
deBrug
Rivka Bos verhuisde met 
haar man en kinderen van de 
drukke Weesperzijde naar 
de weilanden in Diemen, 
waar ze een droomoase vol 
vlinders en bijen realiseerde.
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D E  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

We aten bij het Huis met de 
Pilaren in Bergen. Jacques Brel 
trad er in 1964 op, het was 
niet helemaal zijn ambiance. 
Geschreeuw, gedoe.
Michel van café-restaurant De 
Avonden en zijn vriendin en 
een vriend en diens vriendin 
zaten er ook. De obers leidden 
de andere gasten maar vast om.
‘Horeca-beleefdheid.’
Die vriend was groot gewor-
den met dekbedovertrekken 
op de markt. Hij schreeuwde 
naar onze tafel: ‘Ik zeg eerlijk 

dat ik in de eerste plaats aan 
mezelf denk, ik kan mezelf 
aankijken in de spiegel.’
Zijn vriendin knikte, ze kende 
de filosofie.
‘Dan nog even over dit dorp,’ 
riep het dekbedovertrek, 
‘het is leuk, maar het is geen 
Amsterdam. En ook geen 
Amsterdam-Oost. En ook geen 
Betondorp. Met regen blijft er 
niets van over.’
De week erop ging de zon 
schijnen.

HORECA-BELEEFDHEID Marcel van Roosmalen 

Bob Bronshoff fietst al 
decennia met zijn camera 
door Amsterdam. In Oost 
heeft hij ‘te veel favoriete 
plekjes om op te noemen’. 
En een geheim adresje…

Henk Spaan: 
“Ik gebruikte vooral 
mijn geheugen om te 
betogen dat rellen een 
puberprobleem is.”

‘Ik heb respect voor iedereen die werkt voor zijn 
 geld, net als wij’

DE MEIDEN VAN CAFÉ RUK & PLUK

Lees verder op pagina 3

Op de hoek Linnaeus-

straat–Tugelaweg ligt het 

legendarische café Ruk & 

Pluk. Wie houdt van een 

borreltje is er weleens 

in de lampen geëindigd. 

Janny en Marijke, 72 alle-

bei, zwaaien er de scepter. 

Nuchter bezien ze het le-

ven en hun gasten, die van 

heel dichtbij en van ver 

weg komen. Voor corona 

was het altijd volle bak. 

“Nu is het een half bakkie.”

 Door Linda van den Dobbelsteen

Het is een bruine kroeg zoals 
je die nog maar weinig ziet, 
met kleedjes op de tafel, een 
gokkast in de hoek en de heer-
lijkste versieringen. Oranje 
slingers voor als er voetbal is, 
plastic zonnebloemen omdat 

die ‘lekker zomers’ zijn, nog 
heel veel meer en ‘een ouwe 
lul’. “Die hangt er al dertig 
jaar.”
 
Janny en Marijke kennen 
elkaar van Oost, zijn allebei 
geboren in de noodbarakken 
op de Zeeburgerdijk, gingen 
jaren samen op vakantie en 
zijn sinds 2005 samen eigenaar 
van Ruk en Pluk. In onvervalst 
Amsterdams: “We hebben het 
overgenomen van Pierre en 
Hans. Pierre was een drukke, 
Hans bescheiden. Op de 
camping waar ze een caravan 
hadden stonden sperzieboon-
planten. Pierre rukte de bonen 
eraf, Hans plukte. Zo is de 
naam ontstaan.”
 
Aan stoppen denken ze niet. 
Marijke: “Ben je gek. En dan, 
op de bank zitten?” Ze doen 
het samen met de werkster, 
er is geen ander personeel. 
“Op maandag zijn we dicht, 

Marijke (72) en Janny (72) van café Ruk & Pluk: “Weet je wat het is: we zijn eigenlijk sociaal werksters. 
Mensen hebben problemen, daarmee komen ze naar je toe. Dat is ons werk, dat maakt het mooi.”

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



1 Geldig van 1 juli tot met 31 augustus 2020 op voorraadmodellen, registratie uiterlijk 30 september 2020. 2 Vanafprijs na a� rek van Hybrid Bonus (1), rijklaar incl. bpm/btw, inclusief leges, recyclingbijdrage en kosten rijklaarmaken. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden uitvoeringen. Prijs gebaseerd op een nieuwe 
CLIO HYBRID automaat 140 Zen en nieuwe CAPTUR PLUG-IN HYBRID automaat 160 Intens. 3 Ne� o bijtelling per maand gebaseerd op de fi scale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 37,35%. 4 Geldig van 25 mei tot met 2 september 2020. Tegoed van max. € 500,- incl. btw besteedbaar aan opties 
of accessoires. Uitsluitend voor particuliere-, zakelijk kopende- of leasende klant bij aanschaf of lease van een voertuig. © 08-20

O�  ciële brandstof- en CO2-gegevens op basis van NEDC BT-rekenmethodiek: min./max. verbruik: 1,5-4,4 l/100 km, respectievelijk 66,7-22,7 km/l. CO2: 33-99 gr./km.

Met een hybride model van Renault rijd je duurzamer, bespaar je brandstofkosten én heb je voordeel op wegenbelasting. De nieuwe Renault CLIO HYBRID laadt zichzelf op tijdens 
het rijden, bij de nieuwe Renault CAPTUR PLUG-IN HYBRID kun je ook de stekker gebruiken. Kom langs en ervaar het comfort tijdens een proefrit bij Nieuwendijk!

Kom ze ontdekken bij Nieuwendijk!

Amsterdam Zuidoost* Klokkenbergweg 3 Tel: (020) 561 96 50 
Hillegom Arnoudstraat 4 Tel: (0252) 43 30 43
Uithoorn* Zijdelweg 53 Tel: (0297) 56 30 44

Aalsmeer Zwarteweg 93 Tel: (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2 Tel: (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18 Tel: (020) 659 42 00

*Alleen onderhoud en reparatierenault-nieuwendijk.nl

De nieuwe hybride modellen 
van Renault

Nú beschikbaar bij Nieuwendijk

Early Bird voordeel!
Profi teer nú: tijdelijk tot € 500,- aan

gratis opties of accessoires
bij aanschaf van een hybride 4

Nieuwe CAPTUR PLUG-IN HYBRID
Incl. € 2.000,- Hybrid Bonus 1 v.a.

€ 31.290,- 2

Ne� o bijtelling v.a. € 222,- /mnd. 3

Nieuwe CLIO HYBRID
Incl. € 2.000,- Hybrid Bonus 1 v.a.

€ 20.990,- 2

Ne� o bijtelling v.a. € 152,- /mnd. 3

De nieuwe hybride modellen 
van Renault

Nú beschikbaar bij Nieuwendijk

Early Bird voordeel!
Profi teer nú: tijdelijk tot € 500,- aan

gratis opties of accessoires
bij aanschaf van een hybride

Nieuwe CAPTUR PLUG-IN HYBRID
Incl. € 2.000,- Hybrid Bonus 1 v.a.

€ 31.290,- 2

Ne� o bijtelling v.a. € 222,- /mnd. 3

De nieuwe hybride modellen 

Early Bird voordeel!
tijdelijk tot € 500,- aan

gratis opties of accessoires
bij aanschaf van een hybride 4

Nieuwe CLIO HYBRID
Incl. € 2.000,- Hybrid Bonus 1 v.a.

€ 20.990,-
Ne� o bijtelling v.a. € 152,- /mnd.

De nieuwe hybride modellen 

Early Bird voordeel!
tijdelijk tot € 500,- aan

gratis opties of accessoires
bij aanschaf van een hybride

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

PARTYSCHIP 
KLAAS KOMPAAN

Voor onvergetelijke feesten 
en partijen
 
Veertig meter lang zeilschip, voormalig bevoorradingsschip 
uit WO2. Geschikt tot 250 personen.*
Groot dek, dito ruim en gezellige bar. Beschikt over een 
uit stekende ventilatie en voldoet aan alle eisen.
* Het aantal is afhankelijk van de COVID-19 regels die gelden.

klaaskompaan.nl
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deBrugNieuws

op dinsdag doen we samen de 
boekhouding, Als we wat heb-
ben wordt het uitgesproken. 
Maar we hebben niks meer 
tegenwoordig. We kennen 
lezen en schrijven met elkaar.” 
Janny: “Zolang je het leuk blijft 
vinden is het goed.”
 
Marijke: “Weet je wat het is: we 
zijn eigenlijk sociaal werksters. 
Mensen hebben problemen, 
daarmee komen ze naar je toe. 
Dat is ons werk, dat maakt het 
mooi.” Intussen krult ze heur 
haar, zittend aan een ronde 
tafel in het café. “Ik zal er effe 
een bende lak op spuiten.” 
Dan: “Alles komt hier, bekende 
en onbekende mensen. Ome 
Henk van 84 zit elke vrijdag 
aan de bar, naast studenten en 
sporters uit de sporthallen in 
de buurt. Ik heb respect voor 
iedereen die werkt voor zijn 
geld, net als wij. Met klaplo-
pers heb ik niks.”
 
Voor corona was het altijd 
volle bak, vooral op vrijdag 
en zaterdag. Janny: “Nu is het 
een half bakkie.” Op 14 maart 

Vervolg  van pagina 1

‘ VO O R  C O R O N A  WA S  H E T  A LT I J D  VO L L E  
 B A K ,  N U  I S  H E T  E E N  H A L F  B A K K I E ’

om 18.00 uur moest het café, 
net als alle horeca, plotsklaps 
dicht. “Dat sloeg nergens op. Je 
kon je niet eens voorbereiden.”

Ze zijn niet bang om het te 
krijgen. Marijke was eerst wel 
voorzichtig, ze deed vroeg 
boodschappen en bleef vooral 
thuis. “Dat heeft nu geen zin 
meer. Dan had ik het allang 
moeten hebben. Nu mag je 
thuis weer ineens maar met 
zes, maar bij Albert Heijn 
loopt iedereen tegelijk naar 
binnen, en zit iedereen met 
z’n vingers op het pinapparaat. 
Halsemaatje dreigt met sluiten 
van de horeca om midder-
nacht. Maar dan gaat de eco-
nomie naar de klote.” Janny: 
“Als ze de cafés dichtgooit, 
moet heel Amsterdam eronder 
lijden. En wat los je ermee op? 
Niks. Dan gaan ze op straat 
rotzooien.”
 
