
deBrug
De terrassen zitten weer 
vol in Oost, lastige regels 
voor de horeca.
‘We hebben dit zo 
gemist.’
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Een vriend stuurde een foto 
van café-restaurant Franken-
dael, waar we honderd keer 
of vaker koffie dronken, maar 
nu nooit meer. Ik heb daar 
vaak geprobeerd te werken, 
de gedachte was dat het leven 
dan op me af kwam, maar het 
was vooral de dood. Ruzie 
tussen twee zussen die hun 
moeder hadden weggebracht 
naar De Nieuwe Ooster. Over 
een koperen pot.

Uiteindelijk zei een van de 
twee: ‘Neem jij ’m maar,’ 
waarop de ander riposteerde: 
‘Ik hoef hem niet meer. Je hebt 
’m besmet.’
Aan het tafeltje ernaast drukte 
een man zijn wijsvinger in 
het glaasje slagroom dat je er 
standaard bij de koffie krijgt.

BESMET Marcel van Roosmalen 

Pip Blom droomde ervan 
om te spelen op ‘het 
coolste muziekfestival ter 
wereld’ Glastonbury. In 
2019 kwam die droom uit. 
“Geweldig.”

Soap rond IJburgse 
weekmarkt duurt voort,
maar bewoners willen de 
markt behouden
en starten een petitie.

Comité Schone Lucht vecht door
STEEDS MEER WEERZIN TEGEN BIOMASSACENTRALE IN DIEMEN

Lees verder op pagina 3

Het lijkt erop dat niemand 

op de biomassacentrale 

in Diemen zit te wachten. 

Vanuit alle hoeken klinkt 

protest. Landelijke kran-

ten en tv-programma's 

besteden aandacht aan de 

groeiende weerzin tegen 

biomassa. Lokale politieke 

partijen stellen tegen bio-

massa te zijn, maar ener-

giemaatschappij Vattenfall 

heeft ondertussen alle 

vergunningen rond voor 

de transformatie van de 

oude gascentrale naar een 

biomassacentrale.

 Door Wietse Schmidt

We hebben onszelf ten doel 
gesteld van het gas af te gaan, 
en biomassa lijkt een klimaat-
neutrale manier om energie op 
te wekken. Je kapt bomen, je 
verbrandt ze, er komt CO2 vrij 
en die laat je weer opnemen 
door pas aangeplante bomen. 
Tot zover de (vereenvoudigde) 

theorie. In de praktijk zitten 
er wat haken en ogen aan dit 
plan.
 
Fenna Swart van Comité 
Schone Lucht legt uit: “Door 
de grote vraag naar biomassa 
van deze centrale moeten 
goede bossen in landen als de 
VS, Canada en de Baltische 
staten worden gekapt, met een 
enorme kaalslag en verarming 
van de biodiversiteit als gevolg. 
Hiermee zorg je dus voor 
misstanden in die gebieden. 
Daarnaast komen er bij het ge-
bruik van biomassa veel meer 
CO2, fijnstof en zorgwekkende 
stoffen als kwik en furanen vrij 
dan bij het gebruik van gas. De 
centrale ligt naast IJburg, de 
meest kinderrijke buurt van 
Nederland.”
 
Swart stapte vorig jaar uit de 
fractie van GroenLinks in de 
stadsdeelcommissie Oost om-
dat ze meende dat haar partij 
te veel meeging in de biomas-
sa. GroenLinks in Oost zegt 
zelf stellig tegen de komst van 
een biomassacentrale te zijn. 
Frans van Vliet van de VVD in 

Comité Schone Lucht is in beroep gegaan tegen de verleende omgevingsvergunning en natuurvergunning 
van Vattenfall. “We menen dat het bedrijf goochelt met de cijfers.”

INTRATUIN 
AMSTERDAM 
7 DAGEN 
GEOPEND

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

EEN ZOMER
VOL KLEUR

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.

OVERDEKT 
WINKELEN 
RUIM 60 
WINKELS 

www.diemerplein.nl

Parkeren vanaf 
€ 0,50

PARKEERGARAGE



Met de slippers, 
sandalen en 
schoenen van REEF, 
TEVA en KEEN

Laat de zomer 
maar komen!

Linnaeuskade 5 Amsterdam, www.run-inn.nl

hands-on en 
bekwaam in 
VvE beheer

u en uw gebouw 
staan centraal

www.stenenspreken.nl  085 301 28 72

Le Bistro

Vernieuwd en uitgebreid 
Het mooiste terras van Diemen en ver daarbuiten. 

Borrelen, lunchen en dineren. Culinair genieten, 
ook op het terras. Alle gerechten worden versbereid 
door de klassiek geschoolde chef-kok Peter Meijer 
in zijn open keuken. 

Open dinsdag t/m zondag van 11.30 tot 21.00 uur.

Le Bistro Diemen 
Muiderstraatweg 55  •  020-7732908
www.lebistrodiemen.nl  •  info@lebistrodiemen.nl  
F: ‘Le Bistro Diemen’

GRATIS PROEFSTUK

voor na

Maak een afspraak voor een gratis proefstuk
of bezoek de website vooor meer informatie

www.natuursteen-behandelen.nl

Bekend van TV (RTL4)

085 105 4 105 • info@natuursteen-behandelen.nl

Eerste Hulp
Bij Online

Maak een afspraak in een OBA-
vestiging bij jou in de buurt.
Ga naar: www.oba.nl/ehbo
of bel: 020–523 08 31.

Computervragen? Kom naar het 
spreekuur EHBO. Leer videobellen, 
online boodschappen doen of 
een spelletje spelen en WhatsApp 
gebruiken. We helpen je gratis. 
Ook met vragen over de digitale 
overheid (DigiD).

Wil je leren videobellen 
met je familie?
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deBrugNieuws

Oost denkt – net als Swart – dat 
partijen soms anders handelen 
dan wat ze publiekelijk zeg-
gen. “Iedereen zegt tegen de 
centrale te zijn, maar vervol-
gens worden vergunningen 
toch uitgegeven. In Diemen 
was de gehele raad tegen de 
biomassacentrale, maar is er 
uit angst voor schadeclaims 
toch ingestemd met de verkla-
ring van geen bezwaar.”

Het probleem zit hem volgens 
Van Vliet in het feit dat de 
gemeente Amsterdam zichzelf 
te hoge doelen heeft gesteld. 

Vervolg  van pagina 1

‘ S U B S I D I E  VO O R  B I O M A S SA  I S  E E N  G R O OT  D E E L  VA N  H E T  P R O B L E E M ’

“Waarom in 2040 al van het 
gas af? Biomassa is een slecht 
alternatief, maar wel het enige. 
Andere duurzame soorten 
van warmte-energie hebben 
meer tijd nodig om ontwikkeld 
te worden. Amsterdam moet 
gewoon tot 2050 gas blijven 
gebruiken. Dat is op korte ter-
mijn schoner en goedkoper en 
rond 2050 zijn andere vormen 
van energie als datacenter-rest-
warmte en waterstofgas waar-
schijnlijk wel beschikbaar. Als 
Amsterdam geen warmtenet 
aanlegt, is een biomassacen-
trale niet nodig.”
Volgens Swart is de subsidie 
die minister Wiebes (VVD) 
verstrekt aan duurzame 

energie een groot deel van het 
probleem. “Van de 14 miljard 
subsidie gaat 85 procent naar 
biomassa. Het is voor Vat-
tenfall een verdienmodel. Als 
je de subsidie op biomassa 
opheft, dan gaat geen energie-
bedrijf hier nog mee aan de 
slag. Al die miljarden kunnen 
dan worden geïnvesteerd in de 
isolatie van huizen en de tech-
nologische ontwikkeling van 
andere vormen van duurzame 
energie, die in 2030 beschik-
baar en betaalbaar zijn. Tot die 
tijd is gas de beste optie.”
Landelijk lijkt zich ook een 
kentering af te tekenen. Mar-
jan Minnesma van Urgenda 
stelde dat momenteel het 

gebruik van aardgas beter is 
dan subsidie voor biomassa-
centrales. In de Tweede kamer 
werd vorige week een debat 
gehouden over biomassa 
en coalitiepartijen D66 en 
ChristenUnie hebben gezegd 
geen nieuwe subsidies meer 
te willen geven. Ondertussen 
krabbelen de twee partijen 
echter alweer een beetje terug 
van deze stelling. Vooralsnog 
komt de biomassacentrale 
in Diemen er toch, omdat de 
subsidies aan Vattenfall reeds 
zijn toegezegd.
Daarmee is voor Comité 
Schone Lucht de kous nog niet 
af. “We zijn in beroep gegaan 
tegen de verleende omgevings-

vergunning en natuurvergun-
ning,” vertelt Swart. “Zo nodig 
gaan we door tot in de Raad 
van State. We hebben goede 
hoop in het gelijk gesteld te 
worden, omdat we menen dat 
Vattenfall goochelt met de cij-
fers. Het is in ieder geval gelukt 
het probleem op de politieke 
agenda te krijgen.”

Nieuw beleid om het aantal terrassen te 
verminderen mogelijk achterhaald

E E R ST E  K R O E G E N  E N  R E STAU R A N T S  I N  O O ST  GA A N  FA I L L I E T

De cafés en restaurants zijn 

weer open, de terrassen 

lopen vol maar op sommige 

horecaplekken blijven de 

deuren na corona gesloten. 

Daar horen grotere zaken 

bij, zoals het café-restaurant 

van de Hermitage aan de 

Amstel, maar ook Michel-

Inn aan het Steve Bikoplein 

in Oost heeft het niet gered. 

Deze faillissementen zou-

den slechts het begin van 

een kaalslag onder kroegen 

zijn, ook in Oost.

Dat is een omkering van de 
werkelijkheid in een paar 
maanden tijd. Die omkering 
gaat zo snel dat het poli-
tiek lastig bij te benen is. De 
bijeenkomst van de stadsdeel-
commissie – gebied Oud-Oost 
–van 11 juni had dan ook een 
ietwat surrealistisch agenda-
punt: de horecavisie van de 
stad en de pilot in Oud-Oost 
die hierbij zou komen kijken.
 
De start van deze nog te 
vormen visie lag in de goede 
oude tijd, april 2018, toen de 
ambtelijke toetsenborden 
bijna automatisch zinnen op-
leverden als: “De horeca is een 
bloeiende economische sector. 
De stad wordt drukker, het 
consumentengedrag verandert 
en de relatie tussen horeca, de-
tailhandel, cultuur en dienst-
verlenende functies verandert 
mee. Dat uit zich niet alleen in 

Op 11 juni stond de horecavisie van de stad, met een pilot in Oost, op de agenda van de stadsdeelcommissie, 
over mogelijk beleid om het aantal terrassen te verminderen. Tegelijkertijd worden met spoed extra 
terrasvergunningen geregeld om de horeca door coronatijd te helpen…

een grotere vraag naar horeca, 
meer gebruik van de openbare 
ruimte door terrassen, als ook 
in de vervaging tussen en de 
vermenging van deze functies. 
Dit zijn trends en ontwikke-
lingen in de sector waar het 
huidige beleid onvoldoende in 
voorziet.” Das war einmal.
 
Terwijl het stadsdeel met 
spoed extra terrasvergun-
ningen aan het regelen was 
om de cafés en restaurants te 
helpen het hoofd boven water 
te houden, werd tegelijkertijd 
in de stadsdeelcommissie – 
voorzichtig – gepraat over de 
mogelijkheden voor nieuw 
beleid om het aantal terrassen 
te verminderen. Deze discus-
sie is door corona weliswaar 
even op een laag pitje gezet, 
zal waarschijnlijk dit jaar 
doorpruttelen, maar volgend 
jaar moet het vlammetje weer 
hoger worden gedraaid omdat 
er nieuwe wetgeving zit aan te 
komen.
Dat het onderwerp op de 
agenda van Oud-Oost stond is 
verklaarbaar. In dit gebied ligt 
de Weesperzijde, het is de wijk 
met de meeste cafés, restau-
rants en snackbars per inwo-
ner van alle wijken in Oost 
(vier keer meer dan de schraal-
ste wijk: IJburg). De horeca-
dichtheid in de Weesperzijde 
ligt overigens nog een stuk 
lager dan aan de andere kant 
van de Amstel.
 
Echt hard is het met de groei 
van het aantal horecagelegen-
heden tussen de twee crisissen 
door niet gegaan, zeker niet 
in verhouding tot het aantal 
klachten. Dat is in dezelfde 

Harko van den Hende

periode bijna geëxplodeerd. 
De Amsterdamse Rekenkamer 
heeft dit fenomeen bekeken, 
wist wel een aantal verklarin-
gen te noemen maar kreeg er 
toch ook niet helemaal de vin-
ger achter. Wat de Rekenkamer 
wel wist te achterhalen is dat 
de gemeente weinig tot niets 
heeft gedaan met de adviezen 
die ze kreeg voor een betere 
afhandeling van de klachten. 
Vergeleken met 2014 sorteert 
de gemeente deze klachten 
nu beter uit, maar daarna 
raakt het zicht op afhande-
ling volledig zoek, net als zes 

jaar geleden. “We constateren 
dat de gemeente nog steeds 
niet in staat is om te leren,” is 
de heldere conclusie van de 
Rekenkamer.
 
