 6. Stichting Loods 6
heeft daarom gemeend om het
vermogen van Loods 6 deels in
te zetten voor andere stadsdelen,
in het bijzonder voor betaalbare
woningen voor creatieve starters
waar Amsterdam momenteel
zo’n behoefte aan heeft. Daarbij
staat voor De Key voorop dat de
huidige maatschappelijk-culturele
functie van het gebouw Loods 6
ongewijzigd blijft.”

6 een van de meest succesvolle creatieve broedplaatsen van Amsterdam. Daar
zou volgens de huurders een
einde aan kunnen komen
als woningcorporatie De
Key kans ziet haar plannen
door te zetten.
“De Key wil Loods 6 gebruiken
als melkkoe.” Sjoerd van Oevelen, voorzitter van Loods 6
Community/belangenvereniging Loods 6, het kunstverzamelgebouw op het KNSM-eiland, is boos op de corporatie.
Met een statutenwijziging
hoopt De Key (geen eigenaar,
maar wel hoofdbestuurder van
stichting Loods 6) het kapitaal
dat de huurders de afgelopen
jaren gezamenlijk hebben
opgebouwd, af te romen en
voor eigen bedrijfsvoering te
gebruiken.
Een vorm van miljoenenfraude, stelt Van Oevelen. “Vijfentwintig jaar geleden is Loods 6
– nota bene door kunstenaars
gered van de sloop – opgericht
om cultuur te bevorderen
door ruimte beschikbaar te
stellen voor vernieuwende
kunstactiviteiten. Zo staat het
in de statuten. De Key wil dat
hoofddoel wijzigen in ‘financiële afdracht naar De Key’
zodat ze hier opgebouwde
reserves – dertien miljoen
volgens onze berekening –
in haar eigen portemonnee
kan stoppen. Ze wil het geld
gebruiken voor woningbouw
elders in de stad, maar daar is
het niet voor bedoeld. Het was
nooit de bedoeling om Loods
6 commercieel te exploiteren
en straks huuropbrengsten te
maximaliseren. Het doel van

Sjoerd van Oevelen, voorzitter van Loods 6, en Sarai van de Boel, kunstenares, zijn boos. “Er is 13 miljoen
opgebouwd en De Key wil dat nu in haar eigen portemonnee stoppen.”

Loods 6 is kunst en cultuur,
geen volkshuisvesting.”
Ondertussen is er de afgelopen jaren niets gedaan aan
het onderhoud. De stichting
Loods 6, die het opgebrachte
geld van de huurders beheert,
waaronder winkels als Sissy
Boy en Pols Potten, creatieve
ondernemers, ontwerpers en
kunstenaars, heeft volgens Van
Oevelen nauwelijks geïnvesteerd in het pand. “De Key is
enkelvoudig bestuurder van
de stichting, geen eigenaar of
verhuurder van Loods 6. Ze
noemt opgebouwde reserves
‘slapend vermogen’, maar
heeft er zelf nooit iets mee gedaan. Je zou het moeten investeren in het onderhoud van de
loods, want die is de afgelopen
jaren behoorlijk verwaarloosd.

Denk aan betere toegankelijkheid voor bezoekers, werken
aan duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook investeren
in de culturele faciliteiten.
Op de begane grond wordt
de Bagagehal, een ruimte van
900 vierkante meter, minimaal
gebruikt. Je kunt die exploiteren als kunsthal voor de gehele
stad. Daar is veel behoefte aan.’
Huurders onder druk
De strijd tussen de huurders
en De Key is al jaren gaande.
Lange tijd hoopte Van Oevelen
dat ze er onderling uit zouden
komen, maar in februari, vlak
voor de coronacrisis uitbrak,
is de belangenvereniging van
de overlegtafel verwijderd. Dat
zette alles op scherp. Het heeft
de huurders vervolgens niet
geholpen om goed door de

crisis te komen. Een verzoek
om tijdelijke kwijtschelding
van de huren werd door De
Key niet gehonoreerd. “Terwijl
vanaf dag één van de crisis
duidelijk was dat opdrachten
wegvielen. Plotseling stond
alles stil.”
Op 1 juli presenteert De Key
haar verdere plannen voor
Loods 6. ‘De kans is groot
dat ze haar statutenwijziging
doorzet, maar we zullen dat
uit alle macht trachten te voorkomen. Zo zijn we begonnen
met een petitie Stop de miljoenenfraude van De Key. Amsterdam dreigt een van haar
meest succesvolle creatieve
broedplaatsen te verliezen,
maar als community willen we
juist bijdragen aan de culturele
welvaart van de stad.”

ALLES VOOR DIE 1,5 METER
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen moeten we de komende tijd
voldoende afstand van elkaar bewaren. En dat
is in een dichtbevolkte stad als Amsterdam
helemaal niet zo’n makkelijke opgave.
De gemeente roept inwoners daarom op
zoveel mogelijk in het eigen stadsdeel te
blijven en zich het liefst lopend of op de fiets
te verplaatsen. Ook zoekt zij naar creatieve
oplossingen om tijdelijk extra ruimte te
creëren op straat. Dit kan bijvoorbeeld
door de maximumsnelheid voor auto’s te

verlagen naar 30 km per uur of door het
instellen van eenrichtingsverkeer. Ook kunnen
straten tijdelijk autovrij worden gemaakt.
In overleg met winkels en cafés wordt er
voldoende ruimte gemaakt voor wachtrijen
en buurtgerichte terrassen. Door ongebruikte
stukken groen waarvoor bouwplannen zijn
tijdelijk in te richten als recreatieplekken
kunnen zoveel mogelijk Amsterdammers zich
dicht bij huis buiten ontspannen.
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‘Plotseling was mijn agenda
leeg’
Sarai van de Boel is kunstenares en
ontwerper, en huurder van Loods
6. “Ik organiseer tentoonstellingen
en werk als rondleider bij het
Stedelijk Museum. Uit die
werkzaamheden betaal ik ook de
huur van mijn atelierruimte. Half
maart ging het Stedelijk dicht,
vielen opdrachten weg en gingen
exposities niet door. Plotseling
was mijn agenda leeg en had ik
geen inkomsten meer. De Key
wilde niet, zoals veel andere
verhuurders, een deel van de
huur kwijtschelden. Je verwacht
dat stichting Loods 6, met grote
financiële reserves, in crisistijd
meer rekening zou houden met
groepen die het moeilijk hebben.
Als cultureel ondernemer houd
ik het nog een paar maanden vol,
maar de toekomst is onzeker.”

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.

MUZIKANT EN FILMER KEES HOOGEVEEN

‘De verpaupering was begin jaren
negentig wel erg groot’
De afspraak met muzikant

zijn allerlei initiatieven ontstaan. Er kwamen kookcursussen, filosofieavonden en er
werden films vertoond. Niet
top-down georganiseerd, maar
het gebeurde gewoon. Over
het werk van Mustafa heb ik
een documentaire gemaakt, De
Droomvermenigvulderaar. Hierin
zie je dat schaken veel meer is
dan een intellectueel spelletje.
Juist het sociale is heel belangrijk.”

en filmer Kees Hoogeveen
is in de tuin achter hotel
The Manor aan de Linnaeusstraat. “Dit is de plek
waar het voor mij al bijna
veertig jaar gebeurt,” zegt
Hoogeveen.
Door Jim Jansen

We zijn in de binnentuin van
de Woltera van Reesstraat,
een straat met slechts een
flatgebouw. Het onderwerp
van je nieuwe film: In het licht
van Woltera van Rees.
“Alles in de straat is sociale
huur en mensen komen overal
vandaan. Drie jaar geleden
ben ik verhalen gaan halen bij
bewoners, omdat ik merkte
dat de populatie van de flat
veranderde. Ik was nieuwsgierig naar hun verhalen, omdat
dat ons bindt. Het zijn mensen
wiens wieg niet in deze stad
stond, maar ze zijn naar Amsterdam toe gekomen voor de
tolerantie en de vrijheid.”

Hij werd geboren in Weesp,
verhuisde op zijn vierde naar
Amsterdam-West, en vanaf
zijn twintigste speelt alles zich
af in Oost. “Ik woonde in de
Wijttenbachstraat naast het
postkantoor en mijn zoon is
daar geboren. Het was allemaal
wel een beetje houtje-touwtje.
Het huis stond zo scheef dat
zijn speelgoedautootje automatisch aan de andere kant
van de kamer belandde. Ook
stroomde met grote regelmaat
het grondwater de kamer in en
werd af en toe het gas en licht
afgesloten.”
Toch bewaart Hoogeveen
goede herinneringen aan de
straat. Het was de tijd dat hij
saxofonist was bij de Broeders
en buurman Rick de Leeuw
aan het doorbreken was met
de band de Tröckener Kecks.
“Elk weekend stonden Rick
en ik samen te wachten om
te worden opgepikt door het
busje dat ons naar een optreden ergens in het land bracht.
Vaak als we thuiskwamen
dronken we nog een biertje of
iets sterkers. Toen de Tröckener Kecks het nummer ‘Ballade van de boer’ opnam, vroeg
Rick of ik met mijn basklarinet
het geluid van de immer langsrazende lijn 3 kon nadoen. Dat
stond er in een take op.”
De buurt is in vergelijking
met toen erg veranderd.
“De verpaupering was begin
jaren negentig wel erg groot.
Qua criminaliteit was het heftig, er werd veel ingebroken en
meer ellende. Ik heb ook wel
schietpartijen meegemaakt en
Theo van Gogh is hier op de
Linnaeusstraat vermoord. Het
beeld dat hij hier op straat ligt,
vergeet ik nooit meer. In de
loop der jaren is het allemaal
verbeterd en Oost is voor mij
wel de plek waar het gebeurt.