Marijke: “Weet je wat het is: de 
jeugd houdt zich er toch niet 
aan. Corona gaat niet weg, het 
is niet tegen te houden. Deze 
maatregelen gaan ten koste van 
alles en van mensen hun baan. 
Het is gekkenwerk. Hierbin-

nen moet je zitten, mag je niet 
eens op afstand dansen. En 
buiten staan ze mekaar vervol-
gens af te likken.”
De dames van Ruk & Pluk 
konden het tot nu toe wel red-
den, maar het moet allemaal 
niet te lang duren. Janny: 
“We hebben kennissen in de 
horeca, die zitten al met hun 
keel in de kapstok hoor. Dood-
zielig. Hulp van de gemeente? 
Niks. Weet je wat het is? We 
moeten het allemaal zelf 
doen.” Marijke, nuchter: “We 
zien het wel wat het wordt, we 
gaan gewoon door. Janny ken-
nende zullen we in het harnas 
sterven. We vinden het veel te 
leuk in de horeca.”
 

Fietspaden dicht in coronatijd, petitie over bomenkap
D E  E E R ST E  VA N  SW I N D E N  A L S  E X P E R I M E N T

Met slechts een klein beetje 

overdrijving is de Eerste 

van Swindenstraat een 

interessante democratische 

proeftuin aan het worden. 

De voorlopig laatste stap 

in dit experiment nam het 

stadsbestuur begin juli door 

met bijna directe ingang te 

besluiten tot afsluiting van 

de fietspaden. Volgens de 

burgemeester en de ver-

antwoordelijk wethouder 

Dijksma was dat nodig “om 

veilig te kunnen lopen, fiet-

sen en verblijven tijdens de 

coronacrisis”.

De maatregel kwam voor 
menig raadslid, bestuurscom-
missielid, bewoner en onder-
nemer als een verrassing. Zij 
zaten nog in de pre-corona 
inspraakmodus. Immers, 
nadat vijf jaar eerder bezorgde 
ondernemers per brief hadden 
gepleit voor het opknappen 
van de straat, vanaf 2017 met 
allerlei personen en partijen 

Ox

het gesprek was gevoerd over 
het verbeteren ervan, proeven 
met verkeerscirculatie waren 
uitgevoerd, uitgangspunten 
waren vastgesteld (2019) een 
voorlopig ontwerp voor de 
nieuwe straat was getekend 
(2020) en de buurt tot 9 juli 
op dat ontwerp kon reageren, 
kondigde precies op die dag 
het stadsbestuur de sluiting 
van de twee fietspaden af.
Daarmee nam het bestuur – 
rechtmatig – een besluit dat 
strijdig is met het voorlopig 

Door Harko van den Hende

ontwerp waarin nog één fiets-
pad staat getekend. Maar, zo 
gaf het bestuur als toelichting, 
deze maatregel staat inspraak 
niet in de weg. Het interes-
sante is dan dat als het beter is 
om helemaal geen fietspaden 
meer te hebben “om veilig 
te kunnen lopen, fietsen en 
verblijven”, wat doe je dan 
straks met dat ene fietspad uit 
het democratisch getekende 
ontwerp?
 

Een controversieel onder-
deel van hetzelfde ontwerp 
is de – volgens de gemeente – 
noodzakelijke kap van enkele 
tientallen bomen. Daar komen 
(minder) nieuwe bomen voor 
terug, maar volgens een groep 
bewoners/bomenliefhebbers 
is die kap volkomen onnodig. 
Om hun stem kracht bij te zet-
ten zijn ze een petitie gestart 
die (op 17 augustus) inmiddels 
1457 keer is ondertekend. Een 
op de zeven van de deze on-
dertekenaars komt van buiten 
Amsterdam (Eindhoven, Hen-
gelo, Lelystad en Castricum om 
maar wat plaatsen te noemen) 
en van ruim een op de drie is 
de woonplaats niet bekend. 
De rest zegt Amsterdammer 
te zijn en maar een kleine 
minderheid van hen geeft aan 
uit de buurt te komen. Wat 
moet de lokale Amsterdamse 
democratie met zo’n petitie? 
Wat als alle Amsterdammers 
straks gaan stemmen tegen het 
opknappen van een straat in 
bijvoorbeeld Castricum? Dat 
winnen de Castricummers 
nooit.

Bijkomend bomenpuntje 
is nog dat ruim dertien jaar 
geleden, zonder succes, is 
geprotesteerd en geprocedeerd 

tegen de kap van bomen in het 
verlengde van de Eerste van 
Swindenstraat. Die bomenkap 
was onderdeel van de op-
knapbeurt van de Javastraat. 
De rechter maakte toen korte 
metten met alle bezwaren. 
Hij verwees naar het ‘groen-
beleidplan’ van wat toen nog 
Zeeburg was. Hierin stond dat 
het gewenste beeld van een 
straat “strak en netjes” is en 
dat “de bomen in een straat 
uit één soort moeten bestaan”. 
Zeeburg bestaat niet meer als 
stadsdeelbestuur, Amsterdam 
heeft inmiddels nieuw beleid 
en dat heeft als interessant 
resultaat dat de gemeente voor 
de Eerste van Swindenstraat 
liefst een “gevarieerd straat-
beeld” wil hebben met twee 
of drie soorten bomen door 
elkaar. Een beleidsaanpassing 
die ongetwijfeld op democrati-
sche wijze tot stand is geko-
men.

In de Eerste van Swindenstraat zijn vanwege corona de twee 
fietspaden gesloten, voor de veiligheid.

Straatkunst siert tramremise 
Zeeburgereiland

Op 20 augustus is een meterslange muurschildering 
onthuld die op verzoek van de gemeente is aangebracht 
op de wasinstallatie bij de tramremise op Zeeburgereiland. 
Om te voorkomen dat de pas opgeleverde muur zou 
worden ontsierd door graffiti vroeg de gemeente 
kunstenaarscollectief Kamp Seedorf een ontwerp te maken. 
De remise is gelegen in de Sportheldenbuurt, en hierin 
zagen de kunstenaars een mooie gelegenheid om tien 
Amsterdamse sporthelden te eren. Onder de afgebeelde 
sporters zijn wielrenner Gerrie Knetemann, kickbokser Lucia 
Rijker, trainer Louis van Gaal en de voetballers Ruud Gullit, 
Roxanne Hehekaija en Abdelhak Nouri.
Stadsdeelbestuurder Rick Vermin verrichtte de opening. 
“Een muur van 33 meter leent zich uitstekend voor een werk 
van Kamp Seedorf. Als sportliefhebber vind ik dit ontwerp 
extra leuk, sport verbindt en de topsporters zijn herkenbaar 
en verbonden met de stad.”
 



“LIFE is een plek waar 
u zichzelf kunt zijn
en zelf bepaalt hoe
u wilt leven.” Wonen in het hart van de 

Houthaven voor betrokken 
50-plussers.

• Lichte en moderne twee- en 
driekamerappartementen

• Eigen balkon of terras
• Gemeenschappelijke tuin
• Inclusief servicemanager
• Vanaf € 1.220,- per maand, 

excl. servicekosten

Maak een afspraak voor een 
bezichtiging via Hallie & 
Van Klooster  020 681 67 16

www.leveninLIFE.nl

Samen
zijn we LIFE

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

Plan nu je bezoek op 
muziekgebouw.nl

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266
geen entree 02:00-07:00 uur

NU 24/7 
OPEN

U BENT VAN HARTE WELKOM!

NIEUW!
Vanaf 13 september

iedere zondag

LIVE
BINGO

van 13:00
tot 17:00 uur

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266 | 24 uur open

1
U BENT VAN HARTE WELKOM VANAF 12:00 UUR

NU 24/7
OPEN

GRATIS PARKEREN | 24 UUR OPEN | GOED BEREIKBAAR AAN DE A4
GENIET VAN GRATIS HAPJES EN DRANKJES EN WIN MOOIE CASH PRIJZEN!

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266
geen entree 02:00-07:00 uur

NU 24/7 
OPEN

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266
geen entree 02:00-07:00 uur

NU 24/7 
OPEN

U BENT VAN HARTE WELKOM!

NU 24/7

OPEN

NIEUWSTE CASINO IN HOOFDDORP

Bennebroekerweg 532, 2132 MD, Hoofddorp
www.lucky24.nl | 023-2062266

geen entree tussen 02:00-07:00 uur

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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!

Voordelen van het
bezoek aan uw
Quick Step Dealer:
1. Zie en voel onze 
vloeren in levensechte 
omstandigheden bij 
de dealer. 
2. Advies van expert.
3. Offerte op maat.
4. Kom meer te weten 
over al onze vloerbe-
kledingsopties.

Sickmann is gecertificeerd 
Master Installer voor alle Quick 
Step vloeren

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

Le Bistro

Vernieuwd en uitgebreid 
Culinair genieten, ook op het terras. 
Alle gerechten worden versbereid 
door chef-kok Peter Meijer.

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

Het kwik loopt al flink 

op als Bob Bronshoff op 

een woensdagochtend 

aanschuift bij het Itali-

aanse buurtcafé Baretto 

in de Czaar Peterstraat. 

Hij woont zelf een paar 

honderd meter verderop, 

precies op de grens van 

Oost en het Centrum, met 

uitzicht op het Tropenmu-

seum en Artis.

‘Bij de gedachte dat ik burgemeester zou  
 zijn, krijg ik grijze haren’

Door Jim Jansen

“Ik heb hier in de jaren 
zeventig gewoond toen ik 
Nederlands ging studeren. Ik 
keek uit op de Conradstraat en 
het werkspoorterrein, waar de 
industrie nog op volle toeren 
draaide. Die huisjes stelden 
voor de rest weinig voor. Bij de 
wc ging de deur niet helemaal 
dicht en als ik wilde douchen, 
dan moest ik naar het badhuis 
aan de Funenkade, wat nu het 
proeflokaal van Brouwerij ’t IJ 
is. Aan de andere kant: ik be-
taalde honderdvijftig gulden 
huur en mijn buren drieën-
dertig gulden voor eenzelfde 
soort woning.”
 