De bedoeling van de nieuwe 
horecavisie is (onder andere) 
dat bewoners meer inspraak 
krijgen om ‘aan de voorkant’ 
mee te praten over bijvoor-
beeld de soort horeca die ze 
graag in hun buurt zouden 
willen, gelet op mogelijke 
overlast. Nu mogen bewoners 
vooral iets vinden als een 
vergunning is aangevraagd 

(ambtelijk: ‘de achterkant’) en 
mogen ze klagen.
Doorgaans verdwijnen klach-
ten niet met het formuleren 
van een nieuwe visie. Blijkbaar 
neemt het aantal klachten wel 
veel sneller toe dan het aantal 
horecazaken. Zou dit kunnen 
betekenen dat als het aantal 
horecazaken afneemt, zoals 
nu dreigt, de visie gaat verdwij-
nen?



Een planeet waar de zon genoeg energie 
produceert om ons onafhankelijk te maken 
van fossiele brandstoffen. Een groene stad, 
waar bijen, vogels en planten hun gang kun-
nen gaan.
 
Wij, van Solar Sedum, geloven dat er op 
de daken een geweldige potentie ligt om 
de natuur terug te brengen in de stad en 
tevens eigen energie op te wekken. Het 
dakoppervlak, dat nu vaak ongebruikt ligt 
te zinderen in de zon, kan een geweldige 
energiebron vormen waar optimaal gebruik 
wordt gemaakt van natuurlijke bronnen en 
materialen.
 
Met ons innovatieve Airframe, waarmee een 
groen dak en zonnepanelen volledig geïnte-
greerd worden, haalt Solar Sedum het maxi-
male uit uw dak.
Naast uw significante bijdragen aan de 
verduurzaming van de stad, kent een Solar 
Sedum energiedak ook persoonlijke voorde-
len; het beste rendement, een verkoelend 
huisklimaat, geluidsdemping en een langere 
levensduur van uw dak. Naast particulieren 
adviseren en realiseren wij duurzame daken 
voor VVE’s.
 
Doe mee en maak alle daken gezond, groen 
en energievol!

ZONNEPANELEN MET GROEN

Gaasterlandstraat 5
1079 RH Amsterdam

(020) 30 80 622
www.solarsedum.nl

Ga voor Pampus
‘Op dit eiland ben je gewoon op mini-vakantie’

Pampus gaat deze zomer dag én nacht open met tal van nieuwe, zomerse 
activiteiten. Anouschka (van Forteiland Pampus) vertelt enthousiast: ‘We heb-
ben nu al extra avonden voor Zomerlicht moeten inplannen. Ons dineravon-
tuur is kennelijk precies waar de mensen behoefte aan hebben. Zorgeloos 
genieten van iets bijzonders en heel veel lekkere hapjes en drankjes proeven.’
Voor gezinnen en stellen die het iets minder luxe willen, heeft Pampus iets 
nieuws: Eindeloos Pampus. Ook hier weer lekker eten, een plank vol veggie 
festival food. Verder is er genoeg te doen op deze eindeloze namiddagen: 
zwemmen in het IJmeer, jeu de boules, badminton, maar vooral… een span-
nend negentiende-eeuws fort met 80 kamers ontdekken. 
Wie zijn bezoek aan het eiland nog eindelozer wil maken, kan blijven Slapen 
onder de sterren. Avonturieren op Pampus in een tent gemaakt van gerecy-
clede spijkerbroeken! ‘Verwacht geen lekkende lapjestent, hoor! Onze tenten 
zijn ijzersterke, duurzame stormtenten van BlueCamp.’ 
Op pampus.nl staat het hele zomerprogramma. Er komt o.a. nog een Zomer-
kamp voor kinderen, er start een bijzonder kunstproject i.s.m. Het Klimaat-
museum en op 11 augustus strijkt het Grachtenfestivalconcert neer op 
Pampus voor een klassiek concert met jonge musici.

Forteiland Pampus, 0294-262326, pampus.nl

kamperen
het oude fort 

ontdekken

met de 
boot

dineren

Wat als de gewone dagelijkse dingen opeens niet meer zo  

vanzelfsprekend zijn? Heeft u extra zorg, hulp en begeleiding  

nodig? Wij stemmen onze zorg af op wat u wilt en kunt.  

Thuis bij u of thuis bij Evean.

Samen kiezen en zorgen. Met u en voor u.

“ Het is niet alleen de zorg,  
 maar ook de aandacht.”

www.evean.nl
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Muzikante Pip Blom 

droomde ervan om ooit op 

te treden op het Glaston-

bury Festival. In 2019 werd 

die droom bewaarheid 

en inmiddels is ze door-

gebroken in het Verenigd 

Koninkrijk. Ze woont 

nog steeds op de plek 

waar ze is geboren: in de 

Watergraafs meer.

‘Spelen op Glastonbury was    
 echt geweldig’

Door Jim Jansen

Dit is wel een beetje het gebied 
waar mijn hele leven zich tot 
nu toe heeft afgespeeld,” zegt 
Pip Blom als ze op het terras 
van café Mojo aan de Ring-
dijk om zich heen kijkt. Ze 
is een paar straten verderop 
geboren. Woont nog steeds in 
haar ouderlijk huis, nu op de 
bovenverdieping samen met 
haar broer Tender, die gitarist 
is in de band.
“Het huis is wel mijn lieve-
lingsplek,” zegt ze. “In deze 
buurt heb ik op de crèche 
gezeten en later heb ik op de 
WSV gezeten. Al die mensen 
zie ik nog steeds, net zoals 
mijn vrienden van het Pieter 
Nieuwland, ook hier nog geen 
vijfhonderd meter vandaan. 
Alles gebeurde in een straal 
van een kilometer.”
 
Wat is er leuk aan om in 
de Watergraafsmeer op te 
groeien?
“De school was heel leuk en 
het kamp was in een woord 
geweldig. Als kind zat ik heel 
veel in de speeltuin bij het 
Mariotteplein, dat was echt de 
plek, en toen ik ouder werd 
was dat Park Frankendael. 
In de Watergraafsmeer kun 
je veel verschillende dingen 
doen en alles is dichtbij. En 
als je toch de stad in wilt, dan 
ben je er met een kwartiertje 
fietsen.”
 
Je beide ouders hebben in 
de muziekbusiness gewerkt, 
jouw vader Erwin zat in de le-
gendarische band Eton Crop. 
Is dat een voordeel voor jou?
“Ik vind van wel, hoewel het 
wel dubbel is. Soms dachten 
mensen dat wij op een bepaal-
de manier dankzij hen eerder 
bekend zijn geworden, en dat 

is zeker niet zo. Dat stadium 
zijn we voorbij en nu heeft 
het alleen maar voordelen. Ze 
begrijpen precies wat we doen 
en het is ook heel praktisch. 
We zijn veel op tournee in het 
buitenland en mijn moeder 
regelt altijd goede betaalbare 
hotels in de buurt van de zaal. 
Mijn vader heeft zelf een tour-
app ontwikkeld waar je in een 
oogopslag kan zien waar de 
zaal is, hoe laat we soundchec-
ken, wanneer we eten en nog 
veel meer. Dit scheelt natuur-
lijk irritaties in het busje.”
 

Toeren door het buitenland 
met je eigen bandje heeft iets 
heel romantisch. Klopt dat 
beeld?
“Niet helemaal. In Engeland 
liggen de grote steden ver uit 
elkaar dus op een doorsnee 
dag ga je om half negen weg en 
ben je rond de klok van vier bij 
de zaal. Tussendoor eten we 
meestal wat bij een tankstation. 
Dan gaan we soundchecken, 
snel een warme maaltijd eten 
en de show doen. Daarna mer-
chandise verkopen, opruimen 
en dan lig je na middernacht in 
je hotel. Door alle adrenaline 

kan ik meestal moeilijk slapen. 
Begrijp me niet verkeerd, ik 
vind toeren heel leuk, maar 
ook dodelijk vermoeiend. 
Daarom toeren we nooit langer 
dan een maand.”
 
Toen je zestien was, startte je 
de blog Road to Glastonbury.
“Het was een soort idee van me 
om ergens naartoe te werken. 
Ik was er nooit geweest, maar 
op tv heb ik veel livestreams 
gezien en Glastonbury is 
gewoon het coolste popfestival 
ter wereld. Lievelingsbands 
als Arctic Monkeys en The 

PIP BLOM

Muzikante Pip Blom op de Middenweg, midden in de Watergaafsmeer waar ze opgroeide en nog steeds 
woont. “Alle mensen van vroeger zie ik nog steeds, net zoals mijn vrienden van het Pieter Nieuwland.”

Breeders hebben er gespeeld. 
Het doel van de blog was om 
mensen te interviewen die mij 
op weg konden helpen. Zoals 
andere muzikanten, managers, 
publiciteitsmedewerkers en 
meer van dat soort types.”
 
In 2019 werd je droom be-
waarheid.
“Dat was echt geweldig. Als je 
ooit naar een festival wilt en je 
hebt wat geld, ga naar Glaston-
bury.”
 
Jullie zijn echt een liedjes-
band, hoe ontstaat een num-
mer?
“Meestal ben ik iets aan het 
kijken, bijvoorbeeld een docu-
mentaire. Ik speel tegelijk een 
beetje op mijn gitaar en als wat 
ik speel meer aandacht krijgt 
dan die docu, dan stop ik met 
kijken en speel ik meteen de 
gitaarlijn in. Dan bedenk ik er 
nog een gitaarlijn overheen, 
dan zing ik wat in, kies ik de 
drums uit en zo ontstaat het. 
Stukje voor stukje.”
 
Heb je hier in de buurt ook 
op muziekles gezeten?
“Zeker. Eerst zat ik bij de 
Popschool op de Middenweg 
en later heb ik les gehad bij het 
muziekeducatiecentrum bij de 
Muiderpoort. Een hele leuke 
plek omdat bijna iedereen die 
daar doceert ook muzikant is. 
Nu oefenen we in Q-Factory, 
niet de gezelligste plek ter we-
reld, maar wel praktisch omdat 
drie van de vier bandleden 
hier in Oost wonen.”
 
Twee jaar geleden zag ik jul-
lie spelen op SoccerRocker, 
het festival op sportpark 
Drieburg. Jullie stonden alle 
vier met een glimlach op het 
podium.
“Dat was echt te gek. Hoewel 
ik niet van het voetbal ben, is 
de combinatie natuurlijk heel 
leuk. Ze programmeren er ook 
heel vet, en het feit dat wie 
vóór vier uur komt gratis naar 
binnen mag, is heel sympa-
thiek. Oprecht zonde dat het 
festival ophoudt te bestaan.”
 



VOLG HET LOKALE ONDERNEMERSCHAP OP IJBURG VIA FACEBOOK.COM/WINKELCENTRUMIJBURG

#wijvoorelkaar is een initiatief van Winkelcentrum IJburg

IJburg zit vol ondernemerschap. In het 
winkelcentrum en daarbuiten. Fantastisch hoe jullie 
lokale winkels, restaurants, sportscholen en andere 
ondernemers waarderen en ondersteunen. 

Leuk als jullie af en toe een lokale aankoop of 
favoriete ondernemer delen op Facebook, Instagram of 
TikTok, gebruik #WIJVOORELKAAR. Samen houden we 
IJburg levendig en bijzonder. ZIEN WE JE ZO?

Hizi Hair - Winkelcentrum IJburg

Tokoh - Winkelcentrum IJburg

Viswinkel IJburg - Winkelcentrum IJburg

Vinny’s Bakery - Winkelcentrum IJburg Care & Beauty - Winkelcentrum IJburg

Bagels & Beans - Winkelcentrum IJburgBruna - Winkelcentrum IJburg Marlies van Veghel 
Kunstenares - IJburg

Gilde Schoenmakerij 
Pampuslaan - IJburg

Evenstars Lingerie
Pampuslaan - IJburg

Gouden Kom - Winkelcentrum IJburg

IJBURGERS, TOT Z0!