Wat wil je uiteindelijk met
die documentaire?
“Eind september wil ik hem
hier in de straat in première laten gaan in een openluchtbioscoop voor de mensen uit de
buurt. En daarna kijken of we
er meer mee kunnen, omdat
het een universeel verhaal is:
door naar elkaar te luisteren,
verrijk je elkaar.”

In de tuin achter hotel The Manor aan de Linnaeusstraat zegt Kees Hoogeveen: “Dit is de plek waar het voor
mij al bijna veertig jaar gebeurt.”

Je moet een goede reden hebben om de stad in te gaan en
ook om hem uit te gaan. Ik
ga twee keer per week naar
Concerto en een keer per week
naar antiquariaat Scheltema
op de achtste verdieping. Dat
is het wel. In de zomer hebben
we een caravan op camping
Bakkum.”
Voor the Art Beat Saxophone
Quartet.
“Zeer zeker. Ik werkte lang
geleden in de psychiatrie in
Noordwijkerhout en bij een
loterij van de carnavalsver-

eniging won ik een saxofoon.
Toen is mijn leven enorm
veranderd. Ik ging spelen, optreden en daarna ben ik naar
het conservatorium gegaan.
Vervolgens ben ik professioneel muzikant geworden en
heb daar twintig jaar van kunnen leven. Nu speel ik met de
Art Beat Saxophone Quartet
bij openingen, op jazzpodia en
doen we huiskamerconcerten.
We maken nu online opnames: Art Beat plays coronasessions.”

Je maakt ook documentaires
en korte films.
“Ik werkte bij de Hogeschool
van Amsterdam en ben daar
met filmen begonnen. Ik
ben volledig autodidact. Via
buurtbewoner Johan Wakkie, bekend als voormalig
directeur van de Nederlandse
Hockeybond, werd ik geïntroduceerd bij Mustapha Eljarmouni. Hij is een pionier op
gebied van schaken, speciaal
voor kinderen in achterstandswijken. In de Indische Buurt
heeft hij 400 kinderen leren
schaken en in de slipstream
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Als je niet aan het werk bent,
waar ben je dan in Oost?
“Elke avond maak ik een
wandeling, en waar ik ook ben,
ik kijk mijn ogen uit en geniet.
Voor mij zijn er een aantal
cruciale plekken. Als jongetje
van tien zwom ik al wedstrijden in het Sportfondsenbad
en nu trek ik er een paar keer
per week baantjes. Daarna
loop ik door naar Q-Factory
om te repeteren en na afloop
drinken we een paar biertjes
bij Brouwerij ’t IJ. Als we dan
honger krijgen, halen we de
beste patat bij Freddy Fryday.”
Wat is de mooiste plek?
“Alles bij elkaar opgeteld.
Overal kom je bekenden tegen.
Oost is een microwereld op
zich.”

Mooie initiatieven in Oost
in tijden van coronacrisis
Lekker naar buiten de buurten in om met bewoners
het gesprek aan te gaan, is iets wat ik het allermeeste mis. Naast alle standaard vergaderingen vind ik
de verbinding met de buurtbewoners van stadsdeel
Oost zeer belangrijk. Elke dag zag ik actieve bewoners in onze buurten, sprak ik vrijwilligers, ondernemers, maar uiteraard ook bestuurders van het stadhuis. En toen viel het stil. Niet qua werk – dat gaat
gewoon door, maar dan met beeldbellen – maar u
zie ik bijna niet meer.

Gelukkig zijn er in Oost ontzettend veel initiatieven die
u wel bereiken. Ze bereiken de mensen die door het
wegvallen van hun inkomen geen geld meer hebben
voor bijvoorbeeld eten. De mensen die geen laptop
thuis hebben of internet, maar wel schoolgaande kinderen hebben, ze bereiken ook de mensen die nu aan
huis gebonden zijn en niet meer naar buiten kunnen
gaan en geen bezoek mogen ontvangen.
Op deze pagina zie je een paar voorbeelden daarvan,
maar het moge duidelijk zijn dat dit maar een paar

voorbeelden zijn. Ik ben bij hen allemaal langs geweest
en zie wat voor goed werk zij doen. Wil je meer weten
over de verschillende initiatieven in Oost? Kijk dan op
www.wijamsterdam.nl.
Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien, tot die
tijd, hou vol en blijf gezond!
Maarten Poorter
stadsdeelvoorzitter Oost

‘De drempel om bij ons aan
te kloppen is laag’
Aan de Tidorestraat 107, bij de toegangspoort van speeltuin Batavia, delen de
Dappere Dames Amsterdam zeven dagen per week verse maaltijden en groente- en
fruitpakketten uit aan buurtbewoners die het moeilijk hebben. Malika, Rahma en
Naima, de Dappere Dames, zijn er dag en nacht mee bezig om alles goed te regelen. Eerst worden om 17.00 uur de groente- en fruitpakketten uitgedeeld, om 20.00
uur is het tijd voor de maaltijden. Malika: “We doen het voor de mensen die het echt
nodig hebben.” Inmiddels worden sinds het begin van de coronacrisis ruim 270 pakketten en maaltijden per dag uitgegeven. Een groot deel van de maaltijden maken
ze zelf, met een groep vrijwilligers (‘helden’) in een restaurant in de buurt. Rahma:
“Het is door de crisis gesloten, en wij mogen nu gebruik maken van de keuken. Zo
helpt iedereen een beetje mee.” Malika: “Het gaat om mensen die het al moeilijk
hadden, bij wie nu alles is weggevallen.” Rahma somt op: “Zoals overblijfmoeders
en oppasmoeders die net dat beetje extra voor het gezin verdienden, maar ook
taxichauffeurs. Ze hebben geen of nauwelijks inkomsten, en soms ook schulden.”
Wij oordelen nooit, zegt Malika beslist, dat is heel belangrijk. “We komen zelf uit de
buurt, de drempel om bij ons aan te kloppen is laag. We maken een praatje, vragen
hoe het gaat. We zijn blij dat we een beetje kunnen helpen.”
Rahma en Malika delen vanaf dit pleintje aan de Tidorestraat 107 maaltijden uit
aan kwetsbare buurtbewoners.

‘Voedzame maaltijden voor ouderen en kwetsbare Amsterdammers’
Meteen toen de lockdown werd aangekondigd zijn
ze ermee van start gedaan, vertelt de bevlogen Birgit
van Dynamo, coördinator van het project Buurzaam
Thuis. “We bezorgen verse, vegetarische en voedzame
maaltijden bij kwetsbare Amsterdammers en ouderen aan huis. Het is echt nodig, velen zijn tijdens de
coronacrisis ondervoed geraakt omdat ze uit angst de
deur niet uit komen, zelfs dus minimaal voor boodschappen. Met hulp van een diëtiste zorgen we voor
uitgebalanceerde voeding.” Buurzaam Thuis is een
samenwerking van Dynamo en Puur Zuid. Er worden
in totaal duizend maaltijden per week in Oost en Zuid
bezorgd, en straks ook in West. Behalve drie koks
werken er een hele groep vrijwilligers aan mee, onder
wie de chauffeurs en mensen die helpen inpakken.
“Maar het gaat niet alleen om de maaltijden, bena-

drukt Birgit. “Het gaat ook om sociaal contact. Het
is schrijnend om te zien dat mensen soms dagenlang
niemand gesproken hebben. We hebben drie contactmomenten gecreëerd: als mensen zich aanmelden,
als de maaltijd gebracht wordt en na een week bellen
we ze nog een keer op. Maatschappelijk werkers gaan
mee op de busjes en zitten in de belteams. De impact
van de crisis is groot en wij gaan door met Buurzaam
Thuis zolang het nodig is. We zijn dankbaar dat we iets
kunnen doen.”
Een maaltijd kost €3,50. Zie buurzaamthuis.nl.
Wouter, chef-kok LaToya, Birgit en een vrijwilligster bij
een van de bezorgbusjes.

‘Het is belangrijk dat mensen niet van de radar verdwijnen’
Toen een paar maanden geleden de maatregelen rond
het coronavirus werden aangekondigd, is het team
maatschappelijk werkers van Civic Amsterdam direct
actief gaan bellen, vertelt teammanager Annelies
Besseling. “Naar onze cliënten, en naar alle mensen
met wie we het afgelopen jaar contact hebben gehad. ‘Gaat het goed met u, bent u gezond, heeft u
boodschappen in huis?’ Zo houden we, nu we mensen
niet thuis kunnen bezoeken of op onze locatie kunnen ontvangen, een vinger aan de pols.” Het gaat
veelal om mensen die ouder of alleen zijn, die een licht
verstandelijke of psychische beperking hebben, om
statushouders die de taal niet machtig zijn of mensen
met dementie. Bij deze mensen komt de ontregeling
van het normale leven vaak iets harder aan.
De telefoontjes en de aandacht worden erg gewaar-

deerd. “Ik ben zó blij dat u belt, zeggen ze dan. Mensen kunnen hun hart luchten, vragen stellen of angsten
delen. Je moet je voorstellen: ze krijgen ineens de
thuishulp niet meer op bezoek en kunnen geen familie
zien. We helpen ze opnieuw hun nu digitale weg te
vinden.” Het team van Annelies is geworteld in de
wijk. Ze lopen er rond, kennen veel mensen en spreken
ze aan, en doen kaartjes met contactgegevens in de
brievenbus. “Om buurtbewoners te laten weten dat
we er voor ze zijn. Het is heel belangrijk dat mensen
niet van de radar verdwijnen.”
Civic Amsterdam, 9.00-17.00 uur, 020-6658001,
info@civicamsterdam.nl, www.civicamsterdam.nl.
Annelies Besseling voor het kantoor van Civic aan het
Kramatplantsoen 1(h).