Wat herinnert zich u zich van 
die tijd?
“Toen ik hier kwam, werd ik al 
vrij snel actief in het buurtco-
mité Czaar Peter. Ze hadden 
zich ten doel gesteld om de 
buurt leefbaarder te maken 
en ze verzetten zich tegen de 
dreiging van sloop. Omdat ik 
Nederlands studeerde, ging ik 
al snel stukjes schrijven voor 
de Czaar Peter Krant en vervol-
gens werd me gevraagd of ik af 
en toe een foto wilde nemen. 
Zo ben ik in de fotografie 
gerold.”
 
Werd u meteen professioneel 
fotograaf?
“Nee. Mijn studie rondde ik 
keurig in vijf jaar af, maar ik 
zag het helemaal niet zitten 
om voor de klas te gaan staan. 
Ook had ik geen aspiraties om 
een boek te schrijven en daar-
om ben ik in de horeca gaan 
werken. Ik stond bij Van Puffe-
len achter de bar, maar kwam 
erachter dat fotograferen veel 
leuker was. Via via kreeg ik 
opdrachten voor Skrien, een 
filmblad, en voor ik het wist 

fotografeerde ik mensen als 
Robby Müller, Wim Wenders 
en Akira Kurosawa.”
 
Voor Folia, het voormalige 
weekblad van de Universi-
teit van Amsterdam, heeft 
u vijfentwintig jaar de stad 
afgereden en kwam u regel-
matig hier in Oost.
“De redactie zat eerst op een 
van de grachten en later op de 
Sarpathistraat en daar bracht 
ik mijn foto’s langs. De bèta-
faculteit verhuisde van het 
Roeterseiland naar het Science 
Park en daar fotografeerde 
ik de opening met koningin 

Beatrix. Nu werk ik onder 
meer voor het populairwe-
tenschappelijke tijdschrift 
New Scientist en heb ik daar 
wetenschappers als Robbert 
Dijkgraaf en Erik Verlinde 
geportretteerd.”
 
Daarnaast is er de afgelopen 
twintig jaar geen cd-hoes van 
De Dijk geweest waar uw foto 
niet op stond.
“Voor De Dijk doe ik al jaren 
de fotografie en een aantal van 
de jongens woont hier ook in 
de buurt. Als ze aan het eind 
van de tour vier avonden in 
Paradiso staan ben ik erbij, 

net zoals bij hun optredens 
in het Amsterdamse Bos. Met 
drummer Antonie zit ik met 
enige regelmaat bij Scharre-
bier om Belgische trappisten te 
drinken.”
 
Over De Dijk heeft u een 
fotoboek gemaakt, net zoals 
over Bruce Springsteen en 
GroenLinks.
“Met René Sommer maakte 
ik Een roadtrip in 14 songs – het 
Amerika van Bruce Springsteen. In 
2000 verscheen Als de Trêves-
zaal lokt... waarin ik GroenLinks 
heb gevolgd. Ik heb foto’s van 
Femke Halsema op haar eerste 

BOB BRONSHOFF RI JDT ALS FOTOGRAAF PER FIETS AL MEER DAN VIER DECENNIA DOOR 
AMSTERDAM. SINDS VI JF JAAR RESIDEERT HI J IN AMSTERDAM-OOST.

Fotograaf Bob Bronshoff ziet vanuit zijn huis Artis en het Tropenmuseum liggen. “In Oost is meer ruimte. 
En ik kan aan de lucht zien wat voor weer het is.”

dag als Kamerlid. Geweldig. 
Net zoals dat ik Femke een 
geweldige burgemeester vind. 
Ze krijgt zoveel over zich 
heen en blijft toch rustig. Bij 
de gedachte alleen al dat ik 
burgemeester zou zijn, krijg ik 
grijze haren.”
 
Wat zijn uw favoriete plekken 
hier in Oost?
“Dat zijn er te veel om op te 
noemen. Mijn vrouw en ik zijn 
fan van de Hema op de Linnae-
usstraat omdat het zo’n winkel 
is waar ze alles hebben. In 
Oostpoort zit ook Quick Shoe, 
echt een geweldige winkel. Als 
ik daar mijn oude schoenen 
breng, komen ze als nieuw te-
rug. En bij slagerij Poldervaart 
in de Pretoriusstraat moet je 
op zaterdag in de rij staan. Dat 
is alleszeggend.”
 
Wat is het verschil tussen 
Oost en De Pijp, het stads-
deel waar u jaren gewoond 
heeft?
“Hier hebben we veel meer 
ruimte. Als ik naar buiten kijk, 
dan zie ik Artis of het Tro-
penmuseum en kan ik aan de 
lucht zien wat voor weer het 
is. Dat was in De Pijp onmo-
gelijk. Alles zit daar op elkaar 
gepropt.”
 
U woont samen met uw 
vrouw, dochter, schoonzoon 
en vier kleindochters. Dat 
hoor je niet vaak.
“We hebben het huis erop ge-
kocht en er is altijd leven in de 
brouwerij. Nu met het warme 
weer zijn we vaak bij het 
zwembadje in het Oosterpark. 
Een fijne plek die goed wordt 
onderhouden. Een geheim 
adresje is het pleintje nabij 
de Plantage en Artis. Daar is 
een fontein waar de kinderen 
heerlijk kunnen spelen.”
 
Als u het stadsdeel verlaat, 
waar gaat u dan naartoe?
“Bram, mijn schoonzoon, 
is een van de eigenaren van 
Kaagman en Kortekaas, echt 
een toprestaurant. Ik eet er 
vaak met mijn vrouw, maar 
ook vrienden vinden het leuk 
om naartoe te gaan. Het is de 
moeite van het fietsen waard.”
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deBrugSport

‘Ik vind dat het allemaal wat ambitieuzer mag’
T R A I N E R  M A R C E L  VA L K  H O O P T  O P  K A M P I O E N S C H A P  M E T  W V - H E DW

Op het zonnige terras van WV-
HEDW spreek ik Valk, sinds 
2019 trainer in Amsterdam-
Oost. De eersteklasse-club 
was in een bloedstollende 
promotiestrijd verwikkeld met 
Scherpenzeel, en toen kwam 
corona. De KNVB besliste dat 
Scherpenzeel promoveerde, 
WV-HEDW niet.
 
Wat karakteriseert jou als 
trainer?
“Richting de groep ben ik 
rustig en duidelijk. Ik ben 
geen schreeuwende trainer 
of animator, hou van aanval-
lend voetbal. Ik neem veel mee 
van mijn eigen trainers van 
vroeger. Bert Jacobs was een 
people manager, Adriaanse 
meer een strateeg en dat ben ik 
ook wel; ik zoek altijd tactische 
oplossingen. Ik ben bij Willem 
II assistent-trainer geweest, 
onderdeel van mijn leerpro-
ces. Ik heb niet de ambitie 
hoofdtrainer te worden in het 
betaald voetbal, maar heb wel 
gemerkt dat hoofdtrainer zijn 
me beter past dan assistent.”
 

Trainer Marcel Valk van WV-HEDW werd voor corona geschorst. “Ik 
riep iets naar de grensrechter, grappig bedoeld, maar dat werd niet zo 
opgevat. Zoiets mag niet gebeuren.”

Hoe verliep afgelopen sei-
zoen?
“Deze groep bestaat uit lief-
hebbers, traint graag en daar-
om heb ik het ontzettend naar 
mijn zin. Teleurstellend, voor 
heel Nederland overigens, was 
dat corona intrad. We hadden 
een goed seizoen, konden pro-
moveren, misschien kampioen 
worden. Maar we moeten niet 
klagen, het is niet anders. Vlak 
voor corona werd ik geschorst. 
Ik riep iets naar de grensrech-
ter, grappig bedoeld, maar dat 
werd niet zo opgevat. Zoiets 
mag niet gebeuren, ik moet 
mijn hoofd erbij houden, dat 
verwacht ik ook van mijn spe-
lers. We hadden de straf eerst 
geaccepteerd maar nu heb ik 
beroep aangetekend omdat 
het door corona geen schor-
sing van enkele wedstrijden 
is, maar van acht maanden. 
Hopelijk helpt het. De enige 
wedstrijd zonder mij werd ove-
rigens gewonnen. Vanaf de zijlijn 
is het heel anders. Het geeft 
spanning, je wil coachen maar 
het mag niet, da’s moeilijk.”

Terwijl de fotograaf en ik genadeloos worden natgespoten 

door de veldsproei-installatie, ontloopt Marcel Valk het  

water; een goede voetballer staat altijd goed opgesteld. 

Gedurende zijn profcarrière diende hij onder meer ADO Den 

Haag en boekte onder trainer Co Adriaanse grootse succes-

sen met Willem II, dat zelfs de Champions League haalde. 

Vier jonge torenvalken in Diemerpark

In de torenvalkenkast die in 2018 aan een elektriciteitsmast 
in het Diemerpark is gehangen, heeft deze lente voor het 
eerst een torenvalkenpaar gebroed. In juli zijn vier jongen 
uitgevlogen. Leen Pauwels van de vogelwerkgroep en 
Vrienden van het Diemerpark heeft het hele broedproces in 
de gaten gehouden. “Vaak ging ik voor mijn werk even naar 
de torenvalkenkast kijken.”

Het gaat slecht met de torenvalk, een vogelsoort die 
afhankelijk is van muizen. Door de intensieve landbouw 
in Nederland neemt het aantal muizen af. Pauwels: “In het 
Diemerpark zitten nog wel veel muizen, daarom dachten we 
al dat de valken hier zouden kunnen broeden. We hadden 
de torenvalken zien baltsen, en op een gegeven moment 
zag ik de koppetjes van de jongen uit de kast steken.”