+ 283
winkels, restaurants, 
masseurs, timmermannen, 
stylisten, schoonheids-
specialisten en andere 
ondernemers op IJburg
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als onderwerp gehad. Twee 
datacenters en het Universi-
tair Sportcentrum, maar dat 
is al een tijd terug. Er moet 
iets nieuws zijn dat de moeite 
waard is.
Ik fiets over de dijk langs 
de Valentijkade, richting de 
Praxis. Ik hoef niet lang te 
zoeken, direct naast de dijk 
staat een opvallend, pagode-
achtig gebouw, dat mij gek 
genoeg niet eerder is opgeval-
len. De voet van het gebouw 
is smal, naar boven toe wordt 
het per verdieping breder. 
De bovenste verdieping, de 
vijfde, steekt rondom circa 
vijf meter uit voorbij de voet. 
Ik stop om een foto te maken, 
en word daarbij gadegesla-
gen door een man achter een 
weids hoekraam op de vierde 
verdieping. Hij zit op een 
lange bank voor het raam, 
het lijkt alsof hij te gast is in 
een museum. Ik kijk nog eens 
goed en concludeer dat hij 
waarschijnlijk de bewoner is, 
die van zijn uitzicht geniet. 
En héél tevreden is met zijn 
mooie huis.
 
Afgezien van de opvallende, 
naar boven toe uitdijende pa-
godevorm, kan ik dit gebouw 
klasseren binnen mijn zelfbe-
dachte categorie ‘plakkenge-
bouw’. Een plakkengebouw 

‘Dit gebouw kan ik klasseren binnen mijn zelfbedachte categorie ‘plakkengebouw’
C P O  S C I E N C E  PA R K

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Twintig jaar geleden werkte ik 
op een middelgroot Amster-
dams architectenbureau van 
enige faam. De bouwvak was 
in zicht en ter afsluiting van 
het jaar werd een kantoorbor-
rel met barbecue gegeven in 
de volkstuin van een van de 
medewerkers. De volkstuin 
lag in de Indische Buurt, 
ergens aan het eind van de 
Molukkenstraat. “Achter de 
Praxis,” werd nog meege-
geven, alsof dat voldoende 
informatie was om een tuin-
huisje zonder adres te vinden 
in een wild overwoekerd la-
byrint van smalle tuinpaden.
De borrel werd een succes. 
Het was broeierig warm, wijn 
en bier verdampten snel. 
Na zonsondergang werd het 
aardedonker, een enkele 
olielamp wierp wat licht op 
het gezelschap en de dichte 
begroeiing om ons heen. 
Met veel moeite vonden we 
naderhand de weg terug naar 
de stad.
 
Hoe anders ligt het gebied 
er nu bij. Brede asfaltwegen, 
keurig gemaaid gras, vrij-
staande universiteitsgebou-
wen. De volkstuinen hebben 
plaatsgemaakt voor het Sci-
ence Park. Voor mijn column 
in de Brug heb ik al drie ge-
bouwen van het Science Park 

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. 

is een gebouw dat bestaat uit 
een stapeling van vloeren die 
zich aftekenen in de gevel. 
Tussen de vloeren zitten de 
ramen van vloer tot plafond, 
afgewisseld met dichte pane-
len van vloer tot plafond. De 
dichte panelen kunnen van 
baksteen zijn, van beton, van 
hout, van metaal. In dit geval 
is een bijzonder originele, en 
geslaagde invulling gegeven 
aan de panelen: stalen roos-
ters waar op de meeste plek-
ken een zwarte folie achter 
zit, maar op sommige plekken 

Spelen en sporten in de 
Rode Touwen
In Diemen is een fonkelnieuwe 
openbare speelplek geopend, de 
Rode Touwen. Over de inrichting van 
het terrein aan de Meelbeskamp is 
goed nagedacht: het multifunctionele 
sportveld is zo ontworpen dat er 
zowel voetbal, basketbal, hockey als 
badminton kan worden gespeeld. En 
in de klimmuur is een zeecontainer 
verwerkt waarin sportverenigingen 
hun attributen kunnen opslaan. 
Verder zijn er trampolines, 
speelheuvels van gietrubber en 
diverse klimtoestellen, waardoor 
kinderen van alle leeftijden zich er 
kunnen vermaken.
De inrichting van de Rode Touwen 
kwam tot stand met input van 
diverse scholen in Diemen, en het 
enthousiasme over deze nieuwe 
speel- en sportlocatie is dan ook 
groot. Bij de aanleg zijn materialen 
van de oude speeltuin hergebruikt. 
Ruim 25 sportverenigingen en 
buurtsportcoaches hebben zich al 

aangemeld voor sportactiviteiten met 
jongeren.
De Rode Touwen is op Nationale 
Buitenspeeldag (10 juni) feestelijk 
geopend.

niets. De panelen krijgen zo 
een verloop van semi-trans-
parant naar transparant.
 
Twintig jaar geleden had een 
architect dit niet kunnen 
bedenken, maar sindsdien 
is het mainstream geworden 
om houten latten in een open 
constructie, dat wil zeggen 
met een ruime spleet ertus-
sen, voor een zwarte folie 
langs te monteren. De folie 
doet het werk, de latten zijn 
er voor de sier. Ik lees op 
de website van Atelier van 

Wengerden over het ontwerp. 
CPO met zestien woningen. 
Bekroond met de Zuiderkerk-
prijs 2019. Nog meer mooie 
projecten op de site. Leeftijd-
genoot. Doorwrochte, door-
werkte projecten. Elaborate. 
De achterkant van het pago-
degebouw is zelfs een beetje 
té elaborate.
 
Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl

Op Zeeburgereiland ligt het grootste skatepark van Nederland. Afgelopen 
vrijdag 19 juni zijn de hekken rondom verwijderd. Hoewel in veel media werd 
gerept over de officiële opening, vindt die pas in september 2020 plaats. 
Intussen is de baan wel gulzig in gebruik genomen door skaters van over de 
wereld. De betongesmeerde skatebaan ligt in de Urban Sport Zone in de 
Sportheldenbuurt, en is geschikt beginners, gevorderden, skateboarders, 
BMX’ers en inline skaters. In het groen rondom komen een trimbaan, sport- en 
speeltoestellen voor alle leeftijden en sportvelden. Naast de skatebaan heeft 
in een van de twee slibvijzelgemalen – industrieel erfgoed, restanten van de 
waterzuiveringsinstallatie die op Zeeburgereiland stond – de Espressofabriek 
een tweede vestiging geopend. In het andere gemaal opent in september een 
luxueus eenkamerhotel: Von Dice hotel.  Foto: Guus Pot

Grootste skatebaan van Nederland
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‘Amsterdam houdt het hoger onderwijs weg uit de arme stadsdelen’
S C I E N C E  PA R K  O F  S E G R E GAT I E ?

“In de Watergraafsmeer bouwt de gemeente samen met de Universiteit van Amsterdam een enorme 
verzamelplaats van onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Onder het mom van ‘campusmodel’ vertoont 
Science Park Watergraafsmeer trekjes van stedelijke apartheid.”

Dit voorjaar publiceerde de gemeente de rapportage Ont-

wikkelbuurten 2019. Een 91 pagina’s tellend verhaal over de 

32 achterstandswijken van Amsterdam. Oost komt er niet in 

voor. Misschien mag ik het eens hardop zeggen: de afgelo-

pen tien tot twintig jaar is Oost aangehaakt bij Amsterdams 

favorabele stadsdelen. Natuurlijk, in de Watergraafsmeer 

woonde de chirurg al naast de hoogleraar, maar tot voor 

kort waren er ook flinke probleemgebieden – bijvoorbeeld 

in de Transvaalbuurt en Indische Buurt. Er is uiteraard nog 

meer dan genoeg krakeel, maar Oost heeft geen officiële 

‘ontwikkelbuurt’ meer.

Het rapport schetst het beeld 
van een zwaar gesegregeerde 
stad. Een beetje chargerend 
kun je zeggen dat de zwarte 
community woont in Zuid-
oost, de moslimgemeenschap 
in Nieuw-West en de witte 
laagopgeleiden in Noord. Hoe-
wel er in die stadsdelen genoeg 
dingen goed gaan, is de sociale 
problematiek groot. Jeugdcri-
minaliteit, huiselijk geweld, 
schulden, onderwijsuitval, 
werkloosheid, verslaving. In 
deze wijken zijn kinderen die 
kansarm opgroeien.
Het meest verontrustende aan 
de rapportage is dat de scheve 
verdeling van arme wijken 
over de stad onbenoemd blijft. 
De achterstandsbuurten zijn 
samengebald in Zuidoost, 
Nieuw-West en Noord – maar 
nergens wordt die clustering 
als onwenselijk bestempeld. In 
plaats daarvan zet de gemeente 
een optimistische toon door 
deze wijken dolgraag te willen 
verbeteren, op voorwaarde dat 
het geld gevonden wordt. Als 
oplossingen worden onder 
meer verduurzaming van de 
woningen en meer groen aan-

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z

gedragen – al zijn juist deze 
drie stadsdelen met afstand de 
groenste van de stad.
 
Tweedeling is een ‘systemisch’ 
fenomeen. Zuidoost, Nieuw-
West en Noord kennen hun 
contrazijde in het snel gentri-
ficerende Amsterdam-Oost. 
In de Watergraafsmeer bouwt 
de gemeente samen met de 
Universiteit van Amsterdam 
een enorme verzamelplaats 
van onderzoeks- en onderwijs-
instellingen. Onder het mom 
van ‘campusmodel’ vertoont 
Science Park Watergraafsmeer 
trekjes van stedelijke apart-
heid. Bereikbaarheid is bij de 
keuze van het Science Park 
geen overweging geweest, 
want deze locatie heeft op dat 
punt vooral nadelen. In de 
spits staan auto’s er vast en het 
speciaal hiervoor gebouwde 
stationnetje heeft weinig 
capaciteit. Iets soortgelijks 
verderop in Oost. De Hoge-
school Inholland gaat zich in 
de Sluisbuurt van Zeeburger-
eiland vestigen. Voor de locatie 
Diemen, bij de Bijlmer in 
Zuidoost, betekent dat einde 

verhaal. Deze onderwijskolos 
verruilt een perfect bereikbare 
locatie in Zuidoost voor een 
matig bereikbare op Zeebur-
gereiland. Die 7500 studenten 
en honderden personeelsle-
den passen nooit in de nu al 
compleet overbelaste tram 
26. Overigens wees Inholland 
in een eerder stadium een 
vestiging bij het toekomstige 
metrostation Noord af.
 
Met clustering van hoger 
onderwijs – de belangrijkste 
emancipatiemachine van het 
volk – in de rijkste delen van 
de stad (Zuid en Centrum heb-

ben ook veel hoger onderwijs) 
moet een stad zeer voorzichtig 
zijn. Amsterdam is dat niet. 
De opstellers van het gemeen-
terapport weten heus dat juist 
onderwijs de allerbelangrijkste 
ontwikkelaar is voor jonge-
ren uit ontwikkelbuurten. 
Waarom dan hoger onderwijs 
weghalen uit Zuidoost en eer-
der al uit Nieuw-West (tand-
heelkunde)? Waarom zit geen 
enkele UvA-faculteit in Noord? 
Deze ‘ontwikkelstadsdelen’ 
hebben locaties bij metro- en 
NS-stations die vele malen be-
ter bereikbaar zijn dan die van 
Science Park en Sluisbuurt.

Kinderen die opgroeien in de 
32 ontwikkelbuurten zien in 
hun stadsdeel niet het logo van 
UvA of VU. Terwijl ze sneller 
over de flinke drempel van 
het hoger onderwijs zouden 
stappen als die vertrouwdheid 
er wel is. Amsterdam houdt 
het hoger onderwijs weg uit 
de arme stadsdelen. Doe in 
die ontwikkelbuurt maar een 
extra plantsoentje en een 
speeltuin. Waarom zou die 
jeugd moeten opgroeien met 
een universiteit aan het eind 
van hun straat?

ZATERDAGMARKT I JBURG 

Opnieuw bedreigd in voortbestaan

Verse stroopwafels, duurzaam geteelde bloemen, mooie kazen en kramen met Franse en 
Griekse delicatessen – op zaterdag doen veel IJburgers inkopen op de Reuring Markt. Maar 
hoe lang nog? Want opnieuw zijn er problemen rondom de vergunning voor de markt. De 
gemeente zou bij de afgifte hiervan de procedures niet correct hebben gevolgd.
De markt wordt voorlopig gedoogd. Volgens de nieuwe voorwaarden moet de markt eerder 
sluiten, om 16.00 uur. Daarnaast moet het aantal kramen in de nieuwe situatie dalen van 30 
naar 23.
De soap rondom de IJburgse weekmarkt krijgt hiermee een nieuw hoofdstuk. Eerder werd de 
markt al door de rechter verboden. Jarenlang lag het Joris Ivensplein er op zaterdag doods en 
verlaten bij. De markt vormt voor bewoners een ontmoetingspunt en biedt het winkelende 
publiek een grotere variatie aan producten. IJburgers zijn dan ook een petitie gestart om de 
markt voor hun wijk te behouden. Deze kan ondertekend worden via de site petities.nl, ‘red-
de-markt-van-ijburg’.
 Oprichtster van de zaterdagmarkt op IJburg Antoinette Poortvliet.