deBrugSport
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‘Je moet nu die extra mile geven’

Zeggen dat de sportschoolhouders verrast waren door de
persconferentie van Rutte eind april zou een understatement zijn. Terwijl scholen, kappers, fysiotherapeuten en
horecaondernemers hoorden dat ze de deuren snel weer
mochten openen, moesten de sportscholen het doen met
een voorlopige datum van 1 september. Terwijl toch zo’n
drie miljoen Nederlanders zegt wekelijks de sportschool te
bezoeken. Het sentiment van de sportschoolhouders kan
waarschijnlijk eerder worden omschreven als teleurgesteld,
woedend, maar ook strijdlustig.
Doox José Stoop

Courtney Devine, locatiemanager van F45 Frederiksplein,
een fitnessketen met meer dan
2000 vestigingen wereldwijd,
ging in ieder geval niet bij de
pakken neerzitten. “Letterlijk
24 uur na de aankondiging van
de lockdown streamde ik mijn
eerste trainingssessie vanuit
mijn appartement op drie
hoog. De eerste maand had ik
niet eens door dat ik die lessen
gewoon vanuit de sportschool
mocht geven.” Daarnaast is
haar sportschool, zoals veel
andere sportscholen, ook al
snel begonnen met het geven
van buitenlessen – weliswaar

met slechts de helft van het
normele aantal deelnemers.
Want hoewel er geen maximale groepsgrootte voor buitensporten is voorgeschreven,
blijkt het in de praktijk toch
lastig om de anderhalvemeterregel toe te passen op grote
groepen.
“We hebben nu ook een goed
plan voor de komende 12
tot 24 maanden, mochten de
maatregelen versoepelen.
Iedereen die komt trainen
krijgt zijn eigen square waar
hij binnen moet blijven. En
natuurlijk hebben we een protocol klaarliggen voor schoonmaken, binnenkomen en

Corona en het GVB

Sportscholen organiseren nu buitenlessen in kleine groepen, om de crisis te kunnen
overleven. Vooralsnog mogen ze pas 1 september pas weer open. “Het is lastig te verteren
dat juist een plek waar mensen aan hun gezondheid werken nog dicht moet blijven.”

weggaan. Ik onderhoud vanaf
het begin ook heel intensief
contact met onze leden, via
Whatsapp en Instagram, en via
de lessen via Zoom natuurlijk.
Niet alle sportscholen zullen
het redden, je moet nu die
extra mile geven. Mijn eigen
sportschool liet de eerste drie
weken niets van zich horen,
daar snapte ik niets van.”
Devine is positief en verwacht
over een week of wat meer
nieuws van Rutte over een
verdere versoepeling van de
maatregelen. “De overheid
heeft het tot nu toe goed gedaan. De financiële toelage is
heel okay, ze luisteren duidelijk naar de kennis van experts.
Maar de maatregelen zijn wel
inconsistent; waarom mogen
zwembaden wel open en gyms
niet?” Dat de overheid streng
is, begrijpt ze wel, veiligheid
staat voorop. Want dat er nog
veel onduidelijk is over het
besmettingsgevaar bij binnen
sporten, zoals de overdracht
via zogeheten aerosolen in de

lucht en de mogelijke verspreiding via airconditioning
en toestellen, erkent ook het
RIVM.
Vondelgym
Ook Vondelgym, de sportschool van ’s lands bekendste sportschoolhouder Arie
Boomsma, laat weten teleurgesteld, maar positief gestemd te
zijn. “Natuurlijk was het in het
begin lastig te verteren dat juist
een plek waar mensen werken aan hun gezondheid en
weerbaarheid nog dicht bleef
tot 1 september. Maar gelukkig
is dat nog niet beklonken, er
wordt nog steeds gekeken hoe
de heropening van sportscholen vervroegd kan worden. In
de tussentijd hebben we de
gym naar buiten verplaatst en
bieden we nu naast onze Zuidlocatie (straks ook op andere
plekken in de stad) onze lessen
buiten aan, met een veilig en
hygiënisch systeem. We kijken
steeds opnieuw naar de mogelijkheden en blijven creatief
inspelen op de nieuwe situ-

atie,” aldus Marije Boomsma
van Vondelgym.
Niet alle sportscholen reageren even begripvol, blijkt
wel uit een kleine rondgang
langs de sportscholen in Oost.
Gyms die niet reageren, op het
laatste moment de medewerking afzeggen, of van plan zijn
gewoon open te gaan op 1 juni,
boete of niet. BigGym, een
sportschool met 18 vestigingen in voornamelijk NoordHolland, spande een kort
geding aan tegen de overheid.
BigGym vindt de maatregelen
disproportioneel en niet goed
onderbouwd, en wijst ook op
het toenemende aantal landen
om ons heen waar de sportscholen weer opengaan. Over
twee weken volgt de uitspraak
van de rechter. Maar wie weet
hoe de situatie er dan uitziet.
In zijn laatste persconferentie
zette Mark Rutte de deur voor
toch eerder opengaan dan 1
september toch nog op een
kier.

ALLEEN ALS HET ECHT NODIG IS

Stukje bij beetje worden de coronamaatregelen versoepeld en krijgt Amsterdam
meer bewegingsvrijheid. De basisscholen en kapperszaken zijn weer geopend,
en ook de meeste winkels laten weer klanten toe. Nu het langzamerhand drukker
wordt op straat, rijden er ook weer meer trams, bussen en metro’s.
Het GVB verzoekt dringend om alleen gebruik te maken van het ov als dat echt
noodzakelijk is. Vermijd drukke (spits)tijden zoveel mogelijk en houd 1,5 meter

afstand van andere reizigers. Een paar belangrijke wijzigingen: onderweg een
kaartje kopen kan voorlopig alleen bij de conducteur, niet meer bij de bestuurder.
Vanwege de aangepaste instapregels mogen er in tram 26 geen fietsen meer
mee. Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het ov in heel
Nederland verplicht. Dit mag een wegwerpexemplaar zijn of een herbruikbaar
katoenen mondkapje.
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Winkels en horeca in Oostpoort
opgefrist en klaar voor zonnige maanden

‘Heel veel zin om onze gasten
weer te verwelkomen’

Local Heroes

The Porterhouse Bar
‘Weer lekker sport kijken met de gasten’
“De specialiteiten zijn elke week anders – vandaag is er bijvoorbeeld shepherd’s pie – maar populair
zijn ook onder meer fish & chips en spareribs.” Mary bestiert de keuken en doet dat met passie en toewijding. “Het is allemaal homemade,” zegt ze met trots en een Engelse tongval. The Porterhouse Bar is
een Ierse sportsbar met restaurantgedeelte en een pub met pooltafel. Prominent hangen er grote tv’s
en dat hebben de medewerkers erg gemist: “Samen met de gasten lekker sport kijken. Gelukkig gaan
we op 1 juni open en dan beginnen ook veel sporten weer zoals de Engelse Premier League, rugby, de
Duitse voetbalcompetitie en hopelijk de Formule 1.” Mary roemt de vaste klanten die blijven afhalen
en de buren die helpen. “We heten iedereen graag van harte welkom, en we kunnen het goed regelen,
met afstand en goede hygiëne, want we hebben genoeg ruimte in ons historische pand.” Er heerst een
gezellige en gastvrije sfeer in The Porterhouse Bar. Mary lacht: “We maken er het beste van.”
Land van Cocagneplein 1a, www.theporterhouse.nl
Foto: Martin, Susanne, Mary, Joy en Bob in de populaire sportsbar.

Burger ’n Shake
‘Tijd van bezinning is goed geweest’
De zakken aardappels liggen opgestapeld in het mooie hoekpand, want ze staan ervoor bij Burger
’n Shake Oostpoort: elke dag patat van vers geschilde aardappelen, vers vlees, vers gemaakte sauzen
en shakes van vers biologisch roomijs. Eigenaren Badredin en Karim willen graag ondernemen. Een
afhaalservice hadden ze al, de bezorgdienst is speciaal voor deze tijd opgezet. Intussen kijken ze
vooruit naar 1 juni, als ze weer open mogen. De draaiboeken liggen klaar. “We willen er iets moois van
maken, en het personeel staat ook te springen. We missen het live contact met de gasten. Het goede
van deze tijd is dat we tijd hebben gehad om ideeën verder uit te werken. We gaan een nieuwe vegabietenburger introduceren en een speciale kinderburger is in de maak. Die tijd van bezinning is goed
geweest.Nu hebben we enorm veel zin om keihard aan de slag te gaan.”
Land van Cocagneplein 1d, www.burgersenshakes.nl
Foto: Badredin en Karim staan te popelen om weer open te gaan.

Nomads Amsterdam
‘We kijken zo uit naar echt contact met onze gasten’
Het is zeker een roerige tijd, vertelt Jaap, samen met Thomas eigenaar van restaurant Nomads, terwijl
binnen de tafels opnieuw in de lak gezet worden. “Maar Cruijff zei het al: elk nadeel heeft zijn voordeel. Het is mooi om te zien hoe loyaal mensen zijn en hoe ze proberen te helpen.” Na de verplichte
sluiting is Nomads begonnen met een afhaal- en bezorgservice van hun driegangenmenu’s. “Het is de
Nomads-experience, een echte avond uit maar dan thuis, in mooie bakjes gepresenteerd.” Het restaurant heeft steeds een ander land als thema, nu is dat de populaire Vietnamese keuken. “Iedereen kent
streetfood zoals springrolls en pho bo (noedelsoep), maar er is veel meer en het is allemaal super
lekker, smaakvol en niet te pittig. Wij proberen de gerechten te verdiepen.” Vanaf 1 juni kunnen er
binnen 27 gasten eten. “Daarnaast hebben we een groot terras aan het water waar je goed afstand
kan houden, met straks heaters en lampjes. We missen het contact met de gasten, daar kijken we
enorm naar uit.”
Oranje-Vrijstaatkade 55, www.nomads-amsterdam.nl

AC TIE

Foto: Jaap en Thomas: “Het is mooi om te zien hoe loyaal mensen zijn.”

