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Oost Begroot:
Geldsmijterij of niet?
“Ongetwijfeld allemaal 
goed bedoelde ideeën.”
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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

Ik sprak een hoogleraar die 

vroeger in Krommenie woon-

de. Hij zei over de Zaanstreek 

dat hij en zijn vrouw drie per 

week uitgebreid tafelden. 

Op zaterdagen, zondagen 

en woensdagen gingen ze 

er echt voor zitten. “En je 

kind groeit daar dan mee op. 

Die gaat dat eten ook lekker 

vinden.”

In het clubblad van de voet-

balvereniging was een van 

de standaardvragen: wat is 

je lievelingseten? Toen hun 

zoon ‘pupil van de week’ was 

antwoordde hij: ‘Haas!’

Dat antwoord werd door de 

eindredactie veranderd in 

‘kaas’.

STANDAARDVRAAG Marcel van Roosmalen 

Geen inkomen meer,
wel huurverhoging.
Veel armoede door 
corona.

Peter van Zadelhoff  (RTL 
Nieuws) gaat vaak naar Ajax. 
“Dat mensen van Feyenoord 
houden snap ik nog, maar ik 
vind het moeilijk om sym pa
thie op te brengen voor PSV.”

‘We willen dat iedereen zich veilig voelt’
POSTERACTIE EN STATEMENT VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Lees verder op pagina 3

Na meerdere gewelds

incidenten tegen lhbt+ 

in Oost dit jaar komen 

Alle Kleuren Oost, het 

stadsdeel en veel andere 

organisaties samen in 

actie. De regenboogvlag is 

gehesen, er is een poster

campagne gestart en nog 

dit jaar komt er hopelijk 

voorlichtingsmateriaal op 

alle middelbare scholen 

in Oost. “Het maakt niet 

uit wie je bent, van wie je 

houdt of waar je in ge

looft. We zijn Samen Oost.”

 Door  Linda van den Dobbelsteen

Jaika Koot, ambassadeur van 
Alle Kleuren Oost, een stich
ting die zich inzet voor ver
binding, diversiteit en inclusie: 
“Er was natuurlijk woede en 
verdriet na die verschrik
kelijke incidenten, maar het 

mag niet gebeuren dat mensen 
tegenover elkaar komen te 
staan. Samen met onder meer 
het stadsdeel, Dappere Dames, 
Streetsmart en Trans Amster
dam hebben we ons toen vrij 
snel verzameld. We zeiden: 
we laten ons niet uitspelen en 
polariseren. Nu staat het licht 
op de recente incidenten, maar 
het gaat ons om alle vormen 
van uitsluiting. Het gaat ons 
ook om discriminatie en isla
mofobie. Deze posteractie, een 
duidelijk statement voor een 
inclusieve samenleving, is nog 
maar het begin. We willen dat 
iedereen zich veilig voelt.”
 
Stadsdeelvoorzitter Maarten 
Poorter: “De campagne van 
Alle Kleuren Oost, al ge
start naar aanleiding van het 
geweld tegen Fabio en Daniel, 
is prachtig en krachtig, die 
hebben wij direct omarmd 
vanwege de verbindende 
boodschap.” Hij ontkent niet 
dat er problemen zijn. “We 
zijn, samen met de politie, met 

Jaika Koot, ambassadeur van Alle Kleuren en Maarten Poorter, voorzitter van de bestuurscommissie Oost, 
op het Oranje-Vrijstaatplein. Samen hebben ze een missie: “We laten ons niet uitspelen en polariseren. Wij 
staan voor een inclusief Oost.”

Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM 
7 DAGEN
PER WEEK 
GEOPEND

De Samen zijn wij 
Oost-poster vind je in 
het hart van de krant

EEN HEERLIJKE 
GRIEKSE WIJN 
GRATIS BIJ JE 
BESTELLING?

Bestel dan via onze 
eigen website 

www.igrecexpress.nl 

en vermeld bij notes:
oktober 2020/de Brug



Bestel nú op 
muziekgebouw.nl 

OKTOBER
Highlights

Liza Ferschtman + Esther Hoppe
Vioolduo door de eeuwen heen

Topviolisten spelen muziek van o.a. Telemann, Spohr en Prokofjev

DO 1 OKT / 18.30 + 21.00

VR 2 OKT / 18.30 + 21.00

ZA 3 OKT / 18.30 + 21.00

DO 8 OKT / 18.30 + 21.00

ZA 10 OKT / 18.30 + 21.00

Concerto delle suore
Amsterdam Baroque Orchestra + Nationaal 
Vrouwen Jeugdkoor

Barokmuziek geschreven door vrouwen o.l.v. Ton Koopman

Ian Bostridge + Imogen Cooper
Beethoven en Schumann

Prachtige liederen door beroemde Britse tenor en pianiste

Ives & Beyond
Asko|Schönberg

Amerikaans programma rond invloedrijke componist Charles Ives

Soiree Marocaine
Farid Ghannam + The Cosmic Carnival

Dromerige sixties-rock ontmoet Marokkaanse gnaoua

DIEMERPLEIN 
SCAN & WIN 
PRIJZENFESTIVAL!

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE
facebook.com/diemerpleindiemerplein.nlPARKEREN AL V.A. € 0,50

MAAK KANS OP ÉÉN 
VAN DE  VELE PRIJZEN 
EN AANBIEDINGEN 
VAN DE DIEMERPLEIN
WINKELIERS! 
PLUS DIVERSE HOOFD
PRIJZEN, O.A. SHOP
TEGOED TWV € 250,!

Actie loopt van 3 t/m 31 oktober 2020
W I N K E L C E N T R U M

U ontvangt 1 scankaart bij elke aankoop 
vanaf € 5,-! Ga met deze kaart naar de 
prijzengenerator bij de lift op de begane 
grond! Heeft u gewonnen? Dan wordt direct 
de bon geprint waar uw prijs op staat!

Kijk op www.diemerplein.nl 
voor meer informatie!

3 T/M 31 OKTOBER 2020

DIEMERPLEINDIEMERPLEINDIEMERPLEINDIEMERPLEINDIEMERPLEINDIEMERPLEIN

AFHAAL     |     CATERING    |     BEZORGEN

I N D O N E S I S C H E  S P E C I A L I T E I T E N 
VERS BEREID  VOLGENS AUTHENTIEKE RECEPTEN
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deBrugNieuws

een heel stevig actieprogram
ma bezig. Iedereen staat op 
scherp. Elke aangifte wordt bij 
ons gemeld. Voor de slachtof
fers is een bijeenkomst georga
niseerd, en we gaan cursussen 

Vervolg  van pagina 1

‘ N O G  D I T  J A A R  VO O R L I C H T I N G  O P  A L L E  S C H O L E N ’

geven, we laten ze niet alleen 
staan.”

Deze zomer riep hij, nadat 
een woning met een regen
boogvlag werd bekogeld met 
eieren en vuurwerkbommen, 
iedereen op die vlag te hijsen, 
als teken van solidariteit. Op 
het stadsdeelkantoor werd die 
vorige week definitief gehesen. 
Poorter kreeg behalve positie
ve ook negatieve reacties. Het 
zou gratuit zijn. “We weten 

wel dat er meer nodig is dan 
een poster en een vlag. Maar 
symbolen doen er ook toe.”
Het blijft hier dan ook niet bij. 
“Nog dit jaar zoek ik, in sa
menwerking met het COC, alle 
directeuren van de middelbare 
scholen in Oost op. Landelijk 
doet maar 1 op de 3 scholen 
aan lhbtivoorlichting, wist 
je dat? Dat is veel te weinig. Ik 
ga voor een gehesen vlag en 
voorlichtingspakketten op alle 
scholen.”