Foto: Edial Dekker 

Wat verwacht je van seizoen 
2020–2021?
“We hebben als staf bij elkaar 
gezeten en na zo’n seizoen, 
waarin we de meeste wedstrij-
den domineerden en op één 
punt van de koploper ston-
den, is maar één doelstelling 
mogelijk: promotie. Via het 
kampioenschap of desnoods 
de nacompetitie. We moeten 
samen de volgende stap zet-
ten, ook ik. We willen naar 
de Hoofdklasse en ik vind dat 
je verder kunt doorgroeien, 
misschien uiteindelijk zelfs 
Derde Divisie. Dan moeten er 
stappen gemaakt worden. Het 
karakter van de vereniging 
moet blijven, maar de selectie 
en Onder-19 kunnen prestatie-
gerichter. Dan moet je bijvoor-
beeld faciliteren dat de selectie 
altijd onder goede omstandig-
heden kan trainen. Vandaag 
trainen we met, uit mijn hoofd, 
achtendertig man op een 
veld, dat zou eigenlijk niet zo 
moeten. De reden is echter de 
aanleg van nieuwe kunstgras-
velden en dat is vooruitgang. 
Hoewel ik dus vind dat het 
ambitieuzer mag, is het ook 
fijn werken met weinig druk. 
Het heeft twee kanten.”

Door Gijs Lauret

FOUR ELEMENTS HOTEL
Nieuwe naam voor energieneutraal hotel op IJburg

Het Four Elements Hotel Amsterdam aan 
de haven van IJburg heeft de deuren weer 
geopend. Het werd vorig jaar gelanceerd 
onder de naam Breeze maar kreeg onlangs 
een nieuwe naam die beter past bij het 
concept. In dit eerste energieneutrale hotel 
ter wereld is duurzaamheid maximaal 
doorgevoerd.
De klimaatbeheersing van het gebouw is 
bijvoorbeeld geïnspireerd op de ventilatie 
in termietenheuvels in de woestijn. Door 
luchtstromen te controleren ontstaat 
een natuurlijke airconditioning die leidt 
tot een constante prettige temperatuur 
en schone lucht die continu ververst 

wordt. De zonnepanelen op het dak en 
de buitengevels wekken ruim voldoende 
energie op om zelfvoorzienend te zijn. 
Medewerkers dragen gerecyclede jeans, 
de hotelfietsen zijn samengesteld uit 
hergebruikte onderdelen en de waterglazen 
zijn gemaakt van oude wijnflessen. In de 
hotelkamers staan koffiekopjes gemaakt van 
restjes klei uit basisscholen en – onder meer 
– op de bedden ligt ecologisch bedlinnen. 
Four Elements Hotel Amsterdam heeft 195 
kamers. Het Herbs Garden Restaurant werkt 
met lokale seizoensproducten, kruiden uit 
eigen kas en een biodynamische wijnkaart.
Advertorial



Zomerdans op de vulkaan

Het zwemplezier versus de overlast bij de recreatiesteiger aan de Borneokade is al jaren een hot item.

De plekken in de stad die 

gewoonlijk verkoeling 

brengen, raakten deze 

zomer oververhit. Normaal 

bieden zwemsteigers, stads-

strandjes en -parken rust 

en ontspanning, nu waren 

het vulkaantjes waar rook 

uitkwam. Ook in Oost. 

Schokkend waren de twee 
verdronken volwassenen op 
het strand van IJburg. Eer-
der die week moest daar een 
5-jarig jongetje gereanimeerd 
worden. Nabij de Amstel vond 
men in het water bij oever-
park Somerlust een 19-jarige 
Duitser. Ook elders in de stad 
was het venijnig raak. Aan de 
Schinkel ontstond extreme 
overlast voor woonbootbewo-
ners, een bootbewoner werd 
bedreigd met een pistool. 
Klagers kregen blote billen 
naar zich gericht. Op een 
zwemsteiger van het strand 
aan de Nieuwe Meer schoot 
een horlogedief op klaarlichte 
dag een badgast dood.
 
Van publieke recreatieplekken 
ging opeens dreiging uit. Er 
werd gedanst op harde muziek 
en ’s ochtends lagen de steigers 
en parken bezaaid met lege 
blikjes en lachgaspatronen. 
Dan waren er nog wat issues 
rond de blootmoraal. Het 
Parool besteedde aandacht aan 
een incident aan de Amstel, 
waar meisjes in bikini werden 
gefotografeerd door mannen. 
Verloor de zwemsteiger deze 
zomer haar onschuld?

Ratten en eenden
Ik denk terug aan mijn eigen 
jeugd in het Amsterdam van 
de jaren zeventig en tachtig. 

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z

Niemand zwom in openbaar 
water – behalve eenden en rat-
ten. De Amsterdamse grachten 
en plassen waren een open 
riool. Parken en plantsoenen 
leken in niets op de huidige 
evenementenpleinen van gras. 
De stoep was een zone waar 
je de voordeur in ging. En 
natuurlijk ook een speelplek 
om te rolschaatsen, knikkeren 
en skelteren. Nu zijn trottoirs 
regelmatig geannexeerd als 
privéterras, bewoners sippen 
er ’s avonds witte wijn en rosé. 
Op Borneo-eiland slalomde 
ik tien jaar geleden al met 
de kinderwagen langs XL-
picknickbanken, territoriale 
moestuinbakken en pontifi-
caal opgestelde bakfietsen.
Sommige buurten zijn nu 
een walhalla voor kinde-
ren. In mijn jeugd waren er 

nauwelijks voetbalveldjes – 
trainingsjackjes fungeerden 
als doelpalen. Nu heeft elke 
buurt kunstgrasveldjes en 
voetbalkooien. Leuke speel-
tuinen zaten vroeger achter 
de hekken van een vereniging. 
Oost heeft tegenwoordig een 
fine fleur aan speeltoestellen – 
denk alleen maar eens aan de 
oprukkende kabelbaan annex 
‘kabaalbaan’. Met als overtref-
fende trap het gigantische 
skatepark op Zeeburgereiland.
 
Nieuwe stedelingen
Wat is wijsheid als het gaat om 
de publieke ruimte – straten, 
pleinen, parken en wateren – 
die aan woningen grenst? Vorig 
jaar stapten omwonenden van 
de zwemsteiger op de Borneo-
kade naar de rechter vanwege 
geluidoverlast. Speel- en recre-

atieruimte is belangrijk, maar 
nachtrust ook. Wat als die 
elkaar bijten? Corona maakte 
deze zomer versneld zicht-
baar wat in de toekomst vaker 
zal plaatsvinden: overlast en 
conflictsituaties in de publieke 
ruimte. Oorzaak: de veran-
derde stadsmens in combinatie 
met het op hol geslagen kli-
maat. Wat betreft klimaat: in de 
alsmaar warmere stad zoeken 
we de komende decennia nog 
vaker de buitenlucht op. Wat 
de nieuwe stedeling betreft: 
door internet is elke inwoner 
een hybride. Tegelijkertijd 
inwoner, toerist, werknemer, 
sporter, producent en consu-
ment. De twintigste-eeuwse 
functiescheiding – wonen, 
winkelen, sporten en uitgaan 
op aparte daarvoor aange-
wezen locaties – is passé. De 

GEEF JE MENING
Vuurwerk ja of nee? 

We puffen nog na van de moeder aller hittegolven, maar over een maand of vier luiden 
we met elkaar 2021 feestelijk in. Met een drankje, gezelligheid en het nodige knal- en 
siervuurwerk… of toch niet?
De gemeente wil een feestelijke en veilige jaarwisseling voor iedereen. Vuurwerk leidt ieder 
jaar weer tot onrust, overlast en letsel. Daarom ligt er nu een voorstel om het afsteken ervan 
door particulieren te verbieden. Het vuurwerk hoeft niet helemaal in de ban: professionals 
mogen, met vergunning, in stadsdelen en buurten nog wel een fraaie vuurwerkshow 
geven. De gemeente nodigt inwoners van Amsterdam en andere belanghebbenden uit 
om hun mening te geven over dit afsteekverbod. Dit kan tot en met 6 september door een 
mail te sturen naar inspraak.apv@amsterdam.nl of door een zienswijze in te dienen via de 
gemeentesite www.amsterdam.nl/oudennieuw.

picknickbank voor je deur is 
je kantoortuin, de sportschool 
bevindt zich in het park, de 
oeverkade is je feestruimte en 
het zwembad ligt aan de stei-
ger iets verderop. De hybride 
(en trouwens ook assertieve) 
inwoner streept klassieke 
grenzen weg, al zijn ze in de 
bestemmingsplan nog ouder-
wets gescheiden. Groen (bos 
en park), blauw (water), rood 
(kantoor en woongebouwen) 
en oranje (bedrijventerrein) 
zullen in elkaar overvloeien. 
Die ontwikkeling zal door snel 
toenemende inwonerdicht-
heid sterker worden, over 
twintig tot dertig jaar leven we 
in een compleet ander Amster-
dam.

Het gaat erom tijdig mee te ver-
anderen. En daar zit wel een 
puntje. We behandelen de stad 
van 2020 alsof het 2000 is. Het 
gebruik van de buitenruimte 
is compleet veranderd, maar 
de regels, toezichthoudende 
faciliteiten en veiligheidsvoor-
zieningen zijn van toen. De 
perikelen rond zwemplek-
ken illustreren dat er serieuze 
issues zijn op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en 
ethiek. Laten we snel nieuw 
beleid maken voordat de vul-
kaan uitbarst.
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AANLEG VOORRANGSPLEINEN

Zuiderzeeweg wordt groene stadsweg
De Zuiderzeeweg gaat op de schop. Dit is 
nodig voor een goede bereikbaarheid van 
de Sportheldenbuurt en de toekomstige 
Sluisbuurt.
Tussen de Schellingwouderbrug en de 
kruising met de IJburglaan komen twee 
voorrangspleinen in de vorm van langgerekte 
rotondes. Deze indeling zorgt voor een goede 
doorstroming van het doorgaand verkeer.
De aanleg van de rijbanen duurt tot het einde 
van het jaar. Tot die tijd maakt het verkeer 
gebruik van een tijdelijke weg langs het 
bouwterrein. Fietsers en voetgangers gaan in 

deze periode over de Mary van der Sluisstraat 
en de Zuider IJdijk.
De Zuiderzeeweg wordt een groene stadsweg 
met veel bomen. Vanaf begin 2021 komen er 
fiets- en voetpaden langs de weg. Dan gaan de 
eerste bomen de grond in en worden er langs 
de weg gras- en bloemenmengsels ingezaaid.