Fles wijn cadeau* bij bestelling van twee menu’s bij Nomads

Wie bij Nomads online ten minste twee menu’s bestelt, krijgt daar een heerlijke fles wijn
bij cadeau. Deze actie is geldig van zaterdag 30 mei tot en met zaterdag 13 juni.
* Bestellen via de website, actiecode: ‘de Brug 122’
nomads-amsterdam.nl, info@nomads-amsterdam.nl, 020-7790469

Bruna, Holland & Barrett, Casa, Rituals, Xenos, BCC, Bakkerij Balvert, Simon Lévelt, Sialia, Neverland Toys, H&M, CBK, Zeeman, Douglas, Only,
BOHO Amsterdam, Quick Shoe Service, Scheltinga Wonen, Kruidvat, Eye Wish, Intertoys, Hunkemöller, Doordeweeks Man, CEX, Van Haren,
Doordeweeks, LOODS kids store, Only & Sons, Het Faire Oosten, Pets Place, Action, The Porterhouse Bar, Respondenten, Burgers ‘n Shakes,

Bagels & Beans
‘Er zijn veel mooie dingen ontstaan’
Voor Bagels & Beans, naast de Ringvaart, staat een rij en iedereen houdt keurig afstand. “Bij mooi weer
bestellen mensen ijskoffie, ijskoffie, ijskoffie. En als het wat frisser is warme dranken en warme bagels.”
Gemma is de vrolijke eigenaresse die met haar medewerkers hard heeft gewerkt om de gasten zo
goed mogelijk op afstand te bedienen. “We zijn positief gebleven, en hebben de tijd genomen om te
investeren in de zaak: alles is geverfd en de vloer is gedaan, het is weer fris.” De afhaalservice blijft nog
even, maar ze ziet ernaar uit om de gasten weer echt te mogen ontvangen. “We komen met een leuke
openingsactie. Sowieso zijn er mooie dingen ontstaan de laatste tijd. We hebben huiskamerconcerten
gestreamd via Instagram, Facebook – ‘bagelsbeansoostpoort’ – en de Bagels&Beans-app, en deze
maand wordt via die kanalen een Bookchoice cadeau gegeven. Wij staan voor ontspanning, daar horen
muziek en lezen bij. We willen dat onze gasten blijer vertrekken dan dat ze binnenkwamen.”
Oranje-Vrijstaatkade 68, bagelsbeans.nl
Foto: Gemma met medewerksters Merle en Sylke naast hun afhaalloket.

Blend Coffee & Wine
‘Onze flammkuchen moet je echt geproefd hebben’
BLEND is geïnspireerd op die traditionele barretjes en cafés in zuidelijke landen, waar je van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geniet van de beste koffie, wijn en lokale specialiteiten. Barista
Thomas showt daarom trots de Italiaanse espressomachine, hij kan niet wachten om weer te beginnen. Met een knipoog: “Ik maak hier de allerbeste koffie uit de wijde omtrek.” Bedrijfsleider Lisanne:
“Blend is een all day mediterraan grand café, voor iedereen, voor ieder moment van de dag. Wij
houden van het alledaagse, rumoerige en menselijke. Dat hebben we de laatste tijd enorm gemist.”
In de tussentijd hebben ze samen veel opgeruimd en schoongemaakt, en zijn ze de opening op
1 juni aan het voorbereiden. “We gaan hetzelfde doen als altijd, maar houden ons aan de richtlijnen,
zodat iedereen veilig kan genieten van onze specialiteiten.” Nieuw is straks de takeaway van lunchgerechten, inclusief de beroemde flammkuchen van BLEND: “Die moet je echt geproefd hebben.”
Oranje-Vrijstaatplein 40, 020-7371034, blendcoffeewine.nl
Foto: Thomas en Lisanne voor de mooie wijnkast van BLEND.

Restaurant Publiek
‘We gaan positief de nieuwe tijd in’
De mannen van café-bistro Publiek – Ben, Borja, Pierre en Youp – gaan positief de nieuwe tijd in. Want
dit gaat niet zomaar even voorbij, zeggen ze. “We moeten ermee dealen.” Hun team is nog hechter
geworden, en de steun die ze krijgen is ongelooflijk. Ben: “Dat stimuleert de creativiteit. We hebben
bijvoorbeeld een ijsmachine gekocht en een coffee-to-go-corner ingericht.” Met dezelfde formule als
altijd: alles is huisgemaakt. “Zo roken we onze eigen vis en maken we zelf ijs en pasta. Het had natuur
lijk wat tijd nodig, maar we draaien weer volop.” Op 1 juni gaat Publiek binnen én buiten weer open,
op een veilige manier. De takeaway blijft ook nog even. De drie mannen spreken vol passie over hun
zaak: “Dat mensen genieten, daar gaat het ons om.” Speciaal voor onze lezers tipt Ben de vegan
paella, een sandwich met huisgerookte zalm, de niet te versmaden Spaanse croquetas en de ambachtelijke biertjes.”
Oranje-Vrijstaatkade 69, www.publiekamsterdam.nl
Foto: Youp, Borja en Ben spreken vol passie over hun zaak.

Japans Restaurant Yatta
‘Sushi eet je niet als patat’
Calvin is hier eigenaar en een van de koks, hij heeft al tien jaar een succesvolle bezorg- en afhaaldienst. Die houdt hij ook na 1 juni volop in bedrijf, vertelt hij. “We willen dat het veilig is.” Hij wil
mensen graag even wakker schudden over hoe je echte sushi hoort te eten. “Ze weten niet meer wat
het is. De geest van sushi is de rijst, dan komt de vis, daarna de rest. En je gebruikt een klein beetje
sojasaus. Ik zie mensen vaak de rol helemaal onderdompelen.” Hij glimlacht even. “Maar je eet sushi
niet als patat. De Japanse keuken is een verfijnde keuken, het gaat om de details. Wij beheersen die
kunst. In tegenstelling tot veel ketens en supermarkten, waar het machinaal gemaakt is, maken wij
sushi traditioneel en handmatig.” Wat een van zijn vele specialiteiten is? “De tataki gyu roll: licht gegrilde black angus beef met groenten, avocado en truffel.”
Oranje-Vrijstaatkade 25, www.restaurant-yatta.nl
Foto: Calvin in zijn Japanse restaurant Yatta.

Het Zwarte Fietsenplan, Albert Heijn, Biolicious, Bloem!, Specsavers, Brainwash, Vitamin Store,
Q-Park, GO! Rent A Car, Flawless Waxing, City Alps, Bagels & Beans, Thai Foodcafe, Publiek,
Sahan Supermarkt, Trainmore - black label ,Yatta Sushi, Nomads, Blend coffee & wine, W.O.L.F.

beleefoostpoort
beleef_oostpoort
beleefoostpoort.nl
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‘Allerlei menselijke en psychologische
factoren beïnvloeden het proces’
Tim Baarslag ontwierp een algoritme om uit te rekenen welk
bod hij het best kon doen op het huis dat hij wilde hebben.
Zo kocht hij drie jaar geleden een appartement vlak bij Javaeiland. Via een website kunnen nu ook andere mensen het
perfecte bod bepalen.

Als onderzoeker artificiële intelligentie bekijkt Tim Baarslag
hoe een computer het best kan
onderhandelen. Hoe kun je
te weten komen wat de ander
wil? Wat is de laagste prijs die
je eruit kunt trekken? En wat
is het juiste moment om een
aanbieding te accepteren?
Toen Baarslag drie jaar geleden een functie kreeg bij het
Centrum voor Wiskunde en
Informatica op het Science
Park in Amsterdam, verhuisde
hij terug vanuit Engeland naar
Nederland. “Het was lastig om
vanuit het buitenland woonruimte te vinden. We huurden
een woning in de Pijp, maar
betaalden zoveel dat kopen
een betere optie was. Ik heb
toen voor mezelf een algoritme gemaakt voor het doen van
het beste bod.”

Tim Baarslag op de Veemkade. Hij maakte een algoritme voor het doen
van het beste bod op een huis. “Je wilt een bod doen dat hoger ligt dan
alle andere biedingen, maar dat zo laag mogelijk blijft.”

Veel variabelen liggen bij het
kopen van een huis wiskundig niet vast. “Er zijn allemaal
menselijke en psychologische factoren die het proces
beïnvloeden,” beaamt Baarslag. Toch is er volgens hem
voor het uitbrengen van een
bod ook veel informatie wél

beschikbaar: “De vraagprijs
bijvoorbeeld. En je kunt een
inschatting maken van het
aantal andere biedingen door
te kijken naar de verkoopprijs
van vergelijkbare huizen. Als
je een idee hebt van de spreiding waarbinnen de biedingen
van anderen zullen vallen,
kun je wiskundig berekenen
welk bod je moet uitbrengen
om hoger uit te komen dan de
rest.”
Wat Baarslag ook heeft meegenomen in zijn algoritme is hoe
graag je een huis wilt hebben.
“Je wilt natuurlijk een bod
doen dat hoger ligt dan alle
andere biedingen, maar dat
wel zo laag mogelijk blijft. Op
de website kun je invullen of
je kunt accepteren dat de kans
bijvoorbeeld 10 procent is dat
je het huis niét krijgt. Ik wilde
zelf mijn huis heel graag hebben en heb gespeeld met 90
tot 95 procent zekerheid, maar
die laatste procenten zijn het
duurst.”