ViiA zkt. niet langer….
 1 juli stoppen we.
ViiA bedankt al haar vrijwilligers die
•  zorgen dat mensen minder eenzaam zijn
• zorgen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen
•  gewoon voor een buurtgenoot zorgen
•  maatje zijn voor iemand die het zelf niet helemaal alleen kan
•  boodschappen doen
•  mantelzorgers ondersteunen
•  klussen doen
•  chauffeur zijn bij maatschappelijke initiatieven
•  zorgen dat kwetsbare buurtgenoten mee kunnen doen
• gastheer of gastvrouw zijn bij activiteiten
• zich inzetten bij welzijnsactiviteiten, van buurtbingo tot seniorencafé 
 en vele andere
•  mensen helpen met hun thuisadministratie en schulden
•  activiteiten voor kinderen en jongeren mogelijk maken en begeleiden
•  mensen helpen onze taal te leren
•  voorlezen
•  ondersteuning bieden in hospices, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
•  werken aan het groen in Oost
• helpen bij bewonersinitiatieven
•  helpen bij evenementen zoals de buurtcampings, avondvierdaagse, 
 herdenkingsprojecten en vele andere
•  andere vrijwilligers coachen
•  de bezuinigingen in de zorg van de afgelopen jaren hebben opgevangen
•  we nog niet hebben genoemd maar ook onmisbaar zijn in Oost
 
We zijn trots op jullie en gaan jullie missen!
 
Het team en bestuur van ViiA
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‘Lang niet ieder telefoontje wordt een rit’
V R I J W I L L I G E R  B I J  D E  D I E R E N A M B U L A N C E

“Vrijwilligers, we zoeken ze nog! We zijn vooral op zoek naar 
‘nachtdieren’,” vertelt Saskia, die centralist is bij de Dierenambulance.

Dit is echt iets voor mij, 

dacht Saskia Rotgans toen 

ze drie jaar geleden een 

oproep zag voor de meld-

kamer van de Dierenam-

bulance. Mensen te woord 

staan die vragen hebben 

over zieke of gewonde (huis)

dieren, dingen regelen en de 

ambulances op pad sturen… 

op de centrale is ze op haar 

plek. “Mijn hart ligt bij de 

dieren.”

Een vogel met een gebroken 
vleugel, een kat met een epi-
leptische aanval of een gewond 
vosje, dagelijks komen er veel 
meldingen binnen bij de cen-
trale aan het Voorlandpad in 
Watergraafsmeer. “Ik maak een 
inschatting van de situatie,” 
vertelt Saskia. “Is het dier ziek, 

gewond of gezond? Wat kun-
nen we doen om te helpen?”
 
Vogels die een kans maken 
gaan naar De Toevlucht, de 
opvang voor wilde vogels 
en zoogdieren in Zuidoost. 
Honden en katten mogen soms 
een nachtje blijven in de hoop 
dat het baasje zich meldt. Zelfs 
gechipte huisdieren belanden 
vaak in het asiel omdat het 
telefoonnummer niet meer 
klopt. “Chippen en registre-
ren kan ook bij ons. Dankzij 
donaties is dat dit jaar voor de 
eerste 2020 huisdieren gratis,” 
vertelt Saskia.
 
Na een inwerkperiode en een 
cursus dieren-EHBO kon ze 
aan de slag. “Eerst kijk je mee, 
dan ga je steeds meer zelf 
doen. De dierenhulpverleners 
doen al snel vrij veel, omdat 
ze meerijden met een ervaren 
chauffeur.”
 
De dienst krijgt subsidie, maar 
is grotendeels afhankelijk van 

giften van (vaste) donateurs. 
“Dit jaar viel onze collecte-
week midden in de coronatijd. 
Echt een domper, maar geluk-
kig heeft onze online-collecte 
nog wat goedgemaakt.” Het 
kost veel mankracht om de 
centrale dag en nacht operati-
oneel te houden. “We werken 
met 125 vrijwilligers. En dat is 
nog steeds niet genoeg,” ver-
zucht Saskia.
 
Saskia, die het vrijwilligers-
werk doet naast een betaalde 
baan, is gelukkig met haar 
werk voor de Dierenambulan-
ce. “Mijn hart ligt bij de dieren. 
Ik stuur de ambulances overal 
heen, en dat moet je een beetje 
efficiënt doen. Ik kan die auto’s 
niet van hot naar her door de 
hele stad laten rijden. Ja, dit is 
echt iets voor mij.”
 
Donateur of vrijwilliger wor-
den? Kijk op www.dierenambu-
lance-amsterdam.nl

Door Catherine Smit

BEGROTING AMSTERDAM

komende jaren rode cijfers
De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de 
gemeente. Het begrotingstekort kan dit jaar oplopen tot 
zo’n 260 miljoen euro, maar ook de jaren na 2020 vertoont 
de balans waarschijnlijk grote tekorten.
De crisis brengt veel extra kosten met zich mee. Hiervoor 
is een noodfonds van 50 miljoen euro ingesteld. Daarnaast 
loopt de gemeente veel inkomsten mis, bijvoorbeeld uit 
toeristenbelasting en betaald parkeren. Om de begroting 
ook de komende jaren sluitend te krijgen moet het college 
flink bijsturen.
Vanwege de onzekere situatie beperkt het stadsbestuur zich 
tot besluiten over het lopende jaar, bijvoorbeeld over de 
hoogte van benodigde budgetten voor zorg en jeugdzorg, 
de aanpak van het lerarentekort en het instellen van een 
duurzaam investeringsfonds. De begroting voor 2020 is 
inmiddels gepresenteerd in een zogeheten Voorjaarsbrief. 
Deze wordt begin juli besproken in de gemeenteraad.

Zet een waterschaal neer
T I P S  VO O R  E E N  G R O E N E R  O O ST

‘Met een waterschaal in de tuin of op je terras valt er buiten altijd iets te kijken. De hele 

dag door strijken er vogels neer om te drinken of om – met veel gespetter en soms zelfs in 

groepjes – een bad te nemen.

Mussen lessen hun dorst bij een drinkschaal.
foto: Catherine Smit

Door Catherine Smit 

Er viel dit voorjaar zo weinig 
regen dat het gras in de parken 
geel werd en de plantsoenen 
besproeid moesten worden. 
Zo’n droogte, en dan moet de 
zomer nog beginnen… Voor 
de vogels in de stad is het dan 
moeilijk om water te vinden. 
Je kunt ze helpen door een 
kleine waterplaats voor ze in 
te richten. Na een verfrissend 
bad is hun verenkleed weer 
helemaal schoon. En tijdens 
de poetsbeurt die erop volgt 
maken vogels hun veren ook 
weer waterafstotend.
 
Je hebt vast wel iets in huis 
dat als vogelbad kan dienen. 
Een platte schaal of schotel, 
een grote steen waar water op 
blijft staan, de deksel van een 
vuilnisbak… op internet zijn 
allerlei leuke ideeën te vin-
den. Gewoon uitproberen, je 
merkt vanzelf wel of je bad in 
de smaak valt. En anders zijn 
er bij het tuincentrum speciale 
waterschotels voor vogels te 
koop. Neem in elk geval iets 

dat makkelijk schoon te maken 
is, want het is goed om dat 
geregeld te doen.

Het water mag niet te diep 
zijn, anders komt er niemand 
badderen. Leg een steen of wat 
kiezels in de schotel, dat geeft 
de vogels grip en zorgt ervoor 
dat ook insecten veilig kunnen 

drinken. Plaats de waterschaal 
in de buurt van een boom of 
struik als dat lukt. Bij dreigend 
gevaar kunnen de vogels zich 
dan snel in veiligheid brengen. 
Zorg er in elk geval voor dat de 
waterplaats vanuit huis goed te 
zien is, want vogel-tv verveelt 
nooit!



MET DE METRO IN  5 MINUTEN VANAF CS  , STATION DE PIJP.
OPEN:  maandag tot en met zaterdag | 10 - 17 uur

De gezelligste markt van Nederland, midden in 
de bruisende wijk De Pijp.

www.albertcuypmarkt.nl /DeAlbertCuyp� AlbertCuypMarkt�

HE OUWE, WAAR 
WAS JE AL DIE TIJD?

NU IN ONZE SHOWROOMS!

100% ELEKTRISCH HYBRID

HONDA VAN NIEUWKERK

vannieuwkerk.nl
O�  cieel brandstofverbruik Honda Jazz (NEDC): 3,6 - 3,9 l/100km; CO

2
-uitstoot: minimaal 82 - 89 g/km.

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.:
Neerklapbare stoelen, regensensor, airconditioning, rijwegassistentie, 

adaptieve cruise control, hybride aandrijving met twee motoren 

en audiobediening aan het stuur

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.:
Digitaal dashboard over de volledige breedte, LED-dagrijlichten,

panoramisch dak, privacy glass achteraan, single pedal control,

uitklappende deurhandgrepen en lederen stuurwiel. 

PRIMEURS BIJ VAN NIEUWKERK
In onze showroom vindt u niet één maar twee primeurs. De nieuwe Honda Jazz is een comfortabele hybride waarin een 

elektromotor en verbrandingsmotor perfect samenwerken voor zuinig en schoon rijgedrag. Wilt u volledig elektrisch 

rijden, ga dan voor de dynamische prestaties en het verfi jnde comfort van de Honda e. Kom langs en ontdek uw favoriet!

WILT U UW PRIVATE SHOPPING 
MOMENT OF PROEFRIT INPLANNEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP! 

Koperweg 6 Alphen a/d Rijn T. (0172) 431 311
Hoogoorddreef 41 Amsterdam T. (020) 468 33 41

Zeverijnstraat 14b Hilversum T. (035) 621 89 41
Bozenhoven 36 Mijdrecht T. (0297) 281 708

NU IN ONZE SHOWROOMS!

HYBRID

PRIMEURS
BIJ HONDA VAN NIEUWKERK!

NIEUWENIEUWE
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Horeca in Oost blijft positief: ‘Je moet wel’
ANDERHALVE METER AFSTAND EN GEEN SUIKERPOTTEN, ALLES VOOR DE GOEDE ZAAK

Fietsend door Oost zie je op 
verschillende plekken tijde-
lijke uitbreidingen van cafés 
en restaurants oppoppen. Bin-
nen mogen ze nu dertig gasten 
plaatsen, maar dat is meestal 
niet rendabel. Nee, zegt Pim, 
manager van café-restaurant 
Hesp aan de Weesperzijde. 
“We blijven altijd open, maar 
als het slecht weer is heeft 
het eigenlijk geen zin.” Er is 
de mogelijkheid om bij de 
gemeente extra terrasruimte 
aan te vragen. Een restaurant 
verderop aan de Amstel heeft 
die al gekregen. “Wij nog niet. 
Ze doen wel of het in snel-
treinvaart geregeld kan, maar 
dat valt tegen. Wat ook dubbel 
voelt: wij doen veel moeite om 
ons aan alle regels te houden, 
mensen uit elkaar houden te 
houden en handen te desin-
fecteren, maar een paar meter 
verderop aan de drukke kade 
zit iedereen dicht op elkaar.” 
Voor de opening op 1 juni zijn 
alle verplichte aanpassingen 
doorgevoerd. “We mogen niet 
klagen, het gaat goed. De sfeer 
is goed en de fooien zijn nog 
nooit zo hoog geweest.”
 
Even verderop bij Café Kuijper 
aan de Linnaeuskade zit het 
terras op zondagmiddag vol. 

Pim van café-restaurant Hesp aan de Weesperzijde, Tess van café Kuijper in de Linnaeusstraat en Roel van café-restaurant N.A.P. op IJburg. 
Het mooie weer is wel een lifesaver. “We blijven altijd open, maar als het slecht weer is heeft het eigenlijk geen zin.”

Door Linda van den Dobbelsteen

Tess is er een van de managers, 
ook zij heeft aanpassingen 
moeten doen. Er staan bij haar 
geen suikerpotten meer op 
tafel bijvoorbeeld. “En we zijn 
steeds aan het schoonmaken, 
véél aan het schoonmaken.” 
Ze vindt het belangrijk om er 
niet neurotisch over te zijn. 
“We willen de relaxte sfeer die 
bij ons past behouden. Onze 
policy is: nee bestaat niet, maar 
in deze tijd moeten we helaas 
soms nee verkopen, omdat het 
terras dan volgens coronare-
gels vol zit. Dat is jammer. Het 
is niet zoals het was, maar het 
gaat goed en de mensen zijn 
blij.”
 