Het is belangrijk om met el
kaar in gesprek te blijven, vult 
Jaika aan. Ze kijkt even naar de 
poster. “Het maakt niet uit van 
wie je houdt of wat je gelooft, 
een keppeltje of een hoofdoek 
draagt, met je geliefde hand in 
hand loopt. Ik zie al veel pos
ters hangen. Daarmee zeggen 
mensen: Wij staan voor inclu
sief Oost. Ik hoop dat er nog 
veel meer mensen meedoen.” 

Poorter knikt: “Iedereen moet 
gewoon zichzelf kunnen zijn, 
zonder belemmeringen.”

De poster vind je in het hart van 
deze krant. Hang ‘m voor je raam en 
stuur een foto naar info@debrug-
krant.nl. Wij maken er een collage 
van.
 

‘Plannen ontstijgen niveau plantenbak in lantaarnpaal niet’
O O ST  B E G R O OT:  RU I M  2 3 . 0 0 0  B R I E V E N  V E R ST U U R D

In september viel bij ieder

een in Zeeburgereiland en 

IJburg ouder dan 11 jaar 

een persoonlijke brief op de 

mat, een oproep om te gaan 

stemmen op de plannen 

van Oost Begroot. De plan

nen – die variëren van leren 

fietsen, een jeudeboules

baan en drijvende tuinen 

tot sporten voor kinderen 

en een winterfeest – zijn 

bedacht door bewoners, er 

ging een lang en best inge

wikkeld traject aan vooraf.
 

Wat is Oost Begroot ook 
alweer? Stadsdeel Oost heeft 
voor vier gebieden – Oud
Oost, Watergraafsmeer, 
IJburg/Zeeburgereiland en 
Indische Buurt/Oostelijk Ha
vengebied – €200.000 (totaal 
€800.000) beschikbaar gesteld. 
Bewoners kunnen plannen in
dienen voor hun eigen buurt, 
stemmen vergaren en zo aan
spraak maken op het geld. Het 
traject voor de gebieden loopt 
niet synchroon.
 
Het traject voor IJburg/Zee
burgereiland ging op 7 maart 
2020 van start. Bewoners 
bepaalden eerst samen vijf 
‘aandachtspunten’ tijdens 
een avondvullende bijeen
komst. In de tweede ronde zijn 
budgetten over die aandachts
punten verdeeld. Toen kwam 
ronde drie waarin deelnemers 
binnen de aandachtspunten 
hun plannen mochten aan
dragen. Vervolgens konden de 
plannen op de website door 
iedereen worden bekeken 
en geliked. De meest gelikete 
plannen zijn door het stads
deel getoetst. Op plannen die 
voldoen aan de criteria en die 
minimaal 30 likes kregen kan 
nu gestemd worden.

Om mensen daarop te atten
deren werden door het stads
deel persoonlijke brieven 
verstuurd, gezinnen met drie 
kinderen kregen er bijvoor
beeld vijf op de mat. Waarom 
niet één brief per huishouden? 
Een woordvoerder: “De ge
meente Amsterdam vindt het 
belangrijk dat kinderen ook 
meebeslissen over de ideeën 
voor hun buurt. Gezien de pri
vacyregels en fraudegevoelig
heid mogen wij stemcodes niet 
per mail verstrekken en dient 
iedereen een eigen persoons
gebonden code te ontvangen 
per post.”
 
Bewoner Olaf was met stom
heid geslagen toen hij de brief 
ontving en de plannen bekeek. 
“Los van de onbegrijpelijke 
stemmodule een gemiste kans. 
Ongetwijfeld allemaal goed 
bedoelde ideeën van buurtbe
woners, maar ik vraag me af of 
hier enig serieus onderzoek 
aan vooraf is gegaan waardoor 
breed gedragen initiatieven 
zouden zijn ontstaan die het 
niveau plantenbak in de lan
taarnpaal en groen aan de brug 

Door Linda van den Dobbelsteen

ontstijgen.”
Walter, net verhuisd, drukke 
baan, maar wel erg betrokken 
bij zijn buurt: “Hier gaat veel 
te veel tijd in zitten. Neem al
leen al die bijeenkomst en de 
ondoorgrondelijke website. 
Er komen toch alleen mensen 
zonder baan op af, en the usual 
suspects die op geld uit zijn?” 
Hij vraagt zich bovendien af: 
“Is dit niet waarom ik elke vier 
jaar naar de stembus ga, weet 
een gekozen bestuur niet wat 
er leeft?”
 
Geldsmijterij
Agnes vindt het maar geld
smijterij. “Bijvoorbeeld dat 
idee voor dansfeest 40Up. Ze 
zeggen twaalfduizend euro 
nodig te hebben, maar het is 
helemaal niet nieuw. Het ís er 
al en het bestaat al zeker tien 
jaar. Ontstaan vanuit het idee 
de lokale horeca te steunen 
en de buurt te verbinden. Dat 
kan heel goed zonder geld van 
de samenleving, je moet er 
alleen een beetje van je tijd in 
steken. Als je echt zo graag wilt 
verbinden, dan doe je dat toch 
gewoon?”

Marieke is juist heel positief: 
“Wat is er nou op tegen om te 
proberen de buurt een beetje 
mooier te maken? Ik heb zelf 
geen plan ingediend, maar ik 
ga zeker stemmen.”
 
Het stadsdeel hoopt inderdaad 
op een mooie opkomst. “In 
OudOost hebben maar liefst 
3834 bewoners gestemd op 
hun favoriete plan. Daar zijn 
we blij mee. Er is veel animo 
en we zien verassende plan
nen. De keuze ligt nu niet 
bij het stadsdeel, maar bij de 
bewoners. Die weten tenslotte 
het beste wat er speelt in hun 
buurt.”
 
Een greep uit de plannen
Op welke plannen kan je zoal 
stemmen? Bijvoorbeeld op een 
maandelijkse markt (€20.000), 
een multifunctioneel sporttoe
stel (€36.000), een openlucht 
cinema (€36.000), uitdagende 
activiteiten in een mobiele 
container (€38.000), IJburg 
Beweegt (€43.000), FC Zee
burgereiland: leer voetballen 
van een echte voetbaltrainer 

(€10.000), World Cinema Fes
tival (€32.000), openluchtbios 
Sluisbuurt (€24.000), beelden
route langs het water (€32.000), 
groene kunst om je thuis te 
voelen (€15.000), beplante 
hekken rond afvalcontainers 
(€34.000), drijvende tuinen 
(€51.000) of kale bruggen op
vrolijken (€12.000).
 
Voor het gebied IJburg/
Zeeburgereiland kan tot vijf 
oktober gestemd worden. Op 
7 oktober vindt er een festival 
plaats rond de winnende plan
nen. In de gebieden Indische 
Buurt/Oostelijk Havengebied 
en Watergraafsmeer kunnen 
nog tot 20 oktober plannen 
worden ingediend.
 
Bekijk het allemaal op oostbegroot.nl.