“Als uit het algoritme komt
dat je precies 300.000 moet
bieden, is het soms handig om
daar toch iets boven te gaan
zitten omdat meer mensen
zo’n rond bedrag bieden. Dus
om 300.100 euro te doen, of
zelfs 300.150.”
Bij Baarslag pakte het goed uit:
hij deed het beste huizenbod
en kreeg het appartement.
Na hem maken ook anderen
gebruik van het algoritme.
“Ik hoorde van verschillende mensen dat het bod dat
ze hadden uitgebracht met
behulp van een aankoopmakelaar, overeenkwam met het
bedrag dat uit het algoritme
kwam.”
Nieuwsgierig geworden welk
bod jij het best op een woning
kunt doen? Zoek op internet
naar ‘Tims huizenbodalgoritme’ en vul de variabelen in.

Soms moet je kleine dingen
meenemen die een wiskundig
model niet automatisch meeneemt, realiseert Baarslag zich.

Kunst en Cultuur in Oost

Door Wietse Schmidt

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

H E T C U LT U R E L E L E V E N I N T I J D E N VA N C O R O N A

Intieme sessies bij De Nieuwe KHL
De coronamaatregelen trekken
een zware wissel op culturele
instellingen. Zowel grote organisaties als kleine buurtinitiatieven hebben – net zovele
andere sectoren – smachtend
uitgekeken naar de aangekondigde versoepeling. Maandag
is het zover. Musea en culturele organisaties mogen de
deuren weer opengooien, zij
het onder strikte voorwaarden.
Dit is niet alleen fijn voor de
betreffende instanties, het is
ook een feest voor de bezoeker. Eindelijk mogen we weer
naar ons favoriete museum en
kunnen we ons ontspannen bij
een leuke voorstelling. Het is
voor de instellingen een uitdaging om alles in goede banen
te leiden. Musea hebben routemarkeringen aangegeven en

hanteren online reserveringen
met tijdsloten. Kleine organisaties moeten uitdokteren hoe
ze gasten op anderhalve meter
van elkaar kunnen houden.
Elke organisatie stuit op specifieke problemen. De Nieuwe
KHL maakt van de nood een
deugd. Vanaf 6 juni presenteert het de intieme 1,5 meter
sessies. “Voor de coronacrisis
timmerden we druk aan de
weg als cultureel podium,”
vertelt eigenaar Jan Krabben.
“We zijn horeca, maar hebben
een prachtige zaal die we als
buurtpodium gebruikten en
die elk weekend vol zat. We
zijn gaan nadenken hoe we
onze gasten ook nu toch een
leuke avond kunnen bieden.”
Na wat rekenen kwam Krabben op dertig gasten in de zaal,

precies het aantal dat nu mag.
“De optredens zijn door deze
beperkingen automatisch
kleinschalig en intiem. We
hebben de eerste maanden
vooral chansonniers, singersongwriters en kleinkunstenaars geboekt. Bezoekers
reserveren een eigen één- of
tweepersoons tafel, compleet
met hapje en welkomstdrankje
en de mogelijkheid aansluitend een diner te boeken.
We hebben een aparte in- en
uitgang en alles gaat volgens de
nieuwe hygiënische voorschriften. Nu is het afwachten
hoe het publiek reageert.”

Tekening van De Nieuwe KHL, gemaakt door buurtbewoner Wouter
Overhaus.
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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!

*

RIVM Ric
Wij beschikken over een hele gr
van het RIVM ruimschoots n
Ook kan er een afspraak voor
worden, eventueel buiten d

OOST Slaapcomfort is geopend vo

Voorwaarden in de winkel.

Je slaapt beter me

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

EERT!

chtlijnen
rote winkel zodat de richtlijnen
nageleefd kunnen worden.
r private shopping gemaakt
de reguliere openingstijden.

olgens de reguliere openingstijden.

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

t voor de deur.

OVERDEKT WINKELEN
RUIM 60 WINKELS!
IN WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN VINDT U EEN RUIM AANBOD VAN DE LEUKSTE WINKELS ONDER ÉÉN DAK!
Action • Albert Heijn XL • Alexanderhoeve Kaas & Noten • Art Foto Service Groep • Bakkerij Jongejans • Bammy’s Wok
Basic Line • Bloem! • Blokker • Boeddha • Brasserie Drusius • Bruna • Care & Beauty • Deen Supermarkt • Diemer Apotheek
Döner House • Douglas Parfumerie • D-Men Fashion • D-Reizen • Etos • Expert • Eye Wish Opticiens • Gall & Gall
Grand Cafe Cheers • Hair & Beautysalon Roxanna • Hans Anders • Happy China • Hema • Het Roti Huis • Holland & Barrett
HP Boxsprings • IB Makelaars • ING Bank • Ja Leuk! • Joe & Bero cleaning service • Kellebelle • Kellebelle Kids
Kelly Heruer Photography & Art • Kroonenberg2wielers • Kruidvat • Kwalitaria • Limburgia Vlaaien • Maasdam
IJzerwaren • Micha’s Kids Fashion • Miss Etam • My Time Jewels & Watches • Nelson • Papa John’s • Pearle Opticiens
Primera • Püttmann Juweliers • Salon van Diemen • Sam’s Bodyfashion • Sara Nails • SkinsClinique • Slagerij Vedder
SmartProFix • SNS Bank • terStal Mode • The Nail Beautique • Van Haren • Volendammer Vishandel • Zeeman

Vlakke
uitvoering v.a.

€ 1599,De slaapspeciaalzaak van Diemen. Ledikanten, Boxsprings, kussens,
matrassen, toppers, lattenbodems en heel veel en mooi bedtextiel!

VANAF 1 JUNI GAAN
DE HORECAWINKELS
IN DIEMERPLEIN OPEN
Houd
1.5 meter
afstand

www.hpboxsprings.nl

PARKEERGARAGE

Parkeren v.a. € 0,50

WINKELCENTRUM

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

facebook.com/diemerplein

instagram.com/winkelcentrumdiemerplein
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MEER RUIMTE VOOR DUURZAME ALTERNATIEVEN

STICHTING STEUNFONDS
BUURT EN JONGERENWERK AMSTERDAM

Ons steunfonds ondersteunt kleine en grotere
projecten in Amsterdam.
Wij verwachten dat deze projecten de stad of een buurt leefbaarder
maken en dat zij contacten tussen (buurt)bewoners (individuen, bedrijven, organisaties) tot stand brengen en verstevigen. Uw project is
een enthousiasmerend voorbeeld voor anderen.
Heeft u een inspirerend idee, maar te weinig geld om te starten, kijk
voor informatie en mogelijkheden op onze website.
U kunt ook contact met ons opnemen. Kleinschalige projecten hoeven niet aan alle voorwaarden en criteria te voldoen. De aanvrager of
het project moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten.
www.steunfondsamsterdam.nl
e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl
Stichting Steunfonds BJA, p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

Geen verplichte stadsverwarming
voor Sluisbuurt
Het warmteplan voor de Sluisbuurt, de nog te
bouwen wijk op Zeeburgereiland, moet van
tafel. Dit is de uitkomst van een rechtszaak
tussen de stichting Amsterdam Fossielvrij en
de gemeente Amsterdam.
De gemeente wil alle gebouwen in de
Sluisbuurt aansluiten op een warmtenet dat
zijn energie betrekt uit afvalverbranding,
aardgas en straks ook biomassa. De rechter
oordeelde echter dat deze verplichting in
strijd is met het landelijke bouwbesluit. De
raad zou hiervoor al enkele jaren geleden
door diverse partijen gewaarschuwd zijn,
maar gaf hieraan geen gehoor. De uitspraak
kan gevolgen hebben voor bouwprojecten in
heel Nederland.
De gemeente moet van de rechter meer
ruimte bieden voor duurzame alternatieven
voor stadsverwarming. Door samen te werken
met ‘fossiele-energiemonopolisten’, zit de
gemeente energietransitie in de weg, zo stelt

Amsterdam Fossielvrij. Of de woningbouw van
in de Sluisbuurt door de uitspraak vertraging
oploopt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Advertorial

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.

K A N TO O R G E B O U W T H O N I K , W I B AU T S R A AT

‘Wauw! Knap dat ze dit door de welstand hebben gekregen!’
Een vriend stuurde mij een
korrelige foto, genomen vanaf
de tiende verdieping van een
gebouw in Amsterdam-Oost.
‘Sjon! Jij hebt verstand van
Oost toch? Wat is dat voor een
gebouw links op de foto?’ Ik
zie een rommelig daklandschap. Op de voorgrond
degelijke oude panden met
pannendaken en rijk geornamenteerde dakkapellen.
Erachter steken een paar nondescripte flatgebouwen uit
boven de oude bebouwing. Ik
herken niets. Dit is Amsterdam, maar het had ook Rotterdam, Den Haag of Utrecht
kunnen zijn.
Ik zoom in op de flat links op
de mistige foto. Niets bijzonders, een smalle rechthoekige
kantoordoos met overdreven
grote ramen. Een flat zoals
een striptekenaar hem zou
tekenen. Toch iets bijzonders:
langs een gevel loopt een
buitentrap naar de bovenste
verdieping. Zoiets zie je nooit
midden in de stad. Moet een
brandtrap zijn, een of andere
noodmaatregel. Ik app terug
naar mijn vriend: ‘Gebouw
onbekend. Renovatie van
kantoorflat uit de jaren 60’.
Ik ben verbaasd dat ik een gebouw van dergelijke omvang
niet ken en neem mij voor om

mijn ogen open te houden als
ik weer in Oost ben.

gebouwen. Zes royale bouwlagen. Mooie hoogte.