Bij Pepe Nero, het Italiaanse 
restaurant aan de Eerste 
Oosterparkstraat, is reserveren 
sinds 1 juni verplicht en staan 
de tafels anderhalve meter uit 

elkaar. “We doen het controle-
gesprek, checken van tevoren 
uit hoeveel gezamenlijke 
huishoudens de reservering 
bestaat en houden ons aan alle 
andere regels, vertelt gastheer 
Marco Spina. “Het is werk-
baar, maar anders. Wel heb je 
meer tijd om met de gasten te 
praten. We proberen zoveel 
mogelijk sfeer te creëren door 
extra kaarsen, bloemen en 
muziek. Het aantal gasten op 
een dag is niet als voorheen en 
dat merk je in de omzet. Tot nu 
toe werken we niet met shifts 
omdat dat niet past: bij ons 
is het avondvullend Italiaans 
genieten.” Toch is ook Marco 
positief: “We moeten het sa-
men doen en gezondheid gaat 
boven alles. Alleen wanneer er 
een tweede golf uitbreekt weet 
ik niet hoe de toekomst er uit 
zal zien.”

Aan de andere kant van Oost 
in de IJburgse haven showt 
Roel van café-restaurant N.A.P. 
toch wel trots zijn state of the 
art gezondheidszuil. Je scant 
een QR-code, beantwoordt 
op je telefoon zeven gezond-
heidsvragen en bij ‘nee’ kun je 
van harte neerstrijken op het 
82 zitplaatsen tellende terras. 
Dat is een lifesaver toch wel, 
vertelt hij, net als het overwe-
gend mooie weer dezer dagen. 
“We hebben geld moeten 
lenen om de lockdownmaan-
den te overleven, zo lastig was 
het. De gasten op IJburg zijn 
gelukkig heel tof en loyaal. We 
hopen dat mensen in Neder-
land blijven, dat juli en augus-
tus goede maanden worden.”
 
Hij weet dat Koninklijke 
Horeca Nederland het overleg 
met het kabinet vorige week 

Hoewel Amsterdammers 

overal in de stad op ka-

des en pleinen dicht naast 

elkaar neerstrijken, moeten 

cafés en restaurants zich 

sinds ze 1 juni open zijn 

aan strikte regels houden. 

“We mogen niet klagen. De 

gasten zijn enthousiast, de 

sfeer is goed en de fooien 

zijn nog nooit zo hoog ge-

weest.”

subiet heeft gestaakt. Er is bij-
voorbeeld gepleit voor 1 meter 
afstand op terrassen in plaats 
van 1,5 meter. Dan is er veel 
meer mogelijk en kan de ho-
reca beter overleven. Maar het 
kabinet staat niet open voor 
inzichten en de realiteit van 
ondernemers. Roel: “Mensen 
zijn slim geworden, ze weten 
dat ze nu beter niet kunnen 
knuffelen en handen geven. 
Dat heeft veel effect en biedt 
perspectief.”

GRATIS SPREEKUUR OBA

Eerste Hulp Bij Online

Sinds kort kun je bij OBA-vestigingen in de hele stad terecht met al je vragen over het gebruik van 
internet en de computer. Of het nu gaat om het aanvragen van een DigID, het bestellen van online 
boodschappen of een leuk e-book, tijdens het spreekuur krijg je 1-op-1 en op gepaste afstand hulp 
en ondersteuning.
Het aantal vestigingen met een spreekuur is nu nog beperkt tot zes, waaronder de OBA’s Oosterdok 
en Buitenveldert, maar dit wordt de komende tijd uitgebreid.
De hulp wordt gegeven door medewerkers van de OBA, Cybersoek, Digi Surfer en Stichting aan de 
Knoppen. Maak gratis een afspraak via 020-5230831. Ga voor meer informatie en de deelnemende 
vestigingen naar de website: www.oba.nl/ehbo.
 
Advertorial



AL 85 JAAR STAAN WIJ VOOR 
U KLAAR MET HET JUISTE ADVIES 
EN VEEL ERVARING OP HET 
GEBIED VAN NACHTRUST.

Je slaapt beter met een goed advies!
Zeeburgerpad 80-82 - Amsterdam - T. 020 - 692 91 51 - oostslaapcomfort.nl

Altijd  P  direct voor de deur.
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Een mentor kan u helpen!
Vindt u het lastig om beslissingen te nemen over de zorg die u nodig heeft? 
Of op te komen voor uw persoonlijke belang? En heeft u niemand die u bijstaat? 
Overweeg dan een mentor. Dat is een vertrouwenspersoon die uw zorg-
belangen behartigt wanneer u dit zelf niet (meer) kunt, bijvoorbeeld door 
dementie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of 
psychische oorzaken.

De mentor bezoekt u regelmatig en bespreekt uw zorgbehoeften en de kwaliteit 
van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. En helpt bij het nemen 
van beslissingen hierover en bij het maken van afspraken. Zo nodig is de mentor 
uw eerste contactpersoon voor zorgverleners. Kortom, een mentor is er voor u.

Heeft u, of iemand die u kent, 
een mentor nodig?
Bel 085-4874085 of kijk op 
www.mentorschapamsterdam.nl

AA Clinic, IJburglaan 835, 1087 CL Amsterdam, 

bel 020 337 95 64, whatsapp 06-10505782 

info@aaclinic.nl, www.aaclinic.nl

PERFECTION, 
ELEGANCE, GRACE
Wij zijn weer open voor alle cosmetische 
behandelingen in onze kliniek. 

ZOMER ACTIE 

10% korting* op alle botox-behandelingen. 
Bel, whatsapp of mail ons voor een afspraak.

* Actie-korting is geldig tot 31 augustus.

kano & SUP verhuur

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

Ook voor 
Amsterda

mmers

Camping Zeeburg heeft

•  ruim terras met lekker eten en drinken;
•  kamperen, ook voor 1 dag;
•  gratis parkeren voor gasten van de horeca.

                                       

Ruime keuze in

•	 Luxaflex
•			 Houten	jaloezieën
•			 Rolgordijn
•			 Twist	Rolgordijnen
•			 Duette	Shades	
•			 Roman	Shades	
•			 Silhouette	Shades	
•			 Shutters	
•			 Dakraamproducten
•			 Horren
•		 Zonwering
•			 Verticale	Jaloezieen
•	 Horizontale
		 jaloezieen

AKTIE! 4e PRODUCT KADO

Bij bestelling van:  
Luxaflex® Houten jaloezieën, 
Plissé Shades of Duette Shades
geldig van 1 t/m 31 juli 2020

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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

SICKMANN
Amsterdam

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe vestiging Zeeburgereiland 
 

Roepie Kruizestraat 2 1095 MC Amsterdam 
 

www.espressofabriek.nl      
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‘Het was flink doorbijten’
R O E I V E R E N I G I N G  R I C  R I C H T  Z I C H  O P  N A  C O R O N AC R I S I S

Hoe groot is de schade voor 
RIC?
“In het voorjaar zijn er grote 
wedstrijden op de Amstel, zo-
als de Head of the River en de 
Heineken Roeivierkamp. Die 
werden natuurlijk afgelast. Dat 
waren de eerste grote klappen, 
financieel en sportief; daar 
train je voor, en tijdens die 
wedstrijden is de vereniging 
één bruisend geheel. Ik zou 
zelf ook meedoen en hoopte 
eerst dat we snel weer open 

Mirjam van Klink, commissaris jeugdroeien van roeivereniging RIC vertelt: “In het voorjaar zijn er grote 
wedstrijden op de Amstel, zoals de Head of the River en de Heineken Roeivierkamp. Die werden natuurlijk 
afgelast. Dat waren de eerste grote klappen, financieel en sportief.”

Door Gijs Lauret

konden. Het was heel raar dat 
er ineens niets meer was. We 
waren lamgeslagen, misschien 
wel. Zondag 15 maart werd er 
nog geroeid, daarna was het 
klaar. Half april is de jeugd 
weer begonnen. We zijn aan 
het opstarten, over enkele 
maanden zal de echte schade 
duidelijk worden. RIC heeft 
naar aanleiding hiervan een fi-
nanciële tegemoetkoming aan-

gevraagd bij de gemeente, die 
inmiddels is toegekend. Vraag 
is of alle leden hun lidmaat-
schap kunnen blijven betalen 
en of we daarvoor regelingen 
moeten treffen. We willen dat 
iedereen betrokken blijft en 
niet hierdoor opzegt.”
 
Hoe heeft het RIC-bestuur 
zich erdoorheen geslagen?
“Er had net een bestuurswis-

seling plaatsgehad, ik vond het 
best pittig. We moesten elkaar 
leren kennen én er moest veel 
gebeuren; we hielden bijna 
wekelijks onze leden op de 
hoogte. We vergaderden veel, 
via Zoom en daarna weer hier, 
op veilige afstand. Het was 
flink doorbijten, we moesten 
een wiel uitvinden dat nie-
mand kende en leerden elkaar 
daarom goed kennen. Alle 

Sportverenigingen krijgen 

rake klappen door corona, 

ook Roeivereniging RIC. 

Mirjam van Klink, commis-

saris jeugdroeien, vertelt 

in een anderhalvemeter-

gesprek met prachtuitzicht 

op Amstel en Berlagebrug 

over de heropening van RIC 

(ongeveer 550 leden). Het 

verenigingsgebouw is be-

wegwijzerd door plakpijlen 

in clubkleur oranje. Bar-

krukken zijn collectief vast-

gebonden met de bekende 

rood-witte afzetlinten en 

rondom de bar hangt een 

meterslang plastic hoest-

scherm.
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protocollen voor de nieuwe 
start schreven we samen.”
 
Welke veranderingen zijn er 
sinds corona?
“Kinderen tot twaalf jaar 
mochten snel weer in een 
meerpersoonsboot, kinderen 
vanaf twaalf niet. Inmiddels 
weer wel, maar nog niet in 
een acht. Alles gaat in stapjes; 
de soos is dicht, we hebben 
nu koffie to go. We hadden 
tijdsloten gemaakt, ondertus-
sen zijn de mogelijkheden 
wat verruimd. Roeien in 
eenpersoonsboten vonden 
veel jeugdleden spannend, dat 
zijn ze niet gewend. Er is meer 
omgeslagen dan normaal, de 
veiligheid was een aandachts-
punt. Volwassenen roeien 
voorlopig in eenpersoonsbo-
ten en we hebben één boot 
met anderhalve meter tussen 
de zitplaatsen en het stuur, die 
is geschikt voor meer mensen. 
En als je familie bent kun je 
wel in een meerpersoonsboot. 
Sommige ploegjes spreken 
hier voor de deur af voor an-
dere activiteiten, bijvoorbeeld 
gezamenlijk fietsen of wan-
delen. Deze periode bestaat 
veel uit afwachten. Roeien in 
achtpersoonsboten is ingewik-
keld: de intensiteit is hoog, er 
wordt veel gezweet en dat geeft 
risico’s. Daarvoor moeten op-
lossingen komen, een verlos-
sende datum hebben we niet.”

HONDA VAN NIEUWKERK

Nieuwe Honda-e en Honda Jazz Hybrid

Honda heeft er twee nieuwe paradepaardjes bij. De Honda Jazz Hybrid 
staat sinds vorige week in de showroom en eind juni komt de Honda e. 
Kom ze bij Automotive-centre van Nieuwkerk bekijken of neem contact 
op voor private shopping-mogelijkheden.
De Honda e is dé gadget voor 2020. Honda bewijst hiermee dat een 
auto met retrolooks gecombineerd kan worden met een nieuwe 100% 
elektrische aandrijving. Buitenspiegels zijn verleden tijd en vervangen 
door camera’s die nog meer veiligheid bieden. Met ook diverse schermen, 
mobiele connectie de mogelijkheid tot spraakcommando’s (Honda 
Personal Assistant). De lon-batterij van 35,5 kWh geeft een actieradius 
van ruim 220 km, en dankzij een snellaadmogelijkheid is de auto binnen 
30 minuten weer tot 80% geladen. Dit model is leverbaar vanaf €35.330 
en via private lease vanaf €499 per maand. Ook de Honda Jazz Hybrid en 
de Honda Jazz Crosstar Hybrid zijn geïntroduceerd. De Jazz Hybrid is qua 
technologie en veiligheid een nieuwe weg ingeslagen en een volwaardige 
B-C segment auto. Het model beschikt over alle nieuwste innovaties en 
het hybride systeem zorgt onder meer voor zuiniger brandstofverbruik. 
De Jazz Hybrid is leverbaar vanaf €24.620.
 
Kom langs voor veel meer informatie en een proefrit, laat uw huidige 
auto taxeren of informeer naar private shopping: Automotive-centre van 
Nieuwkerk, 020-4683341, www.vannieuwkerk.nl.
 
Advertorial

Heb je extra begeleiding of zorg nodig, maar kost het je moeite dit te 
organiseren? Dan is een mentor misschien iets voor jou. De mentor komt 
voor je op als dat nodig is en helpt je de juiste beslissingen te nemen 
bij vragen als: wat heb ik nodig om zelfstandig te blijven wonen, wie 
kijkt er naar me om als mijn dementie verergert, wie zorgt er voor mijn 
gehandicapte kind als ik er niet meer ben?
De Stichting Mentorschap Amsterdam ondersteunt mensen met een klein 
netwerk of zonder naaste familie bij dergelijke belangrijke vraagstukken. 
Kom je in aanmerking voor deze vorm van hulp, dan word je officieel 
gekoppeld aan een mentor. Deze getrainde vrijwilliger denkt vanaf dat 
moment met je mee en helpt je de regie over je leven te houden. Heb 
je een mentor nodig of is het mentorschap misschien wel iets voor jou? 
Neem contact op via www.mentorschapamsterdam.nl.
 