Gemaakte kosten per-
soonlijke brieven, volgens 
Stadsdeel Oost
Aantal verstuurd: 23.277
Kosten brieven: €2111
Kosten enveloppen: €934

In Oud-Oost is de €200.000 al verdeeld

• Leer kinderen belang van bewegen met sport en spel
activiteiten: €13.705

• Eet de Regenboog: kinderen leren gezond en lekker koken: 
€12.616

• Haal eenzame ouderen en moeders uit hun isolement: €19.600
• Help nietNederlandse vrouwen maatschappelijk actief te zijn: 
€11.200

• Samen vullen we de bloembedden voor een mooier en veiliger 
Boerhaaveplein: €5700

• Versterk zelfredzaamheid van vrouwen met het Vrouwennet
werk Actief: €15.030

• MoTuin, de groene verbinder: €9940
• Bestrating eruit, wilgengriend erin. Maak de Mauritskade 

groen: €6700
• Verfris de Vrolikstraat: €8580
• Help mee zwerfafval oprapen op Schone Buurt Dag: €10.000
• Een aantrekkelijker Dapperstraat met street art op de rolluiken: 
€15.600

• Verander het Krugerplein in een aantrekkelijk, veilig en groen 
plein: €25.750

• Maak het Steve Bikoplein een gezellige en groene ontmoetings
plek: €35.000

• Kindertheater voor kinderen die niet op vakantie gaan: €12.225



“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

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 vloerbekledingsopties.
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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.

Van Zadelhoff komt deze 

vrijdagochtend op zijn 

gemak aangewandeld op 

het terras van hotel The 

Lobby in Amsteldorp. Hij 

heeft net zijn dochter naar 

school gebracht en rond 

twaalf uur vertrekt hij 

naar Hilversum, waar hij 

vanavond het RTL Nieuws 

presenteert. Dit werk wis

selt hij af met zijn functie 

als eindredacteur, waarbij 

hij verantwoordelijk is 

voor de samenstelling van 

het programma.

‘Ons eigen zwembad in de Weespertrekvaart’

Door Jim Jansen

“De Watergraafsmeer is al 
leuk, maar Amsteldorp is 
zowaar nog leuker. Je woont in 
de stad, maar ook in een dorp. 
Ik woonde in 2001 in de Rivie
renbuurt en mijn vriendin in 
de Jordaan en toen waren we 
voorzichtig aan het kijken of 
we niet een keer zouden gaan 
samenwonen. Op een zondag 
zijn we hier per toeval gaan 
wandelen en we vonden de 
Fahrenheitsingel meteen leuk. 
Heel toevallig stond er iets te 
koop en dat hebben we toen 
vrij snel gekocht.”
 
Je bent geboren in Angerlo, 
een dorpje in de Achterhoek. 
Waarom kwam je naar Am-
sterdam?
“Ik wilde bedrijfskunde van de 
financiële sector studeren en 
dat was alleen mogelijk aan de 
VU. Ik was negentien en heb 
de eerste jaren een beetje door 
de stad gezworven. Ik was be
stemd om de financiële sector 
in te gaan, en mijn eerste baan 
was bij de Amsterdamse beurs, 
Euronext. Maar daar werd ik 
diepongelukkig van. Ik weet 
nog goed dat ik een middag 
spijbelde van mijn werk en 
op de bank lag en dacht: wat 
wil ik doen? Vroeger had ik al 
voor krantjes geschreven en zo 
bedacht ik dat de journalistiek 
wel iets voor mij zou zijn. Ik 
solliciteerde bij BNR Nieuws
radio, en tijdens mijn sollicita
tiegesprek was de tweede vraag 
of ik het verschil tussen een 
obligatie en een aandeel kon 
uitleggen. Ik werd aangeno

men en toen was ik in één keer 
journalist.”
 
Amsteldorper, iemand uit de 
Watergraafsmeer of Amster-
dammer?
“Ik vind het lastig om mezelf 
Amsterdammer te noemen, 
omdat ik hier mijn halve leven 
niet gewoond heb. Er zijn 
mensen die ermee koketteren 
dat ze hun hele leven hun 
postcodegebied niet uit zijn 
geweest, maar dat geldt niet 
voor mij. Nu ik erover nadenk 
voel ik me het meest een Am
steldorper.”
 

Maar hier in de wijk is eigen-
lijk niet zo veel.
“Dat is juist zo fijn. We heb
ben ons eigen zwembad hier 
met de Weespertrekvaart. 
Deze zomer lagen we elke dag 
in het water. Daarnaast is er 
een kleine kruidenierszaak, 
de buurtsuperman meneer 
Ismail, en een snackbar, Friet 
van Oost. Natuurlijk is de plek 
waar we nu zitten, The Lobby 
echt een geweldige aanwinst 
voor de wijk. Vroeger was dit 
een bank, later heeft de Riagg 
er gezeten en toen heeft het 
twaalf jaar leeg gestaan. Nu is 
het een hotel. Je kan hier ook 

geweldig eten en ze hebben 
een heerlijk terras. Degene 
die dit bedacht heeft, verdient 
oprecht een standbeeld.”
Hier iets verderop zitten je 
twee zoons op voetbal.
“Ze voetballen bij TABA en dat 
is echt een geweldige club. Het 
is allemaal een beetje ongeor
ganiseerd, relaxed, met leuke 
mensen. Als je de top wilt 
halen, moet je niet bij TABA 
gaan voetballen. Onze dochter 
is dit jaar ingeloot bij AthenA 
op sportpark Voorland.”
 
Waar kom je graag als je Am-
steldorp verlaat?

PETER VAN ZADELHOFF

HI J KWAM NAAR AMSTERDAM OM BEDRI JFSKUNDE TE STUDEREN EN VI JFENTWINTIG 

JAAR LATER PRESENTEERT PETER VAN ZADELHOFF BI JNA DAGELI JKS HET RTL NIEUWS.

Journalist en presentator Peter van Zadelhoff voelt zich intussen een Amsteldorper. “Het is juist fijn dat hier 
in de wijk niet zoveel is.” Degene die hotel The Lobby bedacht mag van hem een standbeeld krijgen.

“Als je voorbij de velden van 
TABA gaat, dan kan je prachtig 
wandelen naar Betondorp. Een 
te gekke plek. Als ik daar op de 
Brink sta, dan heb ik het idee 
dat ik een tijdreis heb gemaakt 
en opeens in de jaren vijftig 
ben. En het is heerlijk om Park 
Frankendael op loopafstand te 
hebben, waar het gelukkig niet 
zo druk is als het Vondelpark.”
 
En qua winkels?
“Ik ben dol op Gewoon Kaas 
op de Middenweg, niet alleen 
om de kaas maar ook om de 
mensen. Er tegenover in de 
Wakkerstraat zit slagerij De 
Wit, een topslager die zijn ei
gen koeien koopt en dat proef 
je terug. Bierdrinken doe ik het 
liefste in Mojo of Bar Wisse. 
En als we iets met de kinderen 
gaan doen, dan bij Thuis aan 
de Amstel.”
 
En natuurlijk om de week 
naar de Johan Cruijff Arena.
“Naast uitgebreid borrelen 
met vrienden mis ik Ajax het 
meeste nu, tijdens corona. Ik 
heb al tweeëntwintig jaar een 
seizoenskaart, het is heerlijk 
om met een stel mensen naar 
het stadion te gaan, een biertje 
te drinken en dan de wedstrijd 
te kijken. We hebben bij Ajax 
natuurlijk echt alle ellende 
meegemaakt. Google de naam 
Atouba maar even, die hebben 
wij zien invallen. Die jongen 
kon er helemaal niets van. Die 
hele gifbeker is leeg gegaan 
en geen hoge toppen zonder 
diepe dalen. Het laatste jaar 
was natuurlijk fantastisch met 
Matthijs, Frenkie en Donny. Ik 
ben altijd groot fan van de club 
geweest. Dat mensen van Fey
enoord houden snap ik ergens 
nog wel, maar ik vind het echt 
moeilijk om voor PSV sympa
thie op te brengen. Ik vind het 
heel kinderachtig van mezelf, 
maar het is niet anders.”
 



deBrugNieuws

‘Ik stop pas als ik flink geblesseerd ben.  Knie verrot, zoiets’

U S  B A S K E T B A L L  I N  D E  T W E E D E  B O E R H A AV E ST R A AT

Judith Smit (51) belichaamt ruim veertig jaar basketbal. Van Verheyen in het Drentse Hooge

veen en Groene Uilen in Groningen tot Libertas (Triëst, NoordItalië), waar haar team in 

paarsgeel werd gesponsord door een lokale pizzeria. Sinds begin deze eeuw scoort zij 

incidenteel een driepunter voor US Basketball in de Tweede Boerhaavestraat. Ondanks haar 

een meter zeventig fungeert Judith als guard, spelverdeler. Als ze zich in haar fanatisme boos 

maakt? “Dan scheld ik in het Italiaans!” Alle tegenstanders van Dames 4 zijn gewaarschuwd.