Een paar dagen later al heb ik
geluk. Ik rij de stad uit via de
Wibautstraat en herken aan
mijn rechterhand het silhouet
van het gebouw. Van dichtbij
ziet het er héél anders uit.
Een zebrapatroon van witte
en zwarte stroken ligt over
de gevel. De stroken liggen in
horizontale en verticale richting en langs de buitentrap in
een hoek van 45 graden. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
Het lijkt op een dazzle painting, bedoeld om de perceptie
van de vorm van het gebouw
te verdraaien. Met dat doel
werden in WO I marineschepen beschilderd met zwarte
en witte strepen. Door de periscoop van een vijandelijke
duikboot was op die manier
moeilijk te zien om wat voor
een schip het ging en welke
kant hij op voer.
Mijn eerste gedachte is wauw!
Mijn tweede: knap dat ze
dit door de welstand hebben gekregen! Terecht dat
het is goedgekeurd, als het
ergens kan dan is het aan de
Wibautstraat. Als het aan mij
ligt, wordt er aan de Wibautstraat flink wat gesloopt om
plaats te maken voor dit soort

Thuisgekomen toets ik eerst
maar eens het adres in op de
website ruimtelijke plannen.
Bestemmingsplan zegt maximale bouwhoogte 23 m. Niet
gek. Een duf buurpand, nu 15
m hoog, mag zelfs 30 m hoog.
Sloop/nieuwbouw is mijn
advies. De architect blijkt grafisch ontwerpbureau Thonik
te zijn, in samenwerking met
MMX Architecten. Thonik is
bekend van het VPRO-logo
en de huisstijl van Museum
Boijmans Van Beuningen. De
zebrastrepen in beide logo’s
zijn kenmerkend voor de
strakke grafische stijl van de
ontwerpers. Thonik gaat er
zelf in zitten. Je eigen gebouw
als logo. Geweldig! Ik mijmer
over een slanke, 30 m hoge
Dorens Architects-toren.
Een ultra abstracte gevel van
spiegelglas, een gat in het
midden van de toren met een
buitenzwembad en een cocktailbar, een strakke galerie
op de begane grond waarvan
de deuren altijd open staan,
een dubbel penthouse voor
mijzelf…
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl
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Le Bistro

Laat de zomer
maar komen!
Met de slippers,
sandalen en
schoenen van REEF,
TEVA en KEEN

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

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

Linnaeuskade 5 Amsterdam, www.run-inn.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!

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

Kennisgeving
Op 14 april 2020 heeft het dagelijks
bestuur van stadsdeel Oost gekozen
voor nieuwe plekken voor afvalcontainers en grof afval in de Weesperzijdeen Swammerdambuurt.

De plekken zijn nog niet zeker.
U kunt uw mening geven (zienswijze indienen)
Als u een andere plek beter vindt, kunt u dat
aan
ons doorgeven. Dit kan op verschillende
manieren.
Het voorstel bekijken
 Via internet: www.amsterdam.nl/contaiDe voorstellen staan in voorlopige
nersoost
aanwijsbesluiten. Deze kunt u van
24 april 2020 tot 5 juni 2020 bekijken  Via e-mail:
inzamelvoorzieningen.oost@amsterdam.nl
op www.amsterdam.nl/containersoost.
 U kunt ons bellen via 06 – 28 03 03 79
Door het coronavirus is de inloopbalie  U stuurt een brief naar:
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost,
van het Stadsloket gesloten.
Postbus 94801 1090 GV Amsterdam
De aanwijsbesluiten ondergrondse
ter attentie van C. van Bergen Henegouw
afvalcontainers kunt u daar nu niet
bekijken. Heeft u geen internet en
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
wilt u een besluit graag zien?
Belt u ons dan via 06 – 28 03 03 79.
Belt u ons dan op 06 – 28 03 03 79.
Wij sturen u dan een kopie van het
besluit.

Camping Zeeburg heeft

RUIMTE

mers
terdam
s
m
A
r
o
O ok vo

• groot terras;
• kano’s en SUP’s;

• kamperen;
• take-away.

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

ZGAODeel 69
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

VISITEKAR BRENGT BEWONERS VERPLEEGHUIS EN FAMILIE DICHTER BI J ELKAAR

‘Die mooie glimlach terug op het gezicht’
Bij ZGAO is een visitekar in
gebruik genomen waarin
familieleden hun dier
baren in het verpleeghuis
kunnen bezoeken. De visi
tekar is een initiatief van
oud-fysiotherapeute Gerda
Lohmann die samen met de
Stichting Vrienden Groepswonen Flevohuis een
donatieactie startte met
als doel: ‘elkaar weer zien’.
Binnen no-time was een
groot deel van het benodigde bedrag ingezameld.
“Hoe mooi is het om die
glimlach terug te toveren
op het gezicht.”

Contact verbindt, vertelt Gerda.
“Het maakt gelukkig en biedt perspectief. Wij kunnen naar buiten
wanneer we willen, maar dat
geldt niet voor de bewoners van
het verpleeghuis in deze coronatijd. Als je verstoken bent van
contact met je dierbaren kun je je
eenzaam voelen. Met de visitekar
voorkomen we dat hopelijk een
beetje. Aandacht doet iets met je
brein, het geeft je het gevoel dat je
ertoe doet.”

Door Laura van den Dobbelsteen

Vrijwilligers van het Rode Kruis
zorgen dat ‘de visite’ op een
veilige manier gebeurt. Zij rollen
de bezoekers in de kar naar de
kamer van hun familie, uiteraard
met de juiste bescherming. Ze
maken de kar erna weer schoon
en houden een agenda bij. Ester
Forcolin, hoofd Bevolkingszorg
Rode Kruis Amsterdam-Amstelland: “We helpen graag, omdat
we zien hoe waardevol het is dat
bewoners hun dierbaren kunnen zien.” Marieke van Schaik,
directeur Rode Kruis Nederland,
is ook speciaal komen kijken vandaag. Wat een mooi initiatief, zegt
ze. “Fijn dat wij hiervoor de handen kunnen leveren. We doen dat

Ineke wordt door vrijwilligers van het Rode Kruis Amsterdam in de gloednieuwe visitekar naar haar vader
gebracht. Na acht lange weken kunnen ze elkaar weer zien. “Heel bijzonder, prachtig. Je bent meteen een stuk
dichter bij elkaar.”
om de zorg te ontlasten, zodat de
zorgmedewerkers gewoon hun
belangrijke werk kunnen doen.”
Gerda, nog maar kort gepensioneerd, kwam op het idee toen
ze in de media een soort bezoekerscontainer spotte. “Ik zag die
lach op de gezichten van een
kleinkind en haar oma en dacht:
dit wil ik ook in Oost. Hoe mooi
is het om die glimlach terug te toveren.” ZGAO omarmde het idee
meteen. In samenwerking met de

Stichting Vrienden Groepswonen
is vervolgens een donatieactie
gestart. “Binnen vijf dagen hadden we voldoende geld om de
visitekar te realiseren. Kijk nou
hoe mooi die is.”
Intussen wordt die mooie visitekar in gereedheid gebracht. Ineke
stapt erin, zij is de eerste die
door het huis wordt gerold naar
de revalidatiekliniek, waar haar
vader Freek Degen – voorzitter
van de Stichting – verblijft. Ineke

heeft hem acht lange weken niet
gezien. Op het dak ligt een bos
bloemen klaar, er hangt een opgewonden stemming.
Als Ineke even later terugkomt
straalt ze: “Heel bijzonder,
prachtig. Je bent meteen weer een
stuk dichter bij elkaar. Mijn vader
vroeg of ik een harinkje meebracht. Haha, dat zal de associatie
met de kar zijn. Gelukkig was hij
ook blij met de bloemen. Het was
fijn om mijn vader daar in zijn
kamer te zien.”

Voorzieningen maken bezoek
mogelijk
De doneeractie is nog niet ten
einde. Want Gerda en de Stichting hopen met het geld ook het
nieuwe theehuis dat gebouwd
wordt in de binnentuin van het
Flevohuis van een plexiglas
wand en speakers te voorzien. In
verpleeghuis De Open Hof is met
het geld een ruimte op de begane
grond ingericht als bezoekersruimte. Familie hoeft niet in het
huis te komen en de bewoner
wordt door iemand van het Rode
Kruis naar de ruimte gebracht
die coronaproof is gemaakt. De
overheid is terughoudend met
het versoepelen van de bezoekregeling omdat verpleeghuisbewoners tot de meest kwetsbare
groep behoren. Totdat elkaar
fysiek aanraken weer mogelijk
is, bieden deze voorzieningen
een tussenstap waar iedereen blij
mee is.
www.zgao.nl
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‘Ook in deze lastige tijden kunnen woonwensen worden vervuld’
In deze bijzondere tijd, waarin
u veel thuis bent, is het belangrijk dat uw huis een plek is om
te kunnen wonen, werken en
ontspannen. Voelt u zich ook
écht thuis in uw woning? Kunt
u probleemloos thuis werken?
Zit uw bank of fauteuil wellicht toch niet meer zo goed nu
u er vaker of langer op zit? Of
heeft u al langer het idee om
iets aan uw interieur te willen
veranderen, maar ontbrak het
u aan tijd om hiermee aan de
slag te gaan? Allemaal redenen
om juist nu inspiratie op te
doen en u persoonlijk en professioneel te laten adviseren!
Natuurlijk houden ook wij ons
aan alle geldende overheidsmaatregelen die nu gelden
en uiteraard zijn ook onze

mensen ‘op de weg’ goed geïnstrueerd. We bekijken graag
samen met u wat er wanneer
mogelijk is.
In een persoonlijk gesprek bij
u thuis adviseren wij u over
kleur, design en stijl. De mogelijkheden zijn onbegrensd en
door onze passievolle manier
van werken komt er altijd een
prachtig resultaat dat helemaal
is afgestemd op uw wensen.
Zien uw zitmeubelen er nog
goed uit, maar zit het niet
lekker meer? Ook dat is geen
probleem bij Miedema & Zn.
Wij vervangen de vullingen,
passen ze aan op uw wensen
en zorgen ervoor dat u binnen
enkele dagen weer als nieuw
zit.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel voor een vrijblijvende
afspraak bij u thuis:
020-2443189. Zie ook
www.miedemaenzn.nl