Beeld: Impressie van een voorrangsplein door 
Gemeente amsterdam

deBrugNieuws

‘Fietsbrug verbindt Oost met heel 
 Amsterdam – én andersom

I N G E Z O N D E N  B R I E F

Heel Amsterdam pufte en 
zuchtte onder de hitte, en 
zocht daarbij de koelte van 
het water op. Ben je ook 
verder naar Oost getrokken 
om te zwemmen op IJburg 
of te fietsen langs het water 
bij Zeeburgereiland? Steeds 
meer mensen ontdekken deze 
waterrijke rand van de stad en 
dat is goed nieuws.
 
Amsterdam groeit, en hard 
ook. Er wordt druk verder 
gebouwd op Zeeburgereiland 
en IJburg om meer Amster-
dammers te kunnen laten 
wonen, werken en van hun 
vrije tijd te laten genieten. 
Dit is ook de ambitie van de 
gemeente. Tot 2025 komen er 
op Zeeburgereiland en IJburg 
12.000 woningen en onder 
andere de Hogeschool Inhol-
land met duizenden studenten 
bij. Omdat dit autoluwe wijken 
zijn, zijn bewoners, bezoekers, 
scholieren en studenten sterk 
afhankelijk van openbaar ver-
voer en fiets om van en naar de 
stad en deze wijken te komen.
 
De coronacrisis maakt som-
mige dingen simpeler: meer 
fietsen. Fietsers van de stad 
naar Zeeburgereiland en 
IJburg en omgekeerd naar het 
centrum moeten het water van 
het Amsterdam-Rijnkanaal 
over. De verbindingen die er 
nu liggen zijn letterlijk te krap 
en een rechtstreekse fietsroute 
naar het centrum is er niet. Er 
is dus een extra fietsverbin-
ding nodig tussen Zeeburger-
eiland en het centrum. Niet 
alleen voor de bewoners van 
de nieuwe wijken, maar ook 
voor de bewoners van heel 
Oost en eigenlijk voor die van 
de hele stad.

 Vlak voor de zomer kwam de 
commissie D'Hooghe met een 
advies over fiets- en voetgan-
gersverbindingen over het 
IJ naar Amsterdam-Noord. 
Deze commissie kreeg van 
de gemeente Amsterdam en 
Rijkswaterstaat de opdracht 
om rekening te houden met de 
belangen van de scheepvaart 
en van de stad. Omdat het 
Amsterdam-Rijnkanaal in het 

IJ uitkomt, is een oostelijke 
fietsverbinding meegeno-
men in dit advies. Dat luidt: 
een pontverbinding tussen 
Zeeburgereiland en een van 
de oostelijke eilanden en het 
verbreden van de fietsroute 
op de Amsterdamsebrug. 
Een te magere oplossing voor 
een groeiend probleem. Een 
rechtstreekse verbinding 
vanuit IJburg en Zeeburgerei-

land richting Centraal Station 
is een belofte en een wens die 
al jaren leeft. Een permanente 
extra verbinding die verkeer, 
fietsers, bewoners en gebrui-
kers spreidt en hen een goed 
alternatief biedt.
 
Zeeburgereiland en IJburg ho-
ren bij Amsterdam en worden 
steeds meer onderdeel van de 
stad. Houd ze dan ook op een 

duurzame wijze verbonden. 
Wil je meer weten of iets doen? 
Vul de enquête in op 
https://surveys.enalyzer.com/
survey/linkindex?pid=f2q5bsd6
 
Brief ingezonden door:
Xerva Blom, bewoner IJburg
Henk Hermsen, bewoner Zee-
burgereiland

De krappe Nesciobrug is de afgelopen jaren een overvolle racebaan geworden. Ook tramlijn 26 en de S114 lopen vol. Een fietsverbinding 
Zeeburgereiland-Centrum zou verlichting bieden.
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deBrugNieuws

‘Toen we bij het huis gingen kijken, kreeg ik tranen in mijn ogen’
G R A S L A N D  W E R D  B L O E M E N W E I D E

‘Een levendige en gedenkwaardige plek’

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

Ik was aangenaam verrast – en 
eerlijk gezegd ook lichtelijk 
aangeslagen – toen ik het 
werk van Willem Witsen 
(1860–1923) leerde kennen. De 
besneeuwde woonboten, het 
kabbelende water en de heiige 
lucht boven de Oudeschans 
brachten me in opperste 
vervoering. Witsen verbeeldde 
op ultieme wijze de rust, 
kalmte en verstilling die mij zo 
bekoorde.
 
Bijna een eeuw na Witsens 
dood struin ik door zijn atelier. 
De schilder woonde en werkte 
tot aan zijn dood in een statig 
pand aan het Oosterpark. Zijn 
welgestelde weduwe liet het 
monument na aan de staat, 
op voorwaarde dat het atelier 
behouden zou blijven voor be-
zoek en dat de overige etages 

onderdak zouden bieden aan 
veelbelovende literatoren.
 
Aanmelden voor een rondlei-
ding kan alleen per post. Mijn 
gids vertelt dat dit in de geest 
is van het huis en de artistieke 
bewoners. Beroemde vrien-
den als dichter Willem Kloos, 
schrijver Herman Gorter en 
schilder Jan Toorop kwamen 
bijna dagelijks over de vloer. 
George Hendrik Breitner 
en Isaac Israëls woonden en 
werkten zelfs in het pand. Er 
zijn dagboekfragmenten be-
waard gebleven waarin Israëls 
zich beklaagt over de dron-
kenmansherrie die Witsen en 
vrienden vaak tot in de kleine 
uurtjes maakten.
 
Deze anekdotes, waarvan mijn 
rondleider er veel kan vertel-

len, maken de plek levendig 
en gedenkwaardig. Ze trekt 
diverse laatjes open, gevuld 
met aantekeningenboekjes, 
agenda's, brieven en objecten. 
Elk met een eigen verhaal. De 
muren hangen vol prachtige 
schilderijen van Witsen en 
tijdgenoten. Een niet voltooid 
zelfportret staat op een schil-
dersezel. Met een beetje goede 
wil verwacht je dat hij elk 
moment kan binnenkomen 
om eraan verder te werken. 
Wat zou ik hem dan graag even 
spreken en willen vragen hoe 
hij die sereniteit toch zo uit-
zonderlijk mooi op het doek 
kreeg.
 
witsenhuis.nl, Oosterpark 82

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

O P  B E Z O E K  B I J  W I L L E M  W I T S E N  A A N  H E T  O O ST E R PA R K

Het atelier van W.A. Witsen. 
Foto: Sergé Technau, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Twee jaar geleden verhuisde 

Rivka Bos (44) met haar 

man en kinderen (5 en 8) 

van de Weesperzijde naar 

Diemen, waar ze een oude 

melkveehouderij opkochten 

met ruim 2 hectare land. 

Het grasland vormden ze 

grotendeels om tot bloe-

menzee.

“Dit is allemaal ons land,” zegt 
Rivka, wijzend op de gras-
landen tot de horizon. “Het is 
waanzinnig,” lacht ze. “Daan 
had het gevonden op Funda. 
Eerst vond ik ’m niet goed bij 
z’n hoofd: véél te groot voor 
ons. Maar toen we gingen 
kijken, kreeg ik tranen in m’n 
ogen: hier wil ik wonen... En 
de kinderen renden tussen de 
schapen door en riepen dat 
ook.”
 
We staan op het terras van een 
oud boerenhuis, met uitzicht 
op de bloementuin en een 
vijver. Aan de horizon grazen 
schapen. “We gunden onze 
kinderen meer rust, in de stad 
zijn veel prikkels. Zelf leden 
we daar ook onder, realiseer-
den we ons later.”
 

Rivka Bos verhuisde met haar man en kinderen van de drukke Weesperzijde naar de landerijen in Diemen, 
waar ze een droomoase vol vlinders en bijen realiseerden. “We gunden onze kinderen meer rust, in de stad 
zijn veel prikkels. Zelf leden we daar ook onder, realiseerden we ons later.”

Toen ze de boerderij kochten, 
stonden er nog verschillende 
schuren en stallen op het land, 
allemaal in vervallen staat. Ze 
vonden nog oude melkma-
chines. Grote delen van de 
weilanden zaaiden Bos en haar 
man in met bloemenmengsels. 
“Weide is goed voor schapen, 

maar niet voor insecten,” ver-
klaart Bos. ‘We hebben langs 
de slootkant elzen en berken 
geplant en daaromheen bloe-
menmengsels ingezaaid.”
 
Ervaring met tuinieren hadden 
de twee tot dan toe nauwelijks. 
Op de Weesperzijde hadden 

ze slechts een klein tuintje, 
gedeeld met de buren. Nu 
werken ze dag in dag uit om 
een droomoase vol vlinders en 
bijen te maken. Ze schakelden 
een hovenier in die hielp met 
het maken van een tuinplan. 
Hij zocht uit welke planten 
bij de bodem passen. Zoveel 

Door Kirsten Dorrestijn

mogelijk materialen uit de tuin 
werden hergebruikt. Zo is de 
grond die vrijkwam bij het 
maken van de vijver gebruikt 
om glooiingen aan te brengen, 
en van de stenen die op veel 
plekken in de grond bleken te 
zitten zijn muurtjes gestapeld 
met muurplanten waar insec-
ten van profiteren.
 
Een van de eerste dingen die 
Bos en haar man deden na de 
aankoop was heel veel wilgen 
aanplanten rondom het per-
ceel. Ze maakten de boom-
gaard compleet door appel-, 
peren-, en pruimenbomen bij 
te planten en ze schaften een 
tweedehands kas aan voor een 
eigen moestuin. “We hebben 
vanochtend nog aardappels 
gerooid,” vertelt Bos trots. In de 
kas prijken trossen glimmende 
tomaten en hangen komkom-
merplanten opgeknoopt. De 
palmkool is grotendeels opge-
geten door koolwitjes. “Maar 
ach’, relativeert ze, “dan heeft 
in ieder geval iémand ervan ge-
geten.” Ook de doorgeschoten 
venkelplanten laat Bos staan 
voor de insecten.
In de bloementuin naast het 
huis fladderen koolwitjes over 
de verbena. Het zoemt er van 
de bijen en hommels. “Toen 
we hier kwamen wonen waren 
er nauwelijks insecten, nu 
wemelt het ervan.”