 

“Ik was ongeveer tien jaar, wist 
niet op welke sport ik wilde. 
Een buurmeisje basketbalde 
in de sporthal om de hoek, dat 
bleek superleuk. Sindsdien 
basketbal ik.” Hoewel toeval 
dus een duidelijke rol had, 
zijn er ook spelkenmerken 
die Judith aantrekken: “Het 
teamaspect, het samenwerken. 
De spelsnelheid, voortduren
de afwisseling tussen aanval en 
verdediging, waardoor er vaak 
wordt gescoord. Ik scoor zelf 
niet idioot veel, hoor. Maar als 
je tien punten achter staat, kun 
je nog winnen. Het is belang
rijk dat je als team snel rond
speelt om een vrije schietkans 
te creëren. Daarvoor moet 
iedereen steeds goed positie 
kiezen. Verdedigend kun je 
mantomanverdediging of 
zoneverdediging hanteren. 

Zoneverdediging spelen wij 
nooit, dat vinden we voor 
watjes. Je beweegt minder en 
er zijn minder duels. Naast 
aanjager van ons spel ben ik 
een harde werker, sterk in het 
verdedigen van de andere 
spelverdeler. Ik zoek in de 
beginfase de grenzen van de 
scheids. Dicht erop zitten, 
jagen op de bal, wel altijd met 
intentie de bal te spelen. Ik 
ben een van de kleintjes maar 
compenseer dat met snelheid.”
 
Tijdens haar vijfjarige verblijf 
in NoordItalië bleek hoe 
anders basketbal daar wordt 
beleefd: “Die Italiaanse mei
den waren vrij professioneel, 
hadden een uitstekende ba
sistechniek, beter dan ik. Dat 
was leuk, leerde ik veel van. Bij 
wedstrijden kwam altijd veel 
publiek. Basketbal is groot in 
Italië. Ik was gewend fysiek te 

spelen, kort erop. Zij speelden 
veel rustiger, maar iedereen 
kon supergoed schieten. Na 
twee jaar ben ik gestopt, maar 
een jaar later miste ik het spel
letje alweer te erg en ben ik 
met vrienden gaan spelen.”
 
“De gemiddelde leeftijd bij 
Dames 4 ligt rond de dertig. Er 
is bij US Basketball één vrouw 
ouder dan ik, zij is net 60. Ons 
team is tijdens wedstrijden 
fanatiek maar als je oma jarig 
is, kun je ook naar die ver
jaardag. Ik ben competitief en 
wil winnen, maar vooral goed 
spelen. Verliezen kan, zolang 
we maar acceptabel spelen. Ik 
wil zo lang mogelijk doorgaan 
en stop pas als ik flink gebles
seerd ben. Knie verrot, zoiets. 
Een bestaan zonder basketbal, 
ik kan me dat bijna niet voor
stellen.”

Judith Smit (met de blauwe schoenen) en haar basketbalteam. “Ik ben 
competitief en wil winnen, maar vooral goed spelen.”
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Door Gijs Lauret

‘Ik wist niet dat er zoveel verborgen armoede was’
Corona heeft veel bewoners 

in Oost getroffen. Buurtini

tiatieven zoals dat van stich

ting Veerkrachtig Betondorp 

proberen de ergste nood te 

lenigen.

“Stralende ogen, blijdschap, 
mensen noemen het een gods
geschenk.” Ingrid Piet, vrijwil
liger bij stichting Veerkrachtig 
Betondorp, raakt zelf geëmo
tioneerd als ze erover vertelt. 
Veerkrachtig Betondorp deelt 
sinds dit voorjaar gratis maal
tijden en voedselpakketten uit 
aan bewoners in Betondorp 
en Watergraafsmeer die door 
corona het hoofd nauwelijks 
boven water kunnen houden.
 
“Het begon als een boodschap
pendienst voor ouderen die 
tijdens corona de deur niet 
meer uit konden. Het heeft 
zich uitgebreid tot een kleine 
supermarkt waar mensen 
maaltijden en boodschappen 
kunnen ophalen, maar we 
begeleiden ook mensen bij 
ziekenhuisbezoek, en zorgen 
soms voor huisraad. Pas ge
leden hebben we nog vloer
bedekking geregeld voor een 
bewoner met alleen een beton

Ingrid, Sandra, Frank en Elsbeth zijn vrijwilliger bij de stichting 
Veerkrachtig Betondorp. “We zien hier mensen die soms maar 20 euro 
per week te besteden hebben.”

nen vloer,” vertelt vrijwilliger 
Sandra Dijkstra.
 
Veerkrachtig Betondorp, 
gevestigd aan Onderlangs in 
Betondorp, is voor honderd 
procent afhankelijk van dona
ties. Sandra: “Van supermark
ten, buurtbewoners en ook 
lokale ondernemers. Eetcafé 
De Avonden doneert, en we 
kunnen elke dag bij de bakker 
op de Brink het overgebleven 
brood ophalen. Bij de visboer 
halen we soms verse vis. We 
zien veel mensen met gezond
heidsklachten, zoals diabetes. 

Zij kunnen vers vlees of vis 
goed gebruiken.”
Want dat viel de vrijwilligers 
al snel op, veel mensen die 
langskomen eten ongezond. 
Ingrid: “Ze hebben soms maar 
20 euro per week te besteden. 
Als je daar elke dag boterham
men met pindakaas van eet, 
dat schiet niet op.” Dit wordt 
beaamd door Frank Stork, 
vrijwilliger en lid van de Oude
renadviesraad (OAR) in Oost. 
“Klopt. Sommige mensen 
kopen een pak spinazie, hus
selen dat door de macaroni en 
eten er vier dagen van. Goed

Door Michel van Dijk 

koop, maar niet gezond. Maar 
ja. Mensen zijn door corona 
hun inkomen kwijtgeraakt, en 
ook de huurverhoging van af
gelopen juli hakte er flink in.”
Voor Elsbeth van den Bout, 
sinds een jaar bewoner van 
Betondorp, was de ongezonde 
voeding reden om zich als 
vrijwilliger aan te melden. “Ik 
heb een moestuin, die levert 
altijd veel verse groenten op. 
Voorheen deelde ik uit aan 
collega’s, nu doneer ik aan de 
winkel.”
 
Ogen en oren open
Zo’n veertig buurtbewoners 
komen wekelijks langs voor 
de boodschappen. Ingrid: 
“Soms hebben mensen een 
aanloopje nodig. Ze schamen 
zich, komen er niet graag voor 
uit dat ze geen geld hebben om 
eten te kopen.” Sandra: “Vaak 
horen ze bijvoorbeeld van 
een buurman over ons. Dan 
durven ze zelf ook te komen.” 
Ingrid: “En we houden onze 
ogen en oren open, spreken 
soms mensen aan, zo van: redt 
u het een beetje?”
Bewoners zijn blij dat ze 
boodschappen kunnen halen, 
óók voor het sociale contact. 
Elsbeth: “Ze blijven vaak ook 
wat langer bij ons hangen, om 
een praatje te maken, met ons 
en met andere buurtbewoners. 