Advertorial

Buurthuis Archipel:
helpende hand in crisistijd
Buurthuis Archipel in de Indische Buurt zet zich extra in
voor inwoners van Oost die zwaar te lijden hebben van
de coronacrisis. Onder leiding van mama MOI bereidt de
keukenploeg elke vrijdag een heerlijke gratis maaltijd voor
de mensen die dat het hardste nodig hebben. Wie voor
deze gratis maaltijd in aanmerking wil komen kan een
mailtje sturen naar buurthuisarchipel@gmail.com.
Het buurthuis aan het Makassarplein, dat ook afhaalpunt
voor de Voedselbank is, werkt achter de schermen aan
meer activiteiten voor groepen die in deze tijd wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Houd de website
in de gaten om te zien wat er wordt georganiseerd en
wanneer het buurthuis de deuren weer kan openen. Zie
buurthuisarchipel.nl.
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Waterwet, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Waterwet heeft verleend.
Het betreft een vergunning voor het onttrekken en in de bodem
terugbrengen van grondwater ten behoeve van een open
bodemenergiesysteem voor het woningbouwproject, blok B & C,
gelegen tegenover het Amstelstation en tussen het Julianaplein,
de Hugo de Vrieslaan, de Bertrand Russellstraat en de Maliebaan,
te Amsterdam.
Datum besluit: 18 mei 2020
Aanvrager: MRP Development B.V.
Locatie: Woningbouwproject blok B & C tegenover Amstelstation,
Amsterdam
Zaaknummer: 9531175
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op 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 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 Noord-Holland, Sector Bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het
verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal
het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep 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 deze vergunning, kunt u binnen
zes weken, met ingang van de dag na de bekendmaking van de
beschikking, een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw
bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en

Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij
een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17
derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen
milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.
De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele
m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen van
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. tot het bouwen en in
gebruik nemen van een elektrische boiler (e-boilersysteem),
met als doel het met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit
genereren van warmte ten behoeve van het stadswarmtenet van de
regio Amsterdam.
Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen
Zaaknummer: 9535313
Inzage
De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak,
via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);
- gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, Diemen.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de
Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd
niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom
desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd.
U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve
mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of
telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.
Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit
als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is
niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium
tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de
orde worden gesteld.

deBrug De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z
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‘De meeste ruimte ligt ten noorden van Amsterdam’
Amsterdam wil een nieuw stadsbos, las ik in de krant. Als
liefhebber van bos juich ik dit toe. In Berlijn en Parijs kun je
zien hoe stadsbossen het leven in een grote stad veraangenamen. Het is weer eens wat anders dan een park, meer of
weiland. In de omgeving van Amsterdam vinden we vooral
veel weidse polders en plassen. Open landschap is op een hemelsblauwe dag erg mooi, maar boven windkracht 3 wordt
het een waaigat. Dan is het fijn als je nabij je huis ook kunt
kiezen voor de luwte van een bos.
Al meer dan een eeuw geleden
legden we in Noord het Vliegenbos aan, het Amsterdamse
Boschplan ten zuiden van de
stad is van bijna 90 jaar terug.
De stad en de stikstofuitstoot
zijn afgelopen eeuw enorm
gegroeid, maar er is weinig bos
bijgekomen. Stadsbos is trouwens een vaag begrip. Waar
eindigt in die verzameling bomen of houtige plantengroei
het stadspark en waar begint
het stadsbos? Zelf ervaar ik de
lommerrijke westoever van het
Nieuwe Diep als een minibos,
maar dit is het Flevopark. Misschien komt dat door het soort
bomen. Er staan naaldbomen
tussen, die je doorgaans in de
stuifduinbossen op de heuvelruggen tegenkomt.
Heeft het onderscheid tussen
stadspark en stadsbos iets met
omvang te maken? Waarschijnlijk niet, het Vliegenbos
is bijvoorbeeld kleiner dan
Vondelpark en Noorderpark.
Kenmerkt een stadsbos zich
door beperkte aanwezigheid
van stedelijke voorzieningen?
Amper horeca, speeltuintjes
en sportverenigingen? Dan
is het Amsterdamse Bos per

direct geen stadsbos meer. Wat
blijft er nog over om een stadsbos te onderscheiden van een
park? Dat de boomdichtheid
groter is en dat het minder afgehekt, aangeharkt en geasfalteerd is. Vooral een kwestie van
inrichting en sfeer dus.
De gemeente heeft voor het
nieuwe bos nog geen locatie
in beeld, het kan binnen of
buiten de grenzen van Amsterdam komen. Een zweefvlucht
rond Amsterdam laat genoeg
(on)mogelijkheden zien. Doe
maar niet rond de meanderende Amstel. De Amstelscheg – tussen Amstelveen en
Zuidoost – is op z’n mooist
zoals Rembrandt hem tekende. Het Amstelpark, Zorgvlied
en het volkstuinenpark bieden
al aardig wat geboomte, laat
de resterende openheid hier
maar weids gloriëren. Beter
is het gebied tussen Overdiemen, Bijlmer, Gaasperpark en
Weesp. Daar is het het Banjerbossie al een goed begin. Bij
Boerderij Landlust kunnen
de bomen prima over de A9
springen richting Driemond
en Weesp. Tezamen met het

Het Vliegenbos in Noord werd meer dan een eeuw geleden aangelegd.

Diemerbos en Gaasperpark
ontstaat zo aan de zuidoostrand van de stad een bos
dat bijna net zo groot is als het
Amsterdamse Bos.
Aan de westkant van Amsterdam is het doortrekken
van het Spaarnwoude naar
Spieringhorn een mogelijkheid. Ook hier geldt dat het
aan elkaar verbinden van (bos)
percelen een veel substantiëler
natuurgebied oplevert. Dan
is het wenselijk als de havens
Westpoort grond ruilen met
het Houtrakdomein. Prima
optie, stop de beukennootjes
maar in de grond.

De meeste ruimte voor een
nieuw stadsbos ligt ten noorden van Amsterdam. Boven de
ring A10 begint een tamelijk
boomloos weilandareaal van
50 kilometer lang en 30 kilometer breed. Een bos nabij de
grote ov-hub van Het Schouw
is met 12 buslijnen naar Amsterdam uitstekend bereikbaar.
Meer bomen past binnen
het historische gegeven dat
Noord-Holland van oudsher
bosrijk was. De naam Holland
verwijst naar ‘Houtland’, oftewel bosland. In het veenweidegebied boven Amsterdam
kennen we daarom plaatsnamen die verwijzen naar

HOUSE OF XANGO OPENT HAAR DEUREN WEER
'We zijn dankbaar dat we weer klanten kunnen ontvangen'
House of Xango, spirituele praktijk voor onder
meer meditaties, sjamanistische healings en
mentoring, is sinds 13 mei weer open. “We
zijn dankbaar dat we weer klanten kunnen
ontvangen. We merken dat in deze onzekere
tijd veel mensen behoefte hebben aan rust.
Onze meditaties en massages zorgen ervoor
dat klanten zich kunnen ontspannen,” aldus
eigenaar Nanda Wallroth.
Samen met Fred Beljaars runt ze House of Xango
aan de Oostenburgergracht 61 in Amsterdam.
Wallroth kwam in contact met Beljaars toen
ze zelf een coach zocht. Tijdens consulten
en healings ontdekte Wallroth haar passie en
kracht. “Ik gun het iedereen om zijn of haar
authentieke zelf te zijn en alles uit het leven te
halen.”

Met de praktijk willen ze iedereen met spirituele
interesse een plek geven om naar toe te gaan.
“Klanten vinden het heerlijk om wekelijks of
maandelijks terug te komen. House of Xango
geeft een thuisgevoel.”
Geïnteresseerden kunnen kennis maken via een
vrijblijvend gesprek. Ook is het mogelijk om
direct een behandeling kiezen. Ga voor meer
informatie naar www.houseofxango.nl.

Advertorial
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‘wouden’. Denk aan Schellingwoude, Zuiderwoude en
Katwoude. Door het rigoureus
ontvenen en bewerken van het
land begon de kaalslag. Het
zou historisch verantwoord
zijn om nabij Het Schouw
een Waterlands ‘oerbos’ met
berken en wilgen te reconstrueren. Uiteraard mogen
daar weer stukken hoogveen
opgekweekt worden.
Kortom, laten we snel nieuwe
stadsbossen aanplanten. Doe
er maar drie!

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 stellen van maatwerk
voorschriften met betrekking tot een vetafscheider.
Ontvangstdatum verzoek: 15 mei 2020
Aanvrager: Magazijn de Bijenkorf B.V.
Locatie: Warmoesstraat 170, Amsterdam
Zaaknummer: 9618970
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.

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 ZaVa Acros B.V en hebben
betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op
het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het
ontwikkelen van twee monobronnen behorende bij het open bodemenergiesysteem van het kantorencomplex Orato.

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: 24 april 2020
Locatie: H.J.E. Wenckebachweg 210-212, Amsterdam
Zaaknummer: 9504050

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,
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

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

House of Xangô
Oostenburgergracht 61
Amsterdam
06 21168480
www.house
ofxango.nl

Boekhandel
Boekhandel
IJburg
IJburg
IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

Perfection with Elegance & Grace
IJburglaan 835
1087 CL Amsterdam
020 337 95 64
info@aaclinic.nl
www.aaclinic.nl

THELIQUIDCOLLECTION

THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION

Diemerparklaan 52, 1087 GM Amsterdam
06 83254044, www.theliquidcollection.nl

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

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

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

enoteca

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

Italian wine & food

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

UniKidz Kinderopvang

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

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

www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

www.newomij.nl
www.delokatie.org T 020 463 11 15

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.
info@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

15
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mail
martijn@debrugkrant.nl

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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Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
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Onderhoudsproducten
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Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in:

Vrienden worden?