Advertorial

Mentor biedt hulp bij zorgvragen



Kennisgeving

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 12 mei 2020 besloten over aanwij-
zing, opheffing en wijzing van (nieuwe) plekken voor afvalcontainers en grof afval in 
de Insulindeweg, Billitonstraat en Madurastraat. 

De besluiten bekijken
De besluiten met de nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof afval 
kunt u van 3 juni tot 15 juli 2020 bekijken op www.amsterdam.nl/containersoost.

Als u geen internet hebt, kunt u de aanwijzingsbesluiten van 3 juni tot 15 juli 2020 
bekijken bij het Stadsloket aan het Oranje-Vrijstaatplein 2. 
Door het coronavirus moet u een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 020.

Als u het niet eens bent met het besluit
U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met het besluit voor de plekken voor 
afvalcontainers en grof afval. U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Raad 
van State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met het 
besluit. Deze brief moet u voor 15 juli 2020 versturen. U betaalt kosten (griffierecht) 
als u in beroep gaat. 

Kent u de fietsroute die vanaf het Mr. Visserplein, via de Nieuwmarkt naar 
de Prins Hendrikkade gaat? Dit is één van de drukste fietsroutes van onze 
oude binnenstad. 

Op deze route zijn een aantal onveilige situaties. We gaan de route verbeteren 
omdat we verwachten dat in de toekomst de route nog drukker wordt. 

Daarbij vragen wij uw hulp! Wat vindt u dat er beter kan? 

Laat het weten via 
fietsroutenieuwmarkt.amsterdam.nl 
of gebruik de QR-code.

fietsroutenieuwmarkt.amsterdam.nl

Wat kan er beter?

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

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

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

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

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

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Amsterdam
020 244 31 89

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

GRATIS 

kennismakings-

gesprek!

www.scheidingsplanner.nl

• Samen scheiden 
(mediation)

• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de 

alimentatie
• Second opinion
• Ook voor ondernemers!

Vestiging Amsterdam
IJburglaan 634S
1087 CE Amsterdam

Gaat u scheiden?
Alle hulp bij uw scheiding op juridisch,      
fiscaal, financieel en emotioneel gebied

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

Met de slippers, 
sandalen en 
schoenen van REEF, 
TEVA en KEEN

Laat de zomer 
maar komen!

Linnaeuskade 5 Amsterdam, www.run-inn.nl

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

Meer weten? 
020 592 54 20 

Begeleiding en 
dagbesteding

www.zgao.nl



ENERGIETRANSITIE
Windmolens, waar komen ze te staan?

Amsterdam gaat meer duurzame energie 
opwekken. Het is de bedoeling dat in 2030 
ruim 80% van de verbruikte energie in de 
stad wordt gedekt door zon- en windstroom 
die in de stad wordt opgewekt.
Om deze doelstelling te halen zouden er op 
de helft van de geschikte (grote) daken van 
bedrijfspanden in de stad zonnepanelen 
moeten komen. Daarnaast is wethouder 
Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) op 
zoek naar locaties voor 17 windmolens.
Er zijn hiervoor zeven ‘zoekgebieden’ in 
beeld, waaronder Zeeburgereiland/IJburg/
Sciencepark, het havengebied, Noord 
en de Amstelscheg. Omdat windmolens 
nadrukkelijk in het landschap aanwezig 
zijn worden omwonenden, ondernemers 
en andere belanghebbenden bij dit 

proces betrokken. In juni zijn er online 
informatiebijeenkomsten gehouden voor 
deze gebieden. Over de uitkomst zijn nog 
geen mededelingen gedaan.
 
Op de kaart
In Oost worden als locaties onderzocht: Het 
gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal, 
langs de A10 Zuid (bij Sciencepark), het 
IJmeer op enige afstand van IJburg en 
rondom Zeeburgereiland. Ook naar het 
Diemerpark wordt gekeken als plek voor een 
windmolen (blauw gearceerde gebieden).
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REVALIDATIEKLINIEKEN IN HET FLEVOHUIS LANGZAAM TERUG NAAR NORMAAL

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

ZGAODeel 70

‘Nieuwe revalidanten welkom om aan 
hun herstel te werken’

“We zijn blij dat alles weer een 
beetje normaal wordt,” verzucht 
Linda. “Het hele huis is gelukkig 
coronavrij. En nu de ziekenhui-
zen hun reguliere zorg en opera-
ties weer opstarten, verwachten 
wij nieuwe patiënten. Op advies 
van de GGD gaan zij voorlopig 
nog wel twee weken in quarantai-
ne. We blijven voorzichtig, maar 
nieuwe revalidanten zijn zeker 
welkom om hier aan hun herstel 
te werken.”

Freek Degen (91) belandde in de 
revalidatiekliniek toen hij zijn 
heup brak na een val in huis. Hij 
woont zelfstandig in de Wa-
tergraafsmeer, een buurt voor 
deftige mensen, zegt hij met een 
lach. “Ik woon daar heerlijk, al 
66 jaar.” Hij is dan ook vastbera-

Het Flevohuis wordt gemo-

derniseerd en nu is een van 

de revalidatieklinieken aan 

de beurt. Een aantal reva-

lidanten verblijft intussen 

op de begane grond die al 

verbouwd is. Vanuit de fris-

se woonkamer kijk je uit 

op het Kramatplantsoen. 

Bezoekers zijn weer wel-

kom en activiteiten worden 

opgestart. Freek Degen 

zit er in de gezamenlijke 

woonkamer te puzzelen of 

soms te dammen. Teamlei-

der Linda Melman “Je wilt 

het beste voor iedereen die 

hier revalideert.”

den om hard te werken aan zijn 
herstel en straks terug naar huis 
te gaan. “Mijn kinderen denken 
daar anders over, maar als je niks 
doet, kom je er niet.”
 
Het Flevohuis is bekend terrein 
voor hem. Zijn vrouw woonde 

Freek Degen en teamleider Linda Melman in een van de mooie ruimtes op de begane grond. Freek zit 
veel te puzzelen voor het raam, met uitzicht op het plantsoen. Linda: “Gelukkig kunnen we het normale 
revalidatieprogramma stap voor stap weer opstarten, je wilt het beste voor de mensen die hier revalideren.”

Door Linda van den Dobbelsteen

er een aantal jaar na de diagnose 
dementie, een moeilijke tijd. “We 
waren meer dan 65 jaar getrouwd. 
Dan word je ineens van elkaar 
gescheiden.” Hij valt even stil. 
“We zaten hier graag in de grote 
binnentuin, samen in de zon 
met een kopje koffie.” In die tijd 

richtte Freek de Stichting Vrien-
den Groepswonen Flevohuis 
op, die met een donatie onlangs 
onder meer de aanschaf van een 
visitekar mede mogelijk maakte. 
Hiermee konden bewoners in 
coronatijd veilig hun geliefden 
zien. Zijn ogen stralen als hij 
erover praat.
 
Ik kan niet zo veel en zit hier 
wat te puzzelen of een potje te 
dammen, vertelt Freek. Lachend: 
“Nou ja, twee potjes in totaal, 
en twee keer ben ik onder tafel 
gespeeld.” Linda: “Het was impro-
viseren de afgelopen maanden, 
we hebben een nare tijd gehad. 
Normaal bij ons is dat patiënten 
fysiotherapie krijgen en veel 
oefenen in zelfstandigheid. Er 
zijn activiteiten en in de ochtend 
staat er een ontbijtbuffet, om 
mensen zoveel mogelijk zelf te 
laten doen. Vanwege het corona-
virus bleef iedereen vooral op de 
eigen kamer. Nu kunnen we het 
normale programma stap voor 
stap weer opstarten. Dat is fijn, al 
blijven we voorzichtig.”

www.zgao.nl
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Maatwerkvoorschriften, reguliere 
procedure, beschikking

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

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd 
aan Grondboorbedrijf Haitjema B.V. namens 
Vaanster B.V. en hebben betrekking op het 
tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater 
vrijkomend bij het regenereren van een 
koude- en warme bron (doublet) behorende 
tot een open bodemenergiesysteem, op het 
gemeentelijk vuilwaterriool.

Datum besluit: 4 juni 2020
Locatie: Mr. Treublaan 7 (Kantoorgebouw  
“The Cloud”), Amsterdam
Zaaknummer: 9619882

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

contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

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

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.
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deBrugNieuws

‘Vogels broeden er niet alleen op, ze eten er ook van’
T U I N E I L A N D J E S  VO O R  WAT E RVO G E L S  O P  K ATT E N B U R G  E N  W I TT E N B U R G

Thelma Neleman op de brug over de Kattenburgervaart. Met 
buurtbewoners zorgde ze voor vlotten op het water, zogenoemde 
watertuinen, waar watervogels naar hartenlust kunnen broeden.

Thelma Neleman (76) zag 

in de nieuwbouwwijken 

op Kattenburg steeds meer 

steile, betonnen kademuren 

verschijnen, waar watervo-

gels onmogelijk uit kunnen 

klauteren om te broeden. Ze 

zorgde met buurtbewoners 

sinds 2009 voor maar liefst 

41 watertuinen (vlotten op 

het water) in de Kattenbur-

gervaart en de Wittenbur-

gervaart.

“Iets verderop bij de oude werf 
was vroeger nog allemaal gras-
land,” vertelt Thelma Neleman, 
die in 2007 het initiatief nam 
tot de watertuinen. “Er liepen 
kippen rond en het land liep af 
in het water. Nu zijn de kades 
allemaal hoog, van beton en er 
wordt vaak tot aan de waterlijn 
gebouwd. Ik vind het afgrijselijk.”

In 2007 vroeg Neleman samen 
met een bioloog subsidie aan 
voor het scheppen van broed-
gelegenheid voor de watervo-
gels op de Oostelijke Eilanden. 
“Ik had watertuinen gezien in 
de Boerenwetering in De Pijp. 
Zo kwam ik op het idee.” Het 
had heel wat voeten in aarde, 

maar uiteindelijk kwam er 
subsidie van het stadsdeel om 
watertuinen aan te leggen.
 
Ze bestelden verschillende 
soorten broedeilanden: van 70 
bij 70 centimeter en watertui-
nen met gaasomheining, die 
alleen bedoeld zijn voor water-

Door Kirsten Dorrestijn

planten. Het zijn frames van 
piepschuim en waterbestendig 
hout met daaronder gaas waar 
de plantjes op worden gezet. 
Behalve ‘gewone’ watertui-
nen maakten de bewoners 
ook wilgeneilanden (4 bij 1,5 
meter), waar wilgentenen op 
worden gelegd. Neleman: “Je 
merkt wel dat die wilgeneilan-
den flink worden gebruikt. De 
vogels broeden er niet alleen, 
ze eten er ook van.”
 
Al snel nadat de eerste vlotten 
waren neergelegd kwamen er 
vogels op broeden: eerst een 
meerkoet, toen een futenpaar, 
waterhoentjes en een enkele 
wilde eend. Neleman loopt 
er dagelijks langs met haar 
hond en kijkt dan altijd even. 
Eén keer zag ze een zwaan 
met drie jongen op zo’n klein 
vlot slapen, dus óók die vogel 
gebruikt ze. Sinds ze een fu-
tennest in het water heeft zien 
glijden bestelt ze alleen nog 
watertuinen mét omheining.
Als er nieuwe watertuinen 
worden aangeleverd, zetten 

de bewoners er zelf stekjes 
van moerasplanten in: engel-
wortel, gele lis, gele waterkers, 
valeriaan, kattenstaart, water-
drieblad, moerasspirea, zu-
ring, harig wilgenroosje, riet en 
watermunt. “Die laatste ruikt 
heel lekker als je erlangs vaart,” 
zegt Neleman. De wortels van 
de waterplanten groeien door 
het gaas heen en hangen er 
als een kluit onder. “Ik heb 
het zelf gevoeld,” verklaart ze. 
“Soms is de kluit zo zwaar dat 
het vlot bijna kapseist.” Niet 
alleen watervogels profiteren 
van de ‘tuinen’, vissen zetten 
hun eitjes af tussen de plan-
tenwortels en insecten hebben 
baat bij de bloeiende bloemen.

Het opschonen van de water-
tuinen doen de buurtbewo-
ners eens per jaar, vlak voor 
het broedseizoen, vanuit de 
sloep van een bewoner. Dan 
halen ze het afval weg en ver-
wijderen ze de oude nesten.