De behoefte om anderen te 
spreken is groot.” Frank: “Een
zaamheid en armoede gaan 
hand in hand. Ik breng ook 
boodschappen bij ouderen die 
de deur niet uit kunnen. Dan 
ben ik niet in een kwartiertje 
weer weg. Voor sommige ou
deren ben ik het enige contact
moment.”
 
Leven weer op de rit
De vrijwilligers ontlenen veel 
aan de hulp die ze kunnen 
bieden. Ingrid: “Ik vind het 
fijn om iemand te zien op
bloeien. Maar ik wist niet dat 
er zoveel verborgen armoede 
was. Dat heeft mij persoonlijk 
wakker geschud.” Elsbeth: “Ik 
heb het goed, ben gezond. 
Dan vind ik het fijn om iets 
te doen voor buurtbewoners 
die hulp kunnen gebruiken.” 
Sandra: “Het leuke is ook dat 
je mensen leert kennen, dat je 
een band opbouwt. Mensen 
nodigen ons uit om eens langs 
te komen, maken je deel van 
hun leven.” Frank: “Als mensen 
hier weggaan met een glim
lach, dan ben ik blij. Ik heb 
mensen met gebogen hoofd 
zien binnenkomen, die na een 
kwartier stonden te praten en 
de volgende keer weer andere 
mensen meenamen. Zo help je 
elkaar, van buurtbewoner tot 
buurtbewoner. Prachtig.”



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  7

deBrugNieuws

De zee geeft, de zee neemt

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

Als klein landje aan de 

Noordzee hebben we veel 

aan het water te danken. 

Maar dat die gulle plas ook 

meedogenloos kan zijn, 

weten we door de waters

noodrampen maar al te 

goed. Gelukkig voelen we 

ons tegenwoordig veilig en 

beschermd door dijken, 

duinen en waterkeringen. 

Fotojournalist Kadir van Lo

huizen zet echter een grote 

streep door deze gedachte.

De fotograaf reisde de wereld 
af om de gevolgen van de kli
maatcrisis in beeld te brengen. 
Het Scheepvaartmuseum 
toont met 'Rijzend Water' het 
indrukwekkende relaas van 
een gestaag stijgende zeespie
gel. 'Het lijkt iets abstracts en 
ver van ons bed,' vertelt Van 
Lohuizen. 'Maar dat is een 
misvatting. In een rapport 
van Deltares in opdracht van 
de Deltacommissaris wordt 

de verwachting uitgesproken 
dat zonder maatregelen de 
zeespiegel aan het eind van 
deze eeuw één tot drie meter 
gestegen is.'
 
'We kunnen ons op dit mo
ment gewoon niet voorstellen 
dat Amsterdam er over een 
eeuw niet meer zal zijn,' stelt 
de fotograaf. 'Maar we moeten 
wel nu handelen. De voltooi
ing van de Deltawerken heeft 
ook veertig jaar geduurd. Ik 
wil de mensen wakker schud
den. Miami bijvoorbeeld, 
staat op een poreus kalksteen
plateau. Het water stroomt 
gewoon onder de dijken door. 
Dit probleem is bekend, en 
toch zijn ze daar nog steeds 
volop aan het bouwen.'
 
Van Lohuizen heeft uitgebreid 
research gedaan en brengt een 
goed gedocumenteerd verhaal. 
Hij weet met krachtige foto's 
(en video's) de urgentie van 
het probleem grondig tot de 
bezoeker te laten doordringen. 
We zien voorbeelden van het 
water dat de mensen soms let
terlijk aan de lippen staat. Op 

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

eilandengroepen als Kiribati, 
de San Blaseilanden en de 
Marshalleilanden vechten ze 
dagelijks tegen het water. Het 
grondwater is brak en gewas
sen zijn er nauwelijks meer te 
verbouwen.

De expositie is een lust voor 
het oog. Een ietwat somber 
toekomstbeeld wordt verlicht 
door veerkrachtige kinderen 
die overal vrolijk lijken op te 
duiken. Juist voor hen moeten 
we zuinig zijn op onze aarde. 

Het doet dan ook goed om 
te kunnen vermelden dat de 
expositie wordt verlengd tot 28 
februari 2021.

Rijzend water Jakarta, 2018. foto: Kadir van Lohuizen

‘Ik erger me mateloos aan zwerfafval’
P L O G G E N  I N  H E T  F L E VO PA R K :  H A R D L O P E N  E N  O P RU I M E N

Er wordt veel over gezeurd, 

maar sommige mensen 

doen er gewoon iets aan: 

zwerfafval. Zij organiseren 

opruimacties en doen aan 

ploggen (een samentrekking 

van het Zweedse plocka 

‘oprapen’ en joggen) in het 

Flevopark.

“Ik erger me mateloos aan 
zwerfafval,” vertelt Jaap le 
Poole (44) die in de Indische 
Buurt woont. “Als ik ga hardlo
pen of wandelen raap ik altijd 
minimaal één stuk zwerfafval 
op. Niet alles, want dan word 
ik gek,” lacht hij.
 
Vorig jaar organiseerde Jaap 
onder de noemer Raap Het Op 
drie opruimacties in het Flevo
park. In het voorjaar kwamen 
er tien mensen op af, in juni 
zes en in september zestien. 
“Steeds zag ik andere gezich
ten, in totaal hielpen er dus al 
ruim dertig mensen mee.”
Jaap erkent dat het oprapen 

Reinout Koperdraat is trainer van hardloopclubje De Doorlopers en 
plogger in het Flevopark. “Afval rapen is een zoete verslaving geworden.”

van zwerfafval het probleem 
niet voorkomt. “Het is vooral 
voor je eigen gemoedsrust, 
voor de dieren in het park en 
het aanzicht ervan. Maar om 
het echt zinvol te maken, moet 
je zorgen dat er ook minder 
afval komt te liggen. Door er 
aandacht voor te vragen bij 
de gemeente, bijvoorbeeld. 
Een ander type afvalbakken 
zou ook al helpen. Nu pikken 
vogels het vuil er vaak uit. En 
dat waait vervolgens weg.”
 
Bij een eerdere opruimactie 
gingen deelnemers ook ‘de 
bosjes’ in. “Dan zie je hoe
veel er nog ligt: chipszakken, 
hondenpoepzakjes en zelfs 
gebruikte condooms.” Voor 
de opruimacties leent Jaap 
grijpstokken van de gemeente. 
Tijdens het hardlopen is Jaap 
selectiever. “Blikjes, plastic 
flesjes en chipszakken pak ik 
wel op, maar billendoekjes, 
zakdoekjes en mondkapjes 
laat ik liggen. Dat laatste is 
trouwens een nieuw soort 
zwerfafval.”
 
Jaap hoopt dat hij anderen 
meekrijgt. “Als er een hardlo

per achter mij rent, gooi ik het 
afval zichtbaar in de vuilnis
bak in de hoop dat die ander 
dan ook sneller iets zal doen.”
 
Het is volgens Jaap de kunst 
om ook te kunnen stóppen 
met opruimen. “Soms raap 
ik één ding op en zie ik twee 
meter verderop weer wat, en 
zo ben je al snel de hele straat 
aan het opruimen. Als ik zie 
dat ergens veel ligt, besluit ik 
soms bewust om er niet aan 
te beginnen. Ook als ik bij 
het hardlopen even echt wil 
doorlopen, moet ik die knop 
omzetten.”
 
Reinout Koperdraat is ook 
zo’n plogger. “Het is een zoete 
verslaving geworden. Ik kan 
het niet laten om afval op te 
rapen.”
 