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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Kennisgeving

Op 16 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gekozen voor 
nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof afval op Haveneiland, 
Rieteiland en Steigereiland. 
Het voorstel bekijken
Het voorstel staat in voorlopige aanwijsbesluiten. Deze kunt u van 3 juli 2020 
tot 11 september 2020 bekijken op www.amsterdam.nl/containersoost. 
Dit is extra lang in verband met de vakantieperiode. 
Als u geen internet hebt, kunt u de aanwijzingsbesluiten van 3 juli tot 
11 september 2020 bekijken bij het Stadsloket aan het Oranje-Vrijstaatplein 2. 
Door het coronavirus moet u een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 020.

De plekken zijn nog niet zeker. U kunt uw mening geven (zienswijze indienen)
Als u een andere plek beter vindt, kunt u dat aan ons doorgeven. 
Dit kan op verschillende manieren. 
 Via internet: www.amsterdam.nl/containersoost 
 Via e-mail: inzamelvoorzieningen.oost@amsterdam.nl
 U kunt ons bellen via 06 – 28 03 03 79
 U stuurt een brief naar: 
 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost, Postbus 94801
 1090 GV  Amsterdam ter attentie van C. van Bergen Henegouw 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Belt u ons dan via 06 – 28 03 03 79.

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

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

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.

                                       

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.
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STRAND I JBURG WEER OPEN

Verbeterde veiligheid zwemmers

Eind augustus werd IJburg opgeschrikt door twee verdrinkingen 
bij het zwemstrand op Centrumeiland. Het strand werd tijdelijk 
afgesloten voor onderzoek, waarbij gekeken is naar stroming en 
eventuele obstakels. Inmiddels is het strand weer vrijgegeven. 
Waarschuwingsborden, ballenlijnen en lifeguards zorgen voor 
een verbeterde veiligheid van zwemmers. Zwemmen buiten de 
ballenlijn op 1,40 meter is op eigen risico en wordt ontraden 
wegens (koude) stromingen. Voor kleine kinderen is er een 
ballenlijn op een diepte van 60 centimeter.
Deze dagen kun je overigens door een stukje zwemmen 
flink ziek worden, want door hoosbuien is de waterkwaliteit 
in Amsterdam tijdelijk onbetrouwbaar. Het riool kan de 
hoeveelheid regenwater tijdens plensbuien niet aan. 
Overtollig regen- en afvalwater wordt afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Hierdoor kunnen allerlei ziekteverwekkers in 
het water zijn gekomen.
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FLEVOHUIS NEEMT NIEUWE GROEPSWONINGEN OP BEGANE GROND IN GEBRUIK

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

ZGAODeel 71

‘Het is heerlijk vrij met mooi zicht op de tuin’

Mevrouw Van der Meer straalt als 
ze vertelt over haar nieuwe wo-
ning. “Je voelt je vrijer hier, en het 
voelt meteen eigen. Er zijn mooie 
planten om naar te kijken. Kijk, 
dat boompje daar, dat vind ik nou 
zo mooi. Ik hou van het groen.”
 
Zoon Henk is ook heel tevreden. 
“Mijn moeder doet aan veel 
activiteiten mee en drie keer per 
dag is er een goede maaltijd. Ik 
kan hier bij iedereen terecht. En 
als je dingen anders wil is er vaak 
een oplossing. Het is fijn dat er in 
al die jaren weinig wisselingen in 
het personeel zijn. Voor de fami-
lie en voor mij is het een gerust-
stelling dat ze hier woont.”
 

In de gezamenlijke huiskamers is 
bezoek vanwege covid-19 nu even 
niet mogelijk, wel in de tuin en 
op de kamers van de bewoners. 
Mevrouw Van der Meer tegen 
haar zoon: “We zitten even niet 
zo gezellig bij elkaar als vroeger.” 
Liesbeth Bonis, manager zorg 
bij ZGAO: “We blijven alert, ook 
omdat corona aan het toenemen 
is in Amsterdam. We zijn nu co-
ronavrij en dat willen we zo hou-

Mevrouw Maria van der 

Meer is 88, kent iedereen 

in het Flevohuis en ieder-

een kent haar. Onlangs 

verhuisde ze van de eerste 

verdieping naar de nieuwe 

groepswoningen op de 

begane grond, grenzend 

aan de tuin. En dat bevalt 

uitstekend. “Het is heerlijk 

dat ik naar beneden ben 

gegaan.” De komende tijd 

volgen nog meer interne 

verhuizingen, want het 

verpleeghuis wordt in fases 

verbouwd.

den. Het zorgpersoneel draagt 
sowieso alle voorgeschreven 
beschermingsmiddelen. En tot 
11.00 uur dragen alle medewer-
kers – van de managers en activi-
teitenbegeleiders tot de vrijwilli-
gers – een mondkapje, omdat het 
dan het drukst is in huis. Nieuwe 
bewoners verblijven op hun 
eigen kamer totdat zeker is dat ze 
geen corona hebben, daarna heb-
ben ze alle bewegingsvrijheid.”

Mevrouw Van der Meer (88) met haar zoon Henk en ZGAO-manager Liesbeth Bonis in haar nieuwe kamer op 
de begane grond van het Flevohuis. “De kamer voelt als thuis, met mijn foto’s en schilderijen aan de muur.”
Voor het fotomoment is 1,5 meter in acht genomen, vandaar dat Henk en Liesbeth geen mondkapje dragen.

Door Linda van den Dobbelsteen

Henk komt weer zes keer per 
week op bezoek, dat was tijdens 
de lockdown wel even anders. 
Mevrouw Van der Meer: “Ja, ver-
velend, maar je wist waardoor het 
kwam natuurlijk. En je weet dat 
het tijdelijk is. Henk stond vaak 
voor het raam te zwaaien.” Henk: 
“Dan belde ik: ma, ik kom eraan 
en dan spraken we elkaar door 
het open raam. Zo was er toch 
contact.”

Lovende inspectie

Vorige week kwam de IGJ 
langs in het Flevohuis, de 
Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd. Zij controleren 
alle verpleeghuizen 
onder meer op kwaliteit 
van zorgverlening en 
veiligheid. Ze praten 
met zorgmedewerkers, 
familie en bewoners en 
observeren. Kijken in 
de medicijnkast, in de 
elektronische cliëntdossiers, 
of er voldoende activiteiten 
zijn et cetera. Liesbeth: 
We zijn blij, want ze 
waren heel lovend. Onze 
zorgmedewerkers hebben 
een pluim gekregen. Dat is 
altijd fijn, maar zeker na de 
moeilijke corona uitbraak 
doet het enthousiasme van 
de inspecteurs goed. Dat is 
een groot compliment van 
een instituut dat best heel 
kritisch is.”
 
Het Flevohuis heeft plaats 
voor nieuwe bewoners met 
dementie en voor revali dan
ten. Mensen zijn van harte 
welkom om te komen kijken, 
neem gerust contact op.

www.zgao.nl

Advertorial
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deBrugAgenda

ALLEGAAR
 

30 augustus
Tuintegelactie Gemeente 
Amsterdam, haal je tegels uit 
je tuin en plaats er groen voor 
terug. Meld de tegels vooraf 
aan op rainproof.nl/aanmelden-
tegelservice om kans te maken 
op een gratis regenton. 16.00-
22.00 uur, Tweede van Swin-
denstraat 26.
 

30 augustus
Zondag Middag Borrel, drie-
jarig bestaan. Hapjes, muziek, 
gezellige mensen en 1,5 meter 
afstand. House of Watt, vanaf 
15.00 uur, James Wattstraat 73, 
houseofwatt.nl.
 

29 augustus
Photobooth op de kade, livemu-
ziek (gitaar en saxofoon) en er 
worden gezonde sapjes uitge-
deeld. Winkelgebied Oostpoort, 
12.30-16.30 uur.
 

2-6 september
Framed/unframed foto-expo-
sitie met landschapsinstallatie 
van Marcelle Verberne. Thema: 

het waargebeurde verhaal van 
de ‘Drie mannen op een ijs-
schots’, vissers uit Durgerdam. 
Dorpskerk Durgerdam, 12.00 
uur-18.00 uur.
 

5 september
De Brink op zaterdag. Verras-
sende en gratis activiteiten voor 
alle leeftijden zoals akoestische 
livemuziek, sport en spel, na-
tuur en cultuur, rondleidingen 
(11.00 uur, aanmelden via 
rondleidingenbetondorp@gmail.
com). Op het plein van De Brink, 
Betondorp, 13.00-15.00 uur 
(elke zaterdag in sept., als het 
droog is)
 

12 september
Jaarlijkse kledinginzameling voor 
Mensen in Nood. Draagbare 
kleding en schoenen in gesloten 
zakken zijn van harte welkom. 
Opbrengst naar project van 
Cordaid voor de wederopbouw 
van Beiroet en een drinkwater-
project in Ethiopië. Schelling-
wouderkerk, 10.00-12.00 uur, 
Wijkergouw 6.
 

MUZIEK
 

29 augustus
1,5 Meter Sessies presenteert: 
Dieter en Eric van der Wes-
ten. Van verstilde rootsfolk tot 
groovy americana. De Nieuwe 
KHL, 19.30 uur, denieuwekhl.nl.
 

1 september
 Fluitiste Alice Allegri en 
contrabassist Hendrik Müller 
brengen klassieke en moderne 
muziek samen, jazz en volks-
muziek. Oosterkerk, 20.00 uur, 
Kleine Wittenburgerstraat 1, 
reserveren verplicht via ooster
kerkamsterdam.nl.

3 september
Livemuziek op Camping Zee
burg: Daniel Montero & Friends, 
op het terras. Café-restaurant 
Zeeburg, 19.00 uur, camping
zeeburg.nl.
 

5 september
Huiskamerfestival in QFactory. 
Drie voorstellingen van dertig 
minuten, een mix van genres. 
Op 5 september zie je onder 
anderen Karima el Fillali en 

cabaretière Kiki Schippers. Q-
Factory en andere locaties, 4-12 
sept., huiskamerfestival.nl. 

5 september
Het hemelse leven, Barbara Han-
nigan en Camerata RCO. Eer-
betoon aan Reinbert de Leeuw. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, 18.30 
en 21.30 uur, muziekgebouw.nl.
 