Kennismaking met bijzonder opvangconcept
U N I K I DZ  S U M M E R C A M P :

‘Gelukkig zijn al onze locaties weer gewoon open’, vertelt 

de opgeluchte Stephanie Schouten, locatiemanager van de 

UniKidz-vestigingen Steiger en Neptunus. ‘Het is zo leuk om 

alle kinderen weer te zien en ons te kunnen richten op de 

activiteiten die deze zomer gepland staan. Zoals het eerste 

UniKidz Summercamp. Natuurlijk hebben we ons met veel 

plezier en positiviteit gericht op de noodopvang en bege-

leiding van kinderen in de bijzondere situatie die corona de 

afgelopen tijd met zich meebracht. Maar ik geniet weer van 

de terugkeer naar ons ‘gewone’ werk.’

UniKanjer Stephanie op de voorschool van basisschool Neptunus.

Stephanie is een van de Uni-
Kanjers zoals de opvangorga-
nisatie de vaste medewerkers 
noemt. Ze is al jaren als mede-
werker betrokken bij UniKidz 
en maakte onlangs de stap naar 
locatiemanager. Ze is nu onder 
meer verantwoordelijk voor de 
opvang die UniKidz verzorgt 
in basisschool Neptunus. 
‘Voor ons was dat een grote 
stap. We zijn gewend om op 
zelfstandige locaties opvang 
te verzorgen, zowel buiten-
schools, kinderdagverblijf als 
voorschoolse educatie. En nu 
doen we dat voor het eerst bin-
nen en in samenwerking met 
een basisschool. Uiteraard met 
het bijzondere UniKidz-con-
cept waar kinderen activiteiten 
krijgen aangeboden in vier 
ontwikkelingsgebieden.’

Stephanie doelt op de vier 
categoriën activiteiten waarin 
kinderen hun eigen talent 
kunnen ontdekken en ontwik-
kelen: FitKidz richt zich op 
sport en spel zoals bijvoor-
beeld zwemles, kickboksen en 
basketbal, MindKidz op den-
ken en doen met de bijzondere 
STEAM Makerspace, SoulKidz 
op cultuur, yoga, theater en 
dans, en SkillsKidz op vaardig-
heden als bijvoorbeeld koken. 
En al die activiteiten worden 
op structurele basis door pro-
fessionele instructeurs aange-
boden aan de kinderen in een 
all-inpakket, dus zonder extra 
kosten.
 
Door basisschool Neptunus 
wordt de samenwerking met 
UniKidz ervaren als positief, 

die kinderen iets extra’s biedt. 
Bovendien slaat de samen-
werking op het gebied van 
bijvoorbeeld voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) voor 
2- tot 4-jarigen een brug van 
opvang naar onderwijs. ‘Onze 
medewerkers moeten een 
speciale opleiding volgen voor 
de VVE. We hebben een aantal 
mensen die deze opleiding 
hebben doorlopen en heb-
ben nu VVE-groepen op de 
locaties Neptunus, Steiger en 
ParkHoek. Verder zijn we in 
gesprek met nog een school 
op IJburg om ook daar de VVE 
binnenkort aan te bieden’, 
vertelt Stephanie.
 
Zelf is ze naast de locatie Nep-
tunus ook verantwoordelijk 
voor UniKidz Steiger. Behalve 
kinderdagverblijf en VVE is 
hier ook een BSO-groep. ‘Voor 
al onze BSO-kinderen zijn we 
met superleuke plannen bezig. 
We organiseren in de hele 
zomervakantie summercamps 
met allemaal toffe activiteiten. 
Elke week heeft een eigen 
thema. We gaan naar buiten, 
sporten, doen aan theater, 
maken gebruik van de STEAM 
Makerspace voor kinderen die 
een uitdaging zien in techniek, 
en werken samen met partners 
als WOW, KNAP! en onze 

professionele instructeurs en 
begeleiders.
 
Voor kinderen die normaal 
niet naar UniKidz gaan wordt 
de laatste week van de vakantie 
een uniek summercamp, met 
een extra optie voor Summer-
school in samenwerking met 
KNAP!, om kennis te maken 
met het unieke activiteiten-
concept van UniKidz. Voor 
€295,00 kunnen ze een hele 
week (maandag t/m vrijdag) 
komen als hun ouders weer 
moeten werken. En als ze na 
de vakantie starten op een van 
de opvanglocaties van Uni-

Kidz, dan is het summercamp 
achteraf alsnog gratis en wordt 
het bedrag terug gestort.
 
Wie meer wil weten over de 
activiteiten of het UniKidz 
Summercamp, kan kijken op 
www.unikidz.nl. Wil je meer 
weten over de verschillende 
opvanglocaties, dan kun je ook 
bellen voor een rondleiding: 
020-4165691.
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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 maatwerkvoorschiften zijn op verzoek van Magazijn de Bijenkorf B.V. 
opgelegd en hebben betrekking op het afzien van de verplichting tot 
het plaatsen van een slibvangput en een vetafscheider.

Datum besluit: 27 mei 2020
Locatie: Warmoesstraat 170, Amsterdam
Zaaknummer: 9618970

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.

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 het referentie-
nummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een 
bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken  
wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

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

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

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

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 Buro Bron B.V. namens Energie Totaal 
Projecten en hebben betrekking op de tijdelijke 
lozing van chloridehoudend grondwater op het 
gemeentelijk gemengd rioolstelsel. Het  
grondwater komt vrij bij het herontwikkelen 
van een monobron behorende bij het open  
bodemenergiesysteem van het Hotel The Grand.

Datum besluit: 28 mei 2020
Locatie: Sint Agnietenstraat ongenummerd  
te Amsterdam
Zaaknummer: 9572614

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 bekend
making daarvan een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethou
ders 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 het referentie
nummer/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 recht
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Voor het behandelen van een verzoek worden 
griffiekosten in rekening gebracht. 

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

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan 
de hierboven genoemde datum van het besluit.
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Mondkapjes met een twist

De blauwe wegwerpkapjes 
voeren de boventoon, maar ik 
zie ook aardig wat gekleurde 
exemplaren, met decoratieve 
motieven. Op eentje staat in 
grote witte letters op zwarte 
stof Black Lives Matter! Het 
mondkapje is in korte tijd ver-
anderd van een noodzakelijk 
kwaad tot een subtiel mode-
accessoire en sterk expressie-
middel. Ikzelf heb wat moeite 
met ademen en vervloek mijn 
eigen kapje.
 
De ontvangst in het museum is 
allerhartelijkst. De kaartjesver-
koper informeert vriendelijk 
of ik geen ziekteverschijnselen 
heb. Ze geeft me een button 
en een pennetje mee. “Met de 
button kunnen we in de gaten 
houden hoeveel mensen er 
binnen zijn, en met de pen 
kunt u de touchscreens aanra-

Op de pont achter het Centraal Station is iedereen nu verplicht een mondkapje te dragen. “Het is in korte 
tijd veranderd van een noodzakelijk kwaad tot een subtiel modeaccessoire.”

ken.” De pijlen wijzen me de 
weg, langs de kluisjes en een 
zeeppompje, richting de trap 
naar de exposities.

In het Tropenmuseum is 
het aangenaam rustig. Op 
mijn gemak slenter ik door 
de tijdelijke exposities What 
a Genderful World en Bali: 
Behind the Scenes. De exposi-
ties zijn interessant, maar wat 
het meeste indruk maakt is de 
stilte. Het statige interieur lijkt 
nu extra tot zijn recht te ko-
men. Adembenemend. Maar 
de herkomst van de pracht en 
rijkdom van het voormalig 
Koloniaal Museum zet natuur-
lijk ook wel aan tot denken.
 
In de brochure van het mu-
seum lees ik dat in de lichthal 
een ‘maakplaats voor mond-
kapjes’ wordt gerealiseerd. Van 

4 juli tot en met 16 augustus 
kun je aanschuiven bij de 
workshops om een eigen twist 
aan het mondkapje te geven: 

‘Wat wil je juist nu uitstralen 
en wat gebruik je daarvoor? 
Een woord, een print, een dier? 
Zeg het met je mondkapje.’

Ik ben opgetogen als een kind. Vandaag ga ik voor het eerst 

in lange tijd weer naar het museum. Het is relatief druk op 

de pont en ik nestel mij tegen een prullenbak om niet te 

dicht op de anderen te staan. De mensen om me heen staren 

zoals gebruikelijk in het niets of naar hun telefoon. Eén ding 

is echter geheel nieuw: het mondkapje.

deBrug Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

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

WO R KS H O P S  I N  H E T  T R O P E N M U S E U M

IJburger ontwikkelt onverwoestbare fiets
‘OV E R  A L L E S  I S  N AG E DAC H T.  D E Z E  F I E T S  K R I J G  J E  N I E T  K A P OT ’

Hij noemde hem de Bloker 

Naked Bike, de door hem 

uitgevonden matzwarte 

fiets met rode accenten. Pie-

ter van der Straaten houdt 

intens van fietsen en kreeg 

tijdens een tocht in nota 

bene New York het lumi-

neuze idee voor een super-

lichtgewicht, niet kapot te 

krijgen fiets. “Ik wil mensen 

inspireren om zonder gedoe 

blij te fietsen.”

Zijn fiets is uniseks, voor 
jong en oud, en vooral voor 
wie zélf wil fietsen. Het is een 
lichte fiets, ongeveer 12 kilo, 
helemaal van aluminium en 
rvs. “Hij roest niet, er zijn geen 
kabels of kettingen die stuk 
kunnen gaan, en hij heeft twee 
terugtrapversnellingen en een 
terugtraprem. Het is de ideale 
stadsfiets.”
 
Het idee ontstond in New 
York, in Brooklyn om precies 
te zijn, waar Pieter met zijn 

Pieter van der Straaten uit Oost ontwikkelde de Bloker Naked Bike. 
“Fietsen heeft in alle opzichten zoiets positiefs.”

gezin op vakantie was en op 
gehuurde fietsen een tocht 
maakte. De verhuurder adver-
teerde met laag-onderhoud 
fietsen. “Ik dacht: die hebben 
we in Nederland ook nodig, 
maar dan beter. Zo is het be-
gonnen.”
 
Het is natuurlijk een hele 
uitzoekerij geworden. Van der 
Straaten – geen fietsenman, 
wel fiscalist en met een hoofd 
vol creativiteit – deed een 
hoop research, las veel, wikte 
en woog, keek naar details, de 
beste productieplekken en 
slimmigheden. “Ik vind het 
leuk om iets te maken. En ik 
ben een intense liefhebber van 
fietsen, geïnteresseerd in het 
fenomeen fietsen. Bovendien 
heb ik drie tieners, dan is er 
eigenlijk altijd wel een fiets 
kapot. Altijd. Ik wilde dus een 
onverwoestbare fiets maken.”
 
Hij betrok zijn zwager en 
fietstechnicus Scott Corbett 
– “vroeger fietsenmaker, hij 
snapt het helemaal” – bij zijn 
plannen en zo ontstond lang-
zaam maar zeker de Bloker 
Naked Bike. Toen de fiets na 

diverse proefmodellen hele-
maal af was en klopte, zei Van 
der Straaten tegen Corbett, 
ook een fanatieke fietser die 
dagelijks 40 kilometer tus-
sen wonen en werken aflegt, 
bij wijze van test: “Probeer ’m 
maar kapot te krijgen. Ander-
half jaar en 8000 kilometer 
verder is hem dat nog niet 
gelukt.”
 

Extra’s naar keuze
“In al die maanden heeft hij 
alleen een paar keer een lekke 
band gehad.” Daarom kun je 
er een insert in laten plaatsen, 
een rubber tussen velg en 
binnenband. Zo zijn er – naar 
aanleiding van de negen meest 
voorkomende gebreken zoals 
een kapotte ketting, versnel-
ling of verlichting – meer ver-
nuftigheden. “De ketting is een 

riem geworden. De versnelling 
zit achter in de naaf en het za-
del heeft een handgreep.” Over 
alles is nagedacht. Wie wil 
kan bijvoorbeeld van Reelight 
uit Denemarken batterijvrije 
verlichting op de fiets laten 
aanbrengen, of een bagage-
rekje voorop.
 
Het was een mooi proces, 
zegt een enthousiaste Van 
der Straaten. “Het is ontzet-
tend leuk om iets heel anders 
te doen, waarmee ik ook iets 
goeds geef aan de samenleving. 
Fietsen doe je buiten en het is 
gezond. Uiteindelijk wordt ie-
dereen er gelukkig van. Fietsen 
heeft in alle opzichten zoiets 
positiefs.”