Reinout is trainer van het 
hardloopclubje De Doorlo
pers, dat elke zaterdagochtend 
het Flevopark in trekt. De 
deelnemers zijn eraan ge
wend dat hun trainer af en toe 
naar de grond duikt om iets 
op te pakken. Een vuilniszak 
neemt Reinout nooit mee. 

Door Kirsten Dorrestijn

“Magischerwijs vind ik altijd 
wel ergens een draagtas.” Het 
Flevopark is relatief schoon, 
volgens Reinout. “Het Ooster
park is een ander verhaal.”
 

De volgende opruimactie van 
Raap Het Op in het Flevo
park is eind oktober of begin 
november. Kijk op de Face
bookpagina om op de hoogte 
te blijven.
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‘Overheid en gemeente: neem het nachtleven serieus’
B U I G E N  O F  B A R ST E N ,  S I T UAT I E  I S  S C H R I J N E N D

Dansen mag nog steeds 

niet, het aantal toegestane 

bezoekers is beperkt en 

sinds de coronamaatregelen 

zijn clubs dicht of moeten 

al vroeg de deuren sluiten. 

Hoelang nog tot het nachtle

ven in Amsterdam bezwijkt?

Cocktailbar Doka van het 
Volkshotel werd een jaar gele
den omgebouwd tot soundbar. 
Een concept geïnspireerd op 
Japanse listening bars waar dj’s 
tot in de kleine uurtjes draaien 
en bezoekers aan een tafeltje 
muziek kunnen luisteren of 
dansen. “Momenteel kan er 
helaas niet gedanst worden,” 
vertelt Axel van der Lugt, 
cultureel programmeur bij het 
Volkshotel. “Maar we doen ons 
best om onze achterban toch 
een mooie avond te geven die 
aan alle coronamaatregelen 
voldoet. Dus minder gasten, 
een zittend event en met 1,5 

Club Doka in het Volkshotel aan de Wibautstraat. Foto: Silvy Maatman

meter afstand.” De afgelopen 
maanden werkte Doka met 
twee tijdslots tussen 21.00 en 
03.00 uur, maar moet sinds 20 
september alweer veel vroe
ger de deuren sluiten. “We 
waren al minder lang open 
dan gebruikelijk, maar moeten 
nu dus nog eerder dicht en 
daarmee lopen we wederom 
inkomsten mis.” Volgens hem 
is het buigen of barsten in het 
nachtleven. “We doen geluk
kig meer projecten, maar 

momenteel meer voor ons 
plezier dan dat we er echt wat 
aan verdienen.”
 
Ook Panama moest net als 
andere clubs in Amsterdam de 
clubavonden schrappen. Be
drijfsleider Maxime Demoitié: 
“We proberen voor bezoekers 
een andere vorm van cultu
reel vermaak te bieden, zoals 
comedyavonden. En onze 
ruimte kan gehuurd worden 
voor privéfeesten. Maar het 

Door Claudia Pietryga-Spuij

valt niet mee als de maatrege
len steeds worden aangepast.” 
Het probleem is volgens haar 
dat een avond met aanzienlijk 
minder bezoekers niet kosten
dekkend is en dat de frequen
tie van het aanbod eigenlijk 
omhoog moet, wat door alle 
maatregelen lastig te realiseren 
is. “Het is moeilijk. Natuurlijk 
zijn we blij dat we een leuk 
comedyprogramma kunnen 
bieden, maar hoe lang kan het 
nog? Die onzekerheid werkt 
demotiverend en het is heel 
wrang dat andere sectoren wel 
mogen terwijl wij het niet eens 
mogen proberen.”

Gebrek aan perspectief
Volgens Jorn Lukaszczyk, 
woordvoerder van de ac
tiegroep Nachtbelang, is de 
situatie voor het nachtleven 
schrijnend en ziet het er zon
der nieuw steunpakket voor 
veel ondernemers somber 
uit. “Er is geen perspectief 
en sommigen vragen zich af 
waarvoor ze het nog doen. Als 
clubs definitief moeten sluiten 
is dat niet alleen nadelig voor 

de ondernemers, maar ook 
voor het algehele cultuur
aanbod en jongeren die nu 
al de illegaliteit in worden 
geduwd.” Op de maatregel 
dat Amsterdam de parken ’s 
nachts gaat sluiten antwoordt 
hij schamper: “Illegale feesten 
vinden plaats op andere plek
ken. En alsof mensen met die 
verplichte sluitingstijden dan 
ook daadwerkelijk naar huis 
gaan. Natuurlijk niet, die gaan 
naar huisfeestjes. Waarom laat 
de overheid het nachtleven 
niet op een veilige manier in 
een club plaatsvinden? Met 
een goed ventilatiesysteem, 
bezoekersregistratie, een tem
peratuurcheck en met vijftig 
procent minder bezoekers?”

Het manifest van Nachtbelang 
ligt momenteel bij het OMT. 
“We zijn blij dat ernaar wordt 
gekeken, maar het heeft lang 
– te lang – geduurd. We hopen 
maar één ding en dat is dat 
onze sector, die op vele vlak
ken veel te bieden heeft, ein
delijk serieus wordt genomen.” 
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‘IJmeerlijn Almere–Amsterdam kan een flink probleem oplossen’

De impact van de IJmeerlijn voor Amsterdam-Oost staat buiten kijf. 
Die zou IJburg in een klap de stepping stone naar Almere maken.

Plotseling dook de IJmeer

verbinding Almere–Am

sterdam weer op. Nu als 

kansrijk project voor het 

Nationaal Groeifonds – be

ter bekend als het ‘Wopke

Wiebesfonds’. Den Haag 

wil de komende vijf jaar 20 

miljard investeren in projec

ten op het gebied van onder 

meer infrastructuur.

Er wordt al lange tijd gespro
ken over de IJmeerverbinding, 
die zo’n 5 miljard zou kosten, 
maar het grotere belang is tot 
nu toe niet duidelijk. De lokale 
impact voor AmsterdamOost 
staat wel buiten kijf. De lijn 
maakt van IJburg in een klap 
de centrale stepping stone naar 
Almere. Maar tot nu toe is dit 
stuk spoor niet het ontbreken
de deel in een grotere puzzel.
 
Toch kan de IJmeerlijn een 
flink probleem oplossen. De 
laatste jaren begint het hinder
lijk te knellen in de Randstad, 
de economische motor van ons 
land. Aan de zuidzijde, bij Den 
HaagRotterdamDordrecht, 
functioneert het gebied aardig, 
en aan de oostkant bij Utrecht, 

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z

AmersfoortHilversum net 
zo. Maar de Randstad zit aan 
de noordzijde al jaren in een 
te krap jasje. Hier worden de 
economische activiteiten no
deloos opgepropt. De noorde
lijke Randstad is sowieso een 
vaag verhaal. Almere, Purme
rend, Zaanstad, Beverwijk en 
zelfs Alkmaar worden tot dit 
gebied gerekend, maar hangen 
er in de praktijk bij.
 
Het zwaartepunt van econo
mische activiteit in de noorde
lijke Randstad ligt ter hoogte 
van Haarlemmermeer, Schip
hol, Zuidas en Amsterdam 
bezuiden het IJ. Noordzeeka
naal, IJ en IJmeer vormen een 
barrière voor de economische 
activiteit daarboven. Infra
structurele investeringen ten 
noorden van die lijn komen 
moeizaam los. De enige trein 
vanuit Amsterdam richting 
NoordHolland Noord, tjoekt 
via de Zaanstreek naar Purme
rend en Hoorn. Die IJmeerver
binding past in een traditie om 
hem niet aan te leggen.
 