10 september
Lux in tenebris – licht in de duis-
ternis, Nederlands Kamerkoor. 
De mooiste odes aan het licht. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, 18.30 
en 21.30 uur, muziekgebouw.nl.
 

12 september
Sjostakovitsj & Mozart, Danish 
String Quartet. Bevlogen spel 
van avontuurlijk Deens strijk-
kwartet. Muziekgebouw aan ’t 
IJ, 18.30 en 21.30 uur, muziekge
bouw.nl.
 

13 september
 Jazz en de Walvis: Stef
fen Morrison. Festival van het 
Oostelijk Havengebied. De 
optredens duren een half uur 
en bezoekers wandelen door 
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het gebied van concert naar 
concert. De Nieuwe KHL, 13.30 
uur, Oostelijke Handelskade 44, 
jazzendewalvis.nl.
 

JEUGD
 

6 september
SoundLAB Workshop (7+), unie-
ke workshops met wonderlijke 
instrumenten. Muziekgebouw 
aan ‘t IJ, 13.00 uur. Elke zondag-
middag.
 



Als een ondernemer gaat scheiden staan er enorm veel belangen op het spel. Naast het ma-

ken van afspraken over de basisonderwerpen zoals de kinderen, de woning en alimentatie, 

moet ook voor uw onderneming alles in goede banen geleid worden. U wilt tenslotte niet dat 

de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt door uw scheiding.

Om te bekijken wat er met uw 
onderneming gebeurt tijdens 
en na de scheiding zijn een 
aantal zaken van belang. Bij 
De Scheidingsplanner starten 
we dan ook met het in kaart 
brengen van uw situatie. Bij 
ondernemers zien we vaak dat 
er huwelijkse voorwaarden 
zijn opgesteld. Ervaring leert 
dat die meestal niet worden 
uitgevoerd tijdens het huwe-
lijk. Maar wat betekent dit dan 
voor de onderneming?
 
Als is vastgesteld dat de onder-
neming meegenomen moet 
worden in de verdeling van 
het vermogen, rijzen er veel 
nieuwe vraagstukken. Wat is 
de onderneming waard? En 
wat betekent dit dan eigenlijk? 
Hoe gaat de eventuele uitkoop 
eruitzien? Dit vraagt een uitge-
breide analyse. Als u een eigen 
onderneming heeft, wordt de 
berekening van de kinder- en/
of partneralimentatie daar-
naast een stuk complexer. Het 
is immers niet altijd duidelijk 
wat de inkomsten zijn.

Niet alleen de ondernemers 
zelf zijn bij ons aan het juiste 
adres. Het komt vaker voor 
dat slechts één van de twee 
partners ondernemer is en in 
dat opzicht een voorsprong 
heeft in kennis op de niet-
ondernemer. Ook juist voor 
de niet-ondernemer zijn wij 
er dan, om ze mee te nemen 
in de eerdergenoemde onder-
werpen. Voor ons is dit immers 
dagelijkse kost, waar het voor 
hen vaak nieuwe zaken zijn.
 
Ook fiscaal en financieel 
gezien kunnen er veel haken 
en ogen zijn. Schakel dus altijd 
een financieel specialist in. De 
Scheidingsplanner is een van 
de weinige partijen in Neder-
land die de (echt)scheiding 
van een ondernemer op alle 
fronten goed kan regelen en 
van begin tot einde kan bege-
leiden. Wij kijken bij de bere-
keningen naar alle relevante 
zaken, zoals de bezittingen, de 
cijfers, de schulden, het toe-
komstperspectief, enzovoort.
 

Bij De Scheidingsplanner 
Amsterdam zijn Wim de 
Zwart RFEA en mr. Stefanie 
van Poppel RFEA gespeciali-
seerd in ondernemers die gaan 
scheiden. Met bovenstaande 
problematiek houden zij zich 
dagelijks bezig. Beiden zijn 
ze mede-eigenaar van onder 
meer De Scheidingsplanner 
Amsterdam, wat ze meenemen 
in de begeleiding van hun 
cliënten.
 
Kennismakingsgesprek
Gaat u scheiden, bent u of uw 
partner ondernemer en wilt u 
meer weten over onze werk-
wijze? Neem dan contact op 
voor een vrijblijvend en koste-
loos kennismakingsgesprek. 
U kunt ons bereiken op tele-
foonnummer 020-82 08 171 
of team@scheidingsplanner.nl.

Advertorial

IJburger ontwikkelt ‘onverwoest-
bare’ Bloker Naked Bike

Hij noemde hem de Blo-
ker Naked Bike, de door hem 
uitgevonden matzwarte fiets 
met rode accenten. Pieter van 
der Straaten houdt intens van 
fietsen en kreeg tijdens een 
tocht in nota bene New York 
het lumineuze idee voor een 
superlichtgewicht, 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. Ik wilde een 
onverwoestbare fiets maken, 
de ideale stadsfiets.”

deBrugNieuws

‘Er staat veel op het spel’
D E  S C H E I D I N G S P L A N N E R :  O O K  VO O R  O N D E R N E M E R S

Wim de Zwart RFEA en mr. Stefanie van Poppel RFEA van De Schei-
dings planner Amsterdam zijn gespecialiseerd in ondernemers die 
gaan scheiden.

Hij betrok zijn zwager en 
fietstechnicus Scott Corbett 
bij zijn plannen en zo ont-
stond de Bloker Naked Bike. 
Er zijn – naar aanleiding van 
de negen meest voorkomende 
gebreken zoals een kapotte 
ketting, versnelling of verlich-
ting – allerlei vernuftigheden 
toegepast. “De ketting is een 
riem geworden. De versnel-
ling zit achter in de naaf en het 
zadel heeft een handgreep.” 
Over alles is nagedacht. Er kan 
een Tannus Armour anti-lek-
insert bijgeleverd worden. 
En wie wil kan bijvoorbeeld 
van Reelight uit Denemarken 
batterijvrije verlichting op de 
fiets laten aanbrengen, of een 
bagagerekje voorop.
 
Je kunt een proefrit maken bij 
Alpsoluut (Emmy Andriesse-
straat 238) aan het Theo van 
Goghpark. 

Zie blokernakedbike.com of mail 
info@blokernakedbike.com.

Advertorial

Hema Linnaeusstraat verhuist

naar Oostpoort

De Hema van de Linnaeusstraat verhuist naar Oostpoort. 
In hun huidige pand komt een filiaal van supermarkt 
Jumbo. De komende weken gaat HEMA de nieuwe 
winkelruimte aan de Waldenlaan 12 – 567 m2 – 
verbouwen en inrichten; er komt ook een HEMA Take-
Away. De winkel gaat naar verwachting op 18 september 
open. 
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Waterwet, vergunning verleend 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Gedeputeerde Staten van 
provincie Noord-Holland bekend dat zij een 
vergunning ingevolge de Waterwet heeft 
verleend.

Het betreft een vergunning voor het 
onttrekken en in de bodem terugbrengen 
van grondwater ten behoeve van een open 
bodemenergiesysteem voor Kavel 3 Stadgenoot 
Amsterdam.

Datum besluit: 17 juli 2020
Aanvrager: Eteck Energie Techniek B.V.
Locatie: Oostenburgereiland, Amsterdam Oost
Zaaknummer: 9623789

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 deze 
vergunning, kunt u binnen zes weken, met 
ingang van de dag na de bekendmaking van de 
beschikking, een bezwaarschrift indienen bij 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en  
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA  
Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd 
de datum, uw naam, adres, handtekening 
en 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 bezwaarschrift-
procedure een voorlopige voorziening worden 
gevraagd aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek 
worden griffiekosten in rekening gebracht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over het instellen 
van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar 
en beroep tegen een beslissing van de 
overheid’ downloaden van de website 
www.rijksoverheid.nl. 

Voor algemene informatie over procedures 
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

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

Waterwet, vergunning verleend 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Gedeputeerde Staten van 
provincie Noord-Holland bekend dat zij een 
vergunning ingevolge de Waterwet heeft 
verleend.

Het betreft een vergunning voor het 
onttrekken en in de bodem terugbrengen 
van grondwater ten behoeve van een open 
bodemenergiesysteem voor het Pillows Hotel.
 
Datum besluit: 23 juni 2020
Aanvrager: Amerborgh Vastgoed  
Mauritskade B.V.
Locatie: Mauritskade 61, Amsterdam
Zaaknummer: 9605705

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 deze 
vergunning, kunt u binnen zes weken, met 
ingang van de dag na de bekendmaking van 
de beschikking, een bezwaarschrift indienen 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en 
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA 
Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd 
de datum, uw naam, adres, handtekening 
en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. 
Stuur ook een kopie van dit besluit mee en 
vermeld het referentienummer/kenmerk van 
dit besluit. Dient iemand anders namens 
u een bezwaarschrift in, stuur dan een 
machtiging mee. Verder verzoeken wij u om 
uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te 
vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift 
schort de werking van dit besluit niet 
op. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank  
Noord-Holland, Sector Bestuursrecht,  

postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor 
het behandelen van het verzoek worden 
griffiekosten in rekening gebracht. U kunt 
ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de 
genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

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



w w w. b i j s t o r m . n l
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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 124
26 augustus 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 en Oostenburg
 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

IJburglaan 876 
1087 GE Amsterdam
06 34 000 622
www.blokernakedbike.comwww.stenenspreken.nl  085 301 28 72

u en uw gebouw staan centraal
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Bereiding
Verwarm de (hetelucht) oven voor op 175 graden. Vet een taartvorm in met boter.
Meng het amandelmeel met de suiker, kardemom en een snuf zout. Klop in een andere kom de eieren los en mix 
er de karnemelk en gesmolten boter door. Giet nu al kloppend de eiermix bij de droge ingrediënten. Klop nog even 
door tot je een egaal beslag hebt. Giet het beslag in de ovenschaal en leg de stukken perzik erin. Bak 30 – 40 minu-
ten in de voorverwarmde oven, tot de taart goudbruin en stevig is.