Advertorial



Meld je aan als donateur en win
Stuur een e-mail naar info@debrugkrant.nl met je volledige 
naam en hoe je die in de krant wilt hebben. We sturen je 
vervolgens per e-mail een betaalverzoek terug. 
* Het donateurschap kan op ieder moment worden stopgezet. 
De prijzen van deze maand zijn: 
1. Tuinbon ter waarde van €100 Intratuin Nobelweg 10, 
 intratuin.nl 
2. Waardebon ter waarde van €75 van Run-Inn aan de 
 Linnaeuskade 5, run-inn.nl.
3. Boodschappenpakket ter waarde van €60 van Reuring, de 
 weekmarkt IJburg op het Joris Ivensplein, reuringmarkt.nl. 
Winnaars worden in de editie van 26 augustus bekend gemaakt.
 

Namens team de Brug: veel dank.

De winnaars van editie 122: 

•  M. Smith (tuinbon Intratuin) 

•  S. Paanen (dinerbon restaurant Risto Enoteca PepeNero) 

•  M. van Stein (fles Crémant d'Alsace)

 

Dank donateurs van de Brug! Mede dankzij jullie kunnen we deze krant maken: Carla de Raay • Cinta Forger • Manon Langedijk • Mia Fiedeldij Dop • 

Martin Melchers • Manuela Smith • E. van Dam • Maurits van Os • M. Caton • Klaas Dijkhuis • Sacha Paanen • Frits van der Meer • Wietske Wits • Frans en José van Vliet • 

Aukje • Theo van Tulder • Machiel de Rooij – MRPR Communicatie • Catharina Hoogterp • BNB architecten • Mark Vermeulen • Frida Derkzen • Samantha Bezembinder • Jan-

neke Vermeulen • Henk Spaan • Ferry Harderwijk • Allard Diekmann • Mirte Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

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

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

We zoeken

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

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

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

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

kidsaktief.nl

 

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

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

WWW.OTUA.NL

 

Administratie en Consultancy  
Associatie B.V. 

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

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

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

Nieuw adres
vanaf 1 december 
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede

www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

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

Perfection with Elegance & Grace

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

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

Ruime keuze in:

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

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

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

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

enoteca
Italian wine & food

Colofon

de Brug
jaargang 13, nummer 123
24 juni 2020

Aan dit nummer werkten mee

Linda van den Dobbelsteen, Jan van Erven Do-
rens, Kirsten Dorrestijn, Harko van den Hende, 
Jim Jansen, Bas Kok, Gijs Lauret, Marcel van 
Roosmalen, Wietse Schmidt, Catherine Smit, 
Henk Spaan, José Stoop, Janneke Vermeulen.

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

Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Fotografie
Martijn van den Dobbelsteen

Drukwerk
Rodi Rotatie

Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam

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

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

publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt, 
online en op papier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex. 
verspreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma-
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland, 
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

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

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

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oost-
poort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious 
Oostpoort, café-restaurant Polder, Deen 
IJburg, Ekodis Beukenplein, Flevohuis, 
gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten, 
Haddock, IJburg College, Intratuin Nobel-
weg, Landmarkt Schellingwoude, Krijgsman 
Muiden, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeel-
huis Oost, Sickmann Woninginrichting, 
Sportfondsenbad Oost, winkelcentrum 
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

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

Passie voor maken
Meubelstoffering & Gordijnen

Bankastraat 35 hs, 1094 EB Amsterdam 
tel: 06 243 019 76, www.melianihome.nl

Boekhandel 
IJburg 

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

Pieter van der Straaten Cornelis Zillesenlaan 78
1086ZK Amsterdam
+316 2278 9870

www.blokernakedbike.com

Bloker_VK_V3.indd   1 05-04-19   14:47

www.newomij.nl

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

House of Xangô 
Oostenbur-
gergracht 61 
Amsterdam 
06 21168480 
www.house
ofxango.nl

Boekhandel 
IJburg 

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

 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

 THELIQUIDCOLLECTION
 THELIQUIDCOLLECTION

Voor vrienden hebben 
we altijd een plekje.

mail 
martijn@debrugkrant.nl

IJburglaan 876 
1087 GE Amsterdam
06 34 000 622
www.blokernakedbike.com
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deBrugRecept

bereiding
Maak de rabarber schoon, snijd ’m in boogjes en doormidden. Bak de sjalot 2 minuten op laag vuur in de olie. Rasp 
de schil van de citroen. Voeg de rabarber, het sap van de citroen en suiker bij de sjalot samen met een eetlepel 
water. Laat de compote 15 minuten zachtjes stoven of totdat de rabarber uit elkaar valt. Voeg nog een beetje water 
toe als de rabarber droogkookt. Laat de compote afkoelen. Laat de makreel uitlekken en meng met de boter, ci-
troenschil, een snuf chilipeper en weinig zout. Serveer de makreelboter op de toast met de rabarbercompote. 

Door Janneke Vermeulen

RECEPT: MAKREEL MET RABARBERCOMPOTE VOOR 4 X TOAST 

Voor 4x toast:

• 1 flinke stengel rabarber (zo’n 200 
gram)

• 2 sjalotjes, gesnipperd
• neutrale olie
• 1 bio citroen
• 1 eetlepel (bruine) suiker
• 1 blikje makreel (120 gram)
• 50 gram roomboter zonder zout, 

op kamertemperatuur
• chilipeper
• 4 dikke boterhammen, geroosterd 

 
 

Janneke kookt

Om bekende redenen lagen de schooltuintjes in park Frankendael er dit voorjaar verlaten bij. Geen acht soorten ui, 
opdringerig venkelgroen of kwetterende kinderen. Mijn zoon en ik liepen er geregeld langs tijdens onze dagelijkse 
ochtendwandeling. Weemoedig haalden we herinneringen op aan twee jaar geleden, toen hij wekelijks thuiskwam 
met een tas vol zanderige bosui, rode ui, kropsla, aardappelen en grote hoeveelheden courgette. De pissebedden en 
slakken kregen we er gratis bij.
 
Rabarber is ook zo’n typische volkstuingroente. Na Sint-Jan op 24 juni wordt-ie niet meer geoogst, dus deze weken 
ligt de groente voor het laatst in de winkel – pak die kans, mensen! In Brabant, waar ik opgroeide, had ik weliswaar 
geen schooltuintje, maar wel een opa met een volkstuin. Er kwam meer rabarber uit die tuin dan me lief was. Alleen 
met veel scheuten suiker erbij vond ik de rabarbercompote van oma te pruimen. Maar toen mijn zoon er twee jaar 
geleden mee op de proppen kwam, gaf ik de rabarber een herkansing. En guess what: hij bleek keilekker. Tja, zo is dat 
met herinneringen; je kunt er niet op vertrouwen.
 
Ik eet rabarber het liefst met een vette vis als sardien of makreel, het zuur en vet houden elkaar perfect in bedwang. 
Aan die rabarbercompote heb je even een werkje, maar die vis is zo gepiept.

LAATSTE-KANS RABARBER

DUURZAME INNOVATIE

Sluisbuurt krijgt ondergronds 
afvalinzamelingssysteem

De gemeente Amsterdam heeft de aanleg van een 
ondergronds afvalinzamelingsysteem (OAT) in de Sluisbuurt 
gegund aan MariMatic uit Finland. Bij het ontwerp van de 
wijk – 5500 woningen in een mix van hoog- en laagbouw – 
is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en innovaties, 
ook op het gebied van afvalinzameling.
Bewoners kunnen straks in hun woongebouw op een 
centrale plek hun afval en grondstoffen aanbieden bij 
meerdere inwerpopeningen van het buizenstelsel. Via die 
buizen worden de verschillende stromen ondergronds 
getransporteerd naar de inzamellocatie, vanwaar het 
vervolgens wordt opgehaald door vuilniswagens. Zo 
hoeven er geen zware vuilniswagens door de wijk te rijden 
en wordt openbare ruimte gespaard, doordat er op straat 
geen afvalcontainers nodig zijn. Via dit vernieuwende 
systeem kunnen restafval en de drie circulaire afvalstromen 
– GFE (groente, fruit en etensresten), OPK (oud-papier 
en karton) en PMD (plastic, metalen en drinkpakken) 
– worden ingezameld. Glas, groot karton en klein 
huishoudelijk afval kunnen niet via de buizen, dit afval 
wordt in rolcontainers op dezelfde inzamellocatie 
verzameld. De eerste Sluisbuurtbewoners worden in 2023 
verwacht.



deBrug

Een romantisch diner voor twee met voor- en nagerecht én een flesje wijn, aan de gezellige haven.

Knotsmooie zomerprijs van café-restaurant DOK48!

Puzzel jij mee voor fantastische diner voor twee van DOK48?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 5 juli 2020 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (26 aug.) bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door café-restaurant DOK48, Krijn Taconiskade 328, dok48.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 122-2020 is meiboter. Uit 389 inzenders is L. Ettolrach uit 
de Czaar Peter-buurt als winnaar uit de bus gekomen en  heeft inmiddels bericht gekregen.

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  2 7

deBrug
editie 124
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 26 augustus 2020.

Horizontaal
 

 1. Angola (op motor-
  rijtuigen)
 4. Deel van het oog
 8. Zangstem
 11. Steekvlieg
 13. Middag(uur)
 14. Bos
 15. Omroep
 16. Uitzichtloos
 18. Vaat
 20. Serie
 21. Kledingstuk
 23. Arbeidstijdverkorting
 24. Prior
 25. Kleur
 27. Arabische titel
 31. Solozang
 33. Koor
 34. Je wordt ___ gemist
 35. Gezang
 36. Lusthof
 38. Bloeimaand
 39. Naaldboom

 

41. Niets
 43. Patat
 46. Witte bloem
 47. Gele of zwarte kort-
  harige hond
 49. Brandstof
 52. Overweg met een  
  automatische knip- 
  perlichtinstallatie
 53. Loon
 54. Luizenei
 55. Uitsparing in een muur
 56. Loven
 57. Krant
 

Verticaal
 

 1. Gravin van Holland
 2. Naar aanleiding van
 3. Waarborg
 4. Inademen
 5. Mooie bloem
 6. Olm
 7. Iets heel slechts
 8. Plant
 9. Stijl in mode
 10. Opgooi
 12. Halfzacht
 17. Bestaan
 19. Straat
 21. Keer
 22. Wachthuisje
 23. Vervreemden
 26. Gelofte
 28. Prevelen
 29. Denkbeeld
 30. Tocht
 32. Reptiel
 37. Strandheuvel
 40. Verdieping

 42. Schaakstuk
 43. Eiervla
 44. Turkse drank
 45. Vogel
 46. Zitplaats in theater
 48. Bij
 50. Europeaan
 51. Et cetera

P R I J S P U Z Z E L

Na drie maanden van deels gedwongen, deels vrijwillige 
lockdown in Frankrijk, liep ik vorige week in de Albert 
Heijn op IJburg. Al snel zag ik dat ik de enige was met 
een mondkapje op. Wie waren hier nu de uitslovers, ik of 
al die ontspannen Amsterdammers. Ik kwam net uit een 
land waar je zonder mondkapje geen winkel in kwam, 
nog steeds niet, en waar ik minstens zes weken lang 
maar een uur per dag naar buiten had gemogen met een 
ingevuld en getekend formulier op zak met informatie 
waar de reis naar toe ging en wat het doel ervan was. 
In ben in die periode vier keer aangehouden met het 
verzoek mijn attestation te tonen.
Een man in ons gehucht had een bekeuring gekregen 
omdat hij slechts koffie had gekocht. Koffie was geen 
eerste levensbehoefte volgens de Franse autoriteiten. Dat 
was daar de sfeer.
En nu, net verlost van de overigens zonder morren 
gedragen dwang, liep ik in een supermarkt in 
anarchistisch Amsterdam en probeerde uit alle macht me 
niet belachelijk te voelen.
In mijn flatgebouw had ik het kapje ook op, ik drukte 
liftknopjes in met een sleutel en opende deuren met 
mijn mouw. Buiten deed ik het kapje even omlaag om 
het in winkels weer voor mijn neus te trekken.
Hier zeggen ze dat een kapje alleen psychologisch helpt, 
daar dat het daadwerkelijk nuttig is. Waarom het in 
het openbaar vervoer en in vliegtuigen dan wel moet, 
zeggen de virologen niet. Nou, dan niet. Intussen komen 
er uit Duitsland rapporten dat de besmetting afneemt in 
plaatsen waar ze het mondkapje experimenteel verplicht 
hebben gesteld.
Ik neem het zekere voor het onzekere en zou het zeer op 
prijs stellen wanneer de lezers mijn voorbeeld zouden 
volgen. Een week maar hoor, dan ben ik weg. Dan geef ik 
alles weer vrij.
Over de snelweg zal ik naar het Zuiden rijden, met 
Nederlandse caravans en stationwagens om me heen op 
weg naar de camping. Ik zal me zorgen maken of ze wel 
mondkapjes bij zich hebben. Zo niet, kunnen ze geen 
boodschappen doen.
Het is daar IJburg niet.

Anarchistisch Amsterdam

Henk
SPAAN



Amsterdam

Intratuin Amsterdam

HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!
Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam
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Chillen 
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