We moeten Den Haag uitleg
gen dat de noordelijke Rand
stad te veel economische acti
viteit en geld concentreert ten 
zuiden van het IJ en IJmeer. 
Veelzeggend is dat we in de 

hoofdstad krampachtig vast
houden aan één superluchtha
ven, terwijl andere Europese 
hoofdsteden spreiden over 
twee of drie luchthavens. Het 
is overduidelijk dat Schiphol 
te groot, te vies en te lawaaiig is 
geworden. De oplossing om de 
lusten en lasten van Schiphol 
te verdelen ligt ten noordoos
ten van de stad kantenklaar: 
Lelystad Airport. Schiphol 
zal kunnen halveren tot een 
internationale zakenhub voor 
de Zuidas. Lelystad wordt dan 
de nationale toeristenluchtha
ven. Wat mij betreft komen er 

geen extra vliegbewegingen; 
Schiphol en Lelystad zijn 
samen straks even groot als het 
huidige Schiphol. Wist u trou
wens dat Lelystad sinds enige 
tijd een serieuze maritieme 
cargohaven heeft? Uiteraard 
kunnen de toekomstige havens 
van Lelystad niet zonder door
getrokken IJmeerverbinding.
 
Ander probleemkind van de 
noordelijke Randstad is de 
Amsterdamse haven. In de 
decennia dat Rotterdam zijn 
succeshaven in zee uitbouwde, 
hield de hoofdstad z’n ha

ven krampachtig in de stad. 
Daar ligtie al jaren vreselijk 
in de weg voor woningbouw. 
Westpoort heeft binnen de 
gemeentegrens van Amster
dam matig groeipotentieel. 
De haven zal beter floreren 
bij IJmuiden en Beverwijk. 
In zee past ook een kleine 
cargoluchthaven die logistiek 
handig te combineren is met 
de maritieme cargo. Over der
tig jaar zijn de twee toekom
stige luchthavens, Lelystad en 
Beverwijk, ongeveer net zo 
belangrijk als Schiphol.
 
LelystadBeverwijk. Trek op 
Google Maps eens een lijn tus
sen die twee. De horizontaal 
die je ziet is de nieuwe noor
delijke as van de Randstad. Als 
we de sprong over IJ en IJmeer 
maken, schuift die grens 20 
kilometer omhoog. Steden als 
Purmerend en Zaanstad bloei
en op als cruciale verbindende 
schakels. Boven Amsterdam 
heeft de Randstad alle ruimte 
om te groeien. Straks hebben 
we niet één IJmeerlijn nodig 
maar twee of drie. Wopke, zet 
je de miljarden alvast klaar?
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Nuonweg bijna weer open
Wie IJburg onlangs via de Uyllanderbrug in of uit gereden 
is, heeft gemerkt dat de werkzaamheden op de Nuonweg 
in volle gang zijn. Het is een groot project, waarbij de 
gemeenten Amsterdam, Diemen en Gooise Meren 
samenwerken. Momenteel worden de Overdiemerweg en 
de Pampusweg opnieuw ingericht en werkt men aan de 
inrichting van de kruispunten. De komende maanden wordt 
er een vrijliggend fietspad in twee richtingen aangelegd. Een 
deel van de weg is al klaar. Om de werkzaamheden veilig 
te kunnen uitvoeren blijft de Maxis voor alle verkeer alleen 
toegankelijk via de bestaande route.
Als alles volgens plan verloopt zijn de werkzaamheden in 
december gereed en kan de vernieuwde Overdiemerweg – 
na al die jaren – eindelijk weer open voor alle verkeer.

          Kijk op            WWW.SKCA.ORG

KARATE IETS
VOOR JOU?
Onze beginnerscursus start 19 oktober!

Nederlandse les en hulp 
bij computervragen
Als je maar in beperkte mate beschikt over digitale 
vaardigheden of moeite hebt met de Nederlandse taal is 
deze tijd nog lastiger. Voor deze bewoners biedt Cybersoek 
gratis cursussen aan. Zoals de cursus De school voor 
ouders voor anderstaligen die Nederlands willen leren 
en eventueel hulp nodig hebben bij computervragen. De 
cursus is beschikbaar in drie taalniveaus (A1 t/m B2).
Voor bewoners met computervragen zijn er de 
zogenoemde belmaatjes, mensen met veel ICT-ervaring 
die telefonisch kunnen helpen met bijvoorbeeld het sturen 
van e-mails, videobellen of iets opzoeken online. De 
hulp wordt geboden in het Nederlands, Engels, Arabisch, 
Spaans en Hindi. Door middel van speciale software kan 
Cybersoek (indien gewenst) meekijken op het scherm van 
de gebruiker.
Meer info en aanmelden: jeditah@cybersoek.nl / 06-
12574309 (De school voor ouders), kim@cybersoek.nl / 
020-6934582 (digi maat jes), www.cybersoek.nl.



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

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 25 augustus 2020 besloten 
over opheffing, wijziging en/of aanwijzing voor afvalcontainers en grof afval in de 
Weesperzijde- en Swammerdambuurt.

De besluiten bekijken
De besluiten met de nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof 
afval kunt u van 25 september tot 6 november 2020 bekijken op  
www.amsterdam.nl/containersoost of op afspraak bij het Stadsloket, Oranje-
Vrijstaatplein 2, Amsterdam. Het Stadsloket is open van maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 18.00 uur, op donderdag tot 20:00. Voor het maken van een afspraak 
belt u met 14020.

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 6 november 
2020 versturen. U betaalt kosten (griffierecht) als u in beroep gaat.

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

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

Een goed alternatief 
voor flyeren in Amsterdam 

bereik je doelgroep 
met de Brug   

Een goed alternatief 
voor flyeren in Amsterdam 

bereik je doelgroep 
met de Brug   

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

06-29040240  •  info@ adamenmedia.nl      

www.adamenmedia.nl

LEEF !
woonspecial van Amsterdam.
Nieuws, trends, groen, 
huizen te koop en te huur. 

Bijlage in de Brug van oktober 2020



OVERSTEEK OVER HET I J

Oranjesluizen weer 
toegankelijk

Ruim een halfjaar waren ze afgesloten, maar nu zijn de 
Oran je sluizen weer geopend voor fietsers en voetgangers. 
Het imposante stelsel van sluizen is van groot belang voor 
de binnenvaart en de pleziervaart, maar dagelijks gaan 
er tussen Schellingwoude en Zeeburgereiland ook talloze 
mensen te voet of met de fiets naar de overkant van het IJ.
De Oranjesluizen houden de waterhoogte in het 
Noordzee kanaal op peil en vormen de grens tussen het 
Binnen- en het Buiten-IJ. Het complex werd in 1872 
voltooid en bestaat uit drie sluizen voor kleine schepen, 
een grote voor de binnenvaart en twee vispassages.

Bij de foto: Er wordt door de sluisbedieners niet altijd even 
goed opgelet. Als voetganger of fietser sta je soms zo een half 
uur te wachten, terwijl er dan in de verste verte geen schip te 
bekennen is.
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BESTUURDER JAN VAN WI JK NEEMT AFSCHEID VAN ZGAO

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

ZGAODeel 72

‘Ons sterke punt is dat we verankerd zijn in Oost’

Op 1 september zat Jan van 
Wijk 48 jaar in de zorg. Hij 
begon als verpleegkundige, 
was ziekenhuismanager en 
sinds 1998 bestuurder bij 
ZGAO. “Toen was het Stich
ting Flevohuis, die in 2008 
fuseerde met De Open Hof, 
een van de hoogtepunten van 
mijn werk. Onze betekenis 
voor Oost werd groter, en de 
deuren stonden altijd open 
voor de buurt.”
 