Door Janneke Vermeulen

RECEPT: FLAUGNARDE MET PERZIK

nodig voor 1 flaugnarde met perzik

• 100 gram amandelmeel (maakte ik 
zelf door blanke amandelen heel fijn 
te malen)

• 75 gram suiker
• 1 eetlepel gemalen kardemom
• zout
• 3 eieren
• 250 ml karnemelk
• 50 gram gesmolten roomboter  

(ongezouten) + wat extra om in te 
vetten

• 6 wilde perziken, ontpit en in 4 tot 
6 stukken gesneden

• poedersuiker 
 

Janneke kookt

Spanje was goed voor ons geweest. Tussen twee codes oranje door deden we ons er een paar weken tegoed aan 
gebarbecuede pimientos de padrón (die kleine groene paprikaatjes), ibericoham, tomaten en boontjes uit de 
Catalaanse moestuin en gamba’s die voor de verandering níet smaakten alsof ze twee jaar ingevroren waren geweest.
 
Het was, kortom, wennen terug in Oost. De boontjes uit mijn Amsterdamse tuin smaakten mat en de ibericoham 
bleek hier drie keer zo duur. Om de pijn te verzachten, kocht ik een bak wilde perzik – geteeld in Spanje dus daar was 
geen buil aan te vallen. Ik bakte er een flaugnarde mee, een taart van een soort pannenkoekenbeslag met vruchten. 
Bak je ’m met kersen, dan heet-ie clafoutis. Die term wordt te pas en te onpas gebruikt, dus dikke kans dat je al ooit 
een clafoutis met vijgen / pruimen / tomaten / blauwe kaas hebt voorbij zien komen. Enfin, jullie weten inmiddels 
wel beter.
 
Dat beslag is zo gemaakt en je maakt er een heerlijke, beetje zompige taart mee. Jammer is dat-ie vaak lelijk uit de 
oven komt. Maar van een knappe flaugnarde kun je niet eten zei mijn oma al, dus met flink wat poedersuiker heb je 
een droom van een toetje op tafel.

SPAANSE PERZIKEN

Waterwet, vergunning verleend 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Gedeputeerde Staten van 
provincie Noord-Holland bekend dat zij een 
vergunning ingevolge de Waterwet heeft 
gewijzigd. 

Het besluit betreft een wijziging van de 
verleende vergunning (d.d. 20 maart 2019, 
kenmerk 13331235) voor het onttrekken en in 
de bodem terugbrengen van grondwater ten 
behoeve van een open bodemenergiesysteem 
en voor de verwarming en koeling van een 
schoolgebouw. De wijziging heeft betrekking 
op de putlocaties. 

Datum besluit: 14 juli 2020
Aanvrager: Stichting Hoger Onderwijs 
Nederland 
Locatie: Zeeburgereiland, Amsterdam
Zaaknummer: 9609100

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 deze 
vergunning, kunt u binnen zes weken, met 
ingang van de dag na de bekendmaking van 
de beschikking, een bezwaarschrift indienen 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en 
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA 
Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd 
de datum, uw naam, adres, handtekening 
en 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 bezwaarschrift-
procedure een voorlopige voorziening worden 
gevraagd aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek 
worden griffiekosten in rekening gebracht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan 
de hierboven genoemde datum van het besluit.
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Win een diner voor twee mét fles wijn bij Il Borgo Ristorante Italiano

Puzzelen voor een bazenprijs!

Puzzel jij mee voor een diner bij Il Borgo aan de Hogeweg?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 september 2020 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (30 sept.) bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Il Borgo Ristorante Italiano, Hogeweg 40H, 020-6657955, 
www.ilborgoamsterdam.nl. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 123-2020 is topmaand. Uit 316 inzenders is M. Velmans uit 
de Cruquiusbuurt als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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editie 125
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 30 september 2020.

Horizontaal
 

 1. Langzaam
 4. Edel
 9. Oudnoors proza
 13. Loofboom
 14. Schamen
 15. Rivier in Utrecht
 16. Mop
 17. Vissersmandje
 18. Rivier in Spanje
 20. Ventilator
 22. Typen
 25. Studiebegeleider
 27. Deense munt
 28. De ware ___
 29. Er
 32. Voorbeeld
 35. Beharing op bovenlip
 39. Enigma
 40. Opgerold stuk vlees
 41. Solozang
 42. Laster
 44. Palmboom
 

45. Alle rechten 
  inbegrepen
 47. Meisjesnaam
 49. Kosteloos
 51. Gelijk
 54. Kledingstuk
 56. Hardhorend
 58. Op het ___ dansen
 60. Tegen
 62. Of iets dergelijks
 63. Loopplank
 64. Alcoholische drank
 65. Hoogschatten
 66. Cowboyfeest
 67. Torenkraai
 

Verticaal
 

 1. Caloriearm
 2. IJzerhoudende grond
 3. Ondoorschijnend
 4. Deel van de hals
 5. Incompleet
 6. Drukkend heet
 7. Ierse naam voor Ierland
 8. Onderricht
 10. Discussie
 11. Her en ___
 12. Rivier in Azië
 19. Afgelegen
 21. Bulgaarse munt
 23. Flink
 24. Godin van de wraak
 25. Wijs
 26. Nazien
 29. Vr. titel
 30. Bloeiwijze
 31. Iemand een ___ over 
  zijn bol geven
 33. Grotsalamander
 34. Tijdperk

 36. Dwaas
 37. Lofdicht
 38. Kippenloop
 43. Overeenkomst
 46. Deel van het skelet
 48. Deel van een schip
 49. Rompslomp
 50. Elektrode
 52. Wilde hond
 53. Bouwval
 54. Alleenzang
 55. Oprolbaar zonne- 
  scherm (Ind.)
 57. Nageslacht
 58. De ___ trekken
 59. Deodorant
 61. Vogelverblijf

P R I J S P U Z Z E L

In een zomer waarin pubers uit het Gooi in Knokke-Heist 
de beest uithingen tot en met het ‘kopschoppen’ van een 
Belgische agent, hadden in Den Haag de Marokkanen 
het weer eens gedaan. En Rutte maar beweren dat er in 
Nederland geen ‘systemisch racisme’ bestaat. Zijn rellen 
in de Schilderswijk een etnisch probleem?
Zoals de lezer hier al eerder hoorde, groeide ik op in 
Amsterdam-Slotermeer. Aan het eind van de jaren vijftig 
waren er op het kruispunt Slotermeerlaan/Burgemeester 
de Vlugtlaan, vooral ’s zomers, enorme rellen als nozems 
uit Haarlem op hun brommers naar onze wijk scheurden. 
Dan werd het knokken. Ik mocht helaas niet meedoen 
van mijn vader. Nu begrijp ik wel waarom niet. Iemand 
van elf kan beter binnenblijven als er klappen met 
gummiknuppels vallen.
Even verderop in de buurt werd er regelmatig gevochten 
door autochtone pubers en Indische Nederlanders die 
hier naartoe waren verhuisd.
Later toen ik ouder werd en bij ons in de straat een 
jeugdcafé bestierde, moesten we enorm op onze hoede 
zijn voor jongens uit de Van Leeuwenlaan die graag ons 
interieur kwamen slopen.
Op 5 mei 1959 stond het Beukenplein in Oost op stelten 
toen honderden jongeren knokten met de politie. Ze 
gebruikten de rijweg als dansvloer. Een vrouw die erdoor 
wilde en toeterde, werd uit haar auto gesleurd. De politie 
werd bekogeld met stenen en fietsbeldoppen. Ik weet 
niet of de lezer zich het gewicht van de fietsbeldoppen 
uit 1959 herinnert: ze waren ongeveer zo zwaar als een 
stoeptegel.
Een paar maanden later waren er elk weekend 
knokpartijen op de Dam en het Leidseplein tussen 
nozems en politie. Die sloegen erop met gummiknuppels 
en iets wat ‘de blanke sabel’ heette. Ik kreeg de indruk 
dat je daarvoor enorm moest uitkijken, voor die blanke 
sabel.
De migratiehistoricus Leo Lucassen schreef onlangs dat 
straatrumoer van alle tijden is. Ook hij noemt het gebruik 
van de blanke sabel, waaraan in 1960 een Haagse jongen 
van zestien na een houw overleed. Lucassen had voor 
zijn stuk aan bronnenonderzoek gedaan. Ik gebruikte 
vooral mijn geheugen om te betogen dat rellen een 
puberprobleem is. Met een Marokkaanse achtergrond 
heeft het niks te maken.

Knokken

Henk
SPAAN



Donateur worden?
Stuur een e-mail naar info@debrugkrant.nl met je volledige 
naam en hoe je die in de krant wilt hebben. We sturen je 
dan per e-mail een betaalverzoek (een tikkie) terug. 
Veel dank.
* 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. Rookworst van Slagerij Cees de Bouter, Hogeweg 60, 
 scharrelslagerij.nl. 
Winnaars worden in de editie van 30 september bekend gemaakt.
 

De winnaars van editie 123: 

•  M. Venema (tuinbon €100,- Intratuin) 

•  M. van Os (waardebon Run-Inn €75)

•  M. Carrilho (Boodschappenpakket markt Reuring €60)

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 • Janneke Vermeulen • 

Henk Spaan • Ferry Harderwijk • Allard Diekmann • Mirte Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel Mavis Carrilho • Buro Ineke Smit • Fam. Heijmerink 

Kok • Mariette Abbas • Dick Schilder • Joris Bos • Marianne Lankelma •

Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen

Huis-aan-huiskrant de Brug – oplage 74.000 exemplaren – is er voor alle inwoners van stadsdeel Oost en 
omstreken. We werken met freelancejournalisten en columnisten die in de buurt wonen en werken. Om 
hen en de kosten voor het drukken en verspreiden van de krant te kunnen betalen zijn we afhankelijk van 
ondernemers en instellingen die bereid zijn ruimte in te kopen. Een ploeg van jonge bezorgers zorgt ervoor 
dat de krant eens per maand wordt verspreid. Om de kwaliteit voor langere tijd te waarborgen en je via de 
papieren krant en onze website (www.debrugkrant.nl) van lokaal nieuws te blijven voorzien, willen we je 
vragen om donateur te worden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks kans op drie mooie prijzen die beschik-
baar worden gesteld door ondernemers uit Oost. Ook krijg je een vermelding van je naam of bedrijfsnaam 
op de speciale donateurspagina.