We zoeken
OAR-Oost is19-10-17
op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.
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Anne-Marie Boogaarts
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SERKANBEAUTYCENTER.NL

Veembroederhof 93, 1019 HD
020-589 1850 www.acaadmin.nl

Een uitvaart die
bij u past, met veel
respect voor allen.
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IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24
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Westpoort
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Full service administratiekantoor
-(loon)administraties
-jaarrekeningen
-belastingaaangiften
-advies

Voor vrienden hebben
we altijd een plekje.

vertrouwd dichtbij

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

Administratie en Consultancy
Associatie B.V.

Nieuw adres
vanaf 1 december
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede

1

kidsaktief.nl

Amstel

A2

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240
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GEDROOGDE LIMOENEN UIT DE JAVASTRAAT

Janneke kookt

Om bij te komen van mislukte zoomsessies, schrijven met een peuter aan m’n been, blokkenschema’s, schijt-aancoronafeestjes van de buren, het aanzicht van gesloten cafés, juf spelen en dagelijks vier bekers melk van de vloer
lappen, kortom van het leven in tijden van corona, haalde ik de afgelopen tijd wekelijks een andere borrelbox of
proefpakket van supportyourlocal.nl in huis. Via die site koop je allerlei lekkers, van asperges tot bier, van kleine,
lokale ondernemers die het zwaar hebben in deze tijd.

Voor 4 eters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bosje koriander, grof gehakt (ook
de steeltjes)
1 teen knoflook, geperst
2 sjalotjes, gesnipperd
1 groen pepertje, zaadjes verwijderd en grof gehakt
2 cm gember, geschild en geraspt
1 theelepel komijnpoeder
3 eetlepels zonnebloemolie
2 gedroogde limoenen, goed gewassen
300 gram basmatirijst
10 – 12 stengels snijbiet
1 blik kokosmelk
200 gram diepvriesdoperwten
vissaus
2 bosuitjes, in ringetjes

Eén van de support your local-initiatieven is van Mooncake, een foodiebag om je culinaire grenzen mee te verleggen.
Denk aan Syrische zoetigheden, Pakistaanse currymixen, Surinaamse sambal en meer spannends. In de laatste editie
vond ik een zak gedroogde limoenen van een Arabische supermarkt in de Javastraat – bij die lieve man, u weet wel
wie. In het Midden-Oosten weten ze wel raad met gedroogde limoenen: ze stoppen ze in stoofpotten, soepen of
trekken er thee van. Of ze vermalen ze tot poeder om de vis mee te marineren. Ik stopte de eerste dagen af en toe
mijn neus in de zak om de geur op te snuiven: fris, limoenig, kruidig en met niks te vergelijken.
Daarna pepte ik er een groene curry mee op. Niet bepaald Midden-Oostens, maar in deze gekke tijden sneuvelen
wel meer heilige huisjes.

RECEPT: GROENE CURRY MET LIMOENEN
bereiding
Doe de koriander, knoflook, sjalotjes, groene peper, gember, komijnpoeder en zonnebloemolie in een hoge kom
en pureer het met de staafmixer tot een groen goedje. Maak met een klein scherp mesje inkepingen aan de zijkant
van de limoenen. Kook de basmatirijst volgens de aanwijzingen op het pak samen met de limoenen. Duw die af en
toe onder water zodat ze zachter worden. Snijd de stelen van de snijbiet klein en de bladen grof, hou ze apart van
elkaar. Giet de rijst af, haal de limoenen eruit (niet weggooien!), doe de rijst terug in de pan en laat afgedekt staan.
Bak de groene currypasta met de snijbietsteeltjes in een wok of diepe koekenpan 3 minuten op laag vuur. Doe de
kokosmelk en de limoenen erbij. Laat 5 minuten pruttelen en duw weer af en toe op de limoenen voor extra smaak.
Voeg de doperwten toe en laat 2 minuten pruttelen. Voeg de bladeren van de snijbiet toe en warm kort door tot de
snijbiet is geslonken. Breng op smaak met vissaus. Serveer de curry met de rijst en bosuiringetjes.
Door Janneke Vermeulen
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PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Geen friet
Laatst nam ik een patatje bij de kraam van Eiburgh
Snacks. (Wie hier in Oost nog friet durft te zeggen
moet het helemaal zelf weten. Zo slaag je nooit voor je
inburgering.) Aan de muur bij Eiburgh hingen talloze
artikelen over de superieure kwaliteit van hun patat en
dat eet toch prettiger. Je wordt als het ware bevestigd in
je honger.
Ik dacht na over mijn leven, gerelateerd aan patat. Het
begon allemaal bij snackbar Slotania. Terwijl ik mijn
patat opat, las ik in de etalage van Het Parool op de
Burgemeester de Vlugtlaan de krant van die dag. Daarna
naar huis om te eten. Ik was elf.
In Slotermeer was een supermarkt die de Vana heette,
een nu vergeten winkelketen als De Gruyter en Simon
de Wit. Als we hadden gezwommen in de Sloterplas,
kochten we op de hoek naast de Vana patat uit een
luikje. Na het zwemmen smaakt patat het best. Vandaar
het succes van snackbar Marja in de Jan Evertsenstraat.
Om de hoek in de Pieter van der Doesstraat was het
Sportfondsenbad West. Eerst zwemmen, dan patat bij
Marja.
Ik was twaalf.
Ik noem de patat van snackbar Stoot Je Hoofd Niet op de
Elandsgracht. Goede saté ook daar. Ik was twintig.
Van de Rozengracht herinner ik me een snackbar in de
buurt van die bakkerij met dat trappetje. De zoon had
bij ons op school gezeten. Hij had één arm. Ik was nog
steeds twintig.
Veel patat heb ik gegeten bij de keldersnackbar in de
Spuistraat naast De Zwart. Meestal kwamen we uit De
Pels met twaalf biertjes op. Ik was tussen de twintig en de
vijfendertig.
In die steeg naast het Maagdenhuis heb ik nooit patat
gehaald. Teveel frietzeggers daar.
Bij Eiburgh Snacks kun je buiten zitten. Mensen draaien
in hun dure auto’s het terrein op en bestellen patat aan
de kraam. Sommigen nemen er stoofvlees op in plaats
van mayo. Moeten zij weten.
Pseudo-wielrenners in hun aanstellersoutfit moeten
hard remmen voor tram 26. Waarom schelden
pseudowielrenners altijd hun medeweggebruikers uit?
Denken ze dat ze stoer zijn? Frietzeggers zijn het.
Ik ben eenenzeventig.

Verticaal

Horizontaal
1. Schoonmaakgerei
4. Immens
8. Circa
9. Slee
10. Toegepast Natuur		 wetenschappelijk
		Onderzoek
11. En omstreken
12. Decimeter
14. Bewonderaar
16. Mikpunt
18. Terpentine
20. Kei
22. Morgenland
24. Slim
27. Je bent niet ___
29. Motregenen
31. Voorzetsel
32. Samenvatting
35. Onderwerp
38. Godin van de
		natuurkracht
39. Midden (Grieks)

41. Instituut voor Neder		 landse Geschiedenis
43. Tantalium
44. Israël (op auto's)
45. Hevig
47. Eerstkomende
49. Groente
50. Duits kaartspel
51. Kleur

1. Familielid
2. Gallium
3. Grond om boerderij
4. Plus
5. Met tegenzin
6. Ankerplaats
7. Insecteneter
10. Springstof
13. Klein probleem
15. Bloem
17. Bezorgd
18. Roofdier
19. In
21. Mediterrane
		haversoort
23. Nihil
25. Hij
26. Lieverd
28. Schaden
30. Geluid van een ezel
33. Muzieknoot
34. Dierengeluid
36. Divan

37. Elk meent zijn ___ een
		 valk te zijn
39. Mislukt
40. Ieder
42. Haarverzorgings		middel
46. Film van Steven
		Spielberg
48. Kade

Boodschappentas met inhoud van Landmarkt!
Heerlijke spullen van Landmarkt Schellingwoude winnen, ter waarde van €50

deBrug

nummer 123
De volgende editie van de Brug verschijnt
op 24 juni 2020.

Puzzel jij mee voor dit fijne boodschappenpakket?
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 Landmarkt, Schellingwouderdijk 339, www.landmarkt.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 121-2020 is Paashaas. Uit 419 inzenders is J. Berenbroek uit
de Betondorp als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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Meld je aan als donateur en win
Mail je rekeningnummer met de juiste tenaamstelling
naar info@debrugkrant.nl. Er wordt €25 van je rekening
afgeschreven.* Als donateur maak je elf keer per jaar
kans op mooie prijzen.
* De jaarlijkse automatische incasso kan op ieder moment worden stopgezet.
De prijzen van deze maand zijn:
1. Tuinbon ter waarde van €100 Intratuin Nobelweg 10,
intratuin.nl
2. Geheel verzorgd diner voor twee personen bij restaurant
Risto Enoteca PepeNero, Eerste Oosterparkstraat 3-5 en
Sumatrakade 1295, restaurantpepenero.nl.
3. Fles Crémant d'Alsace (na champagne de meest gedronken mousserende wijn van Frankrijk) ter waarde van €14
Ekodis Beukenplein 73, ekodis.nl.
Winnaars worden in de editie van 24 juni bekend gemaakt.
Namens team de Brug: veel dank.