Dit is zijn laatste week. Een 
wonderlijk afscheid, zegt hij. 
“Corona heeft veel families en 
ons hard geraakt, maar het is 
mooi om te zien hoe we ons 
er schouder aan schouder 

doorheen slaan, de saamho
righeid is groot.” Van Wijk 
maakt een soort tournee 
langs alle afdelingen en hoopt 
zoveel mogelijk medewer
kers een hart onder de riem 
te kunnen steken. Het is 
persoonlijk afscheid nemen, 
zoals hij als ‘mensenmens’ 
ook heeft bestuurd.
 
Door de jaren heen heeft hij 
ervoor gekozen om zich met 
het management niet ‘terug te 
trekken op een industrieter
rein’, maar in het Flevohuis te 
blijven. “Hoe kan je het goed 
doen als je niet tussen je men
sen zit? We zijn een kleine 
organisatie gebleven, ook in 
de tijd dat zorginstellingen 
volop fuseerden.”
Het kenmerkt zijn betrok
kenheid. Met kerst maakt 
hij altijd een rondje door de 
verpleeghuizen. “Dan spreek 
ik cliënten, families, vrijwilli
gers en personeel, hoor ik wat 
goed gaat, maar ook wat er 
beter kan. Het is een blijk van 
verbondenheid.”
 
Van Wijk roemt de samenwer
kingen die ZGAO heeft, zoals 
die met het Leger des Heils en 
het OLVG. “Zo kunnen wij in 
het complete pakket van zorg 
voorzien, voor wie nog thuis 
woont tot mensen in de laat
ste levensfase in het verpleeg

Na 22 jaar neemt Jan van 

Wijk (66) afscheid van 

ZGAO. Hij is al die jaren een 

benaderbaar en betrokken 

bestuurder geweest. “We 

hebben ons nooit laten 

meeslepen door hypes 

in gezondheidszorg. Het 

gaat om het welzijn van 

de cliënten. Daar past een 

flexibele organisatie bij die 

verbonden is met de men

sen in Oost.”

huis. We komen ook achter 
de voordeuren en schakelen 
met andere zorgorganisaties 
om mensen zo goed mogelijk 
te ondersteunen.”
 
Over zo’n lange periode valt 
veel te vertellen, mijmert hij. 
“Laatst kregen we de inspectie 
op bezoek, drie inspecteurs 
maar liefst. Ze waren lovend. 
Wat jullie doen is uitzonder
lijk, zeiden ze. Het gaat om 
het welzijn van de cliënten, 
en onze medewerkers staan 
daarin centraal, die krijgen de 
ruimte om te doen wat goed 
is. Dat zijn we nooit uit het 
oog verloren.”
 
En nu, geraniums? Een lach. 
“Uiteraard krijg ik meer tijd 
voor familie, tuinieren en 
fietsen. Maar betekenis geven 
vind ik nog van belang. Ik ga 
proberen mijn ervaring in te 
zetten voor de meest kwets
baren van onze samenleving.”

www.zgao.nl

Advertorial Jan van Wijk neemt na 22 jaar afscheid als bestuurder van ZGAO. 
Hier staat hij in het trappenhuis van het tijdelijke kantoor omdat het 
Flevohuis verbouwd wordt. Zijn opvolger is Pien de Jong. “Ik geef het 
stokje met een gerust hart over. Pien de Jong was directeur bij Cordaan 
en kent de weg in de Amsterdamse zorgwereld, dat is fijn voor onze 
cliënten en medewerkers.”

Door Linda van den Dobbelsteen



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

• Samen scheiden (mediation)
• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de ali-

mentatie
• Second opinion
• Ook voor ondernemers!

IJburglaan 634S, 1087 CE Amsterdam

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

www.scheidingsplanner.nl
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deBrugNieuws

Met metershoge letters staan 
op het dak de titels van drie 
roemruchte kranten: Volks
krant, Parool, Trouw. Voor de 
treinreiziger die Amsterdam 
binnenrolt uit oostelijke rich
ting is dit een duidelijk teken: 
achter deze transparante 
gevels wordt de waarheid 
opgeschreven, voor iedereen 
te controleren. Een symbool 
voor de persvrijheid.
Zo mijmer ik een beetje voort 
terwijl ik langs het spoor naar 
het Storkterrein wandel. Aan
gekomen val ik bijna achter
over van verbazing: pal voor 
het INIT Gebouw is over
night een kolossale bunker 
neergezet. Nadere inspectie 
leert dat het een parkeerga
rage is. Ik ben verbijsterd. 
Onbegrijpelijk dat dit plan 
erdoor gekomen is. Dit had 
onder de grond gemoeten. Er 
had op een of andere ma
nier extra geld vrijgemaakt 
moeten worden om de garage 
ondergronds te maken.
Parkeerbedrijf QPark is hier 
de grote winnaar. QPark 
heeft een minimumbedrag 
aan bouwkosten besteed, en 
kan de komende decennia 
haar 700 parkeerplaatsen 
verhuren voor €4 per uur 
en €40 per dag. Bij een volle 
garage levert dit €28.000 per 
dag = €10 miljoen per jaar 

‘Onbegrijpelijk dat dit plan erdoor gekomen is’
PA R K E E R GA R AG E  O O ST E N B U R G

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Half negen ’s ochtends, wind
stil, blauwe lucht, tempera
tuur nog laag, maar die zal 
oplopen tot boven de 20 gra
den. Ik ben in een bijzonder 
goed humeur want ik heb net 
mijn auto afgeleverd bij de 
garage voor een APK en grote 
beurt. De garage zit in de 
Czaar Peterbuurt en ik besluit 
van de gelegenheid gebruik 
te maken om de bouwwerk
zaamheden op Oostenburg te 
bekijken.
 
Oostenburg… Als ik ooit in 
een nieuwbouwflat terecht 
kom, dan graag aan een kade 
op Oostenburg. In de 17de 
eeuw stonden er de maga
zijnen van de VOC, later 
fabriekshallen van Stork/
Werkspoor. Nu is Oostenburg 
een van de aantrekkelijkste 
bouwlocaties van Amsterdam. 
Monumentale fabriekshallen 
worden getransformeerd tot 
woningen, galeries, kantoren. 
Aan de kades, tussen de oude 
werkloodsen, worden indruk
wekkende woongebouwen 
neergezet in pakhuisstijl.
In 2005 werd op het Storkter
rein een van de eerste nieuwe 
gebouwen neergezet, het 
INITgebouw ontworpen 
door Groosman Partners. Een 
grote glazen doos, maar wel 
een hele mooie glazen doos. 

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. 

op. De gemeente Amsterdam 
had de ontwikkelaar moeten 
dwingen om de garage on
dergronds te maken. En als er 
dan toch een bovengrondse 
garage moest komen, had er 
dan iets goeds van gemaakt.
 
MIX Architectuur gaat hier 
niet vrijuit. Er zijn voorbeel

den van fantastische par
keergarages. In Miami Beach 
een met struiken en bomen 
begroeide parkeergarage ont
worpen door Architectonica. 
Ook in Miami Beach, een 
spectaculaire, transparante 
betonconstructie ontworpen 
door Herzog & De Meuron. 
Een dringend verzoek aan 

QPark: bekijk deze voorbeel
den en laat voortaan mooiere 
parkeergarages ontwerpen.
 
Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl

Art Oost GRIEKSE KEUKEN BI J JE THUIS 

Restaurant I-Grec wordt 
I-Grec Express

Van vrijdag 9 tot zondag 11 oktober staat het stadsdeel in het teken van 
Art Oost. Duik in het programma en maak een keuze uit het gevarieerde 
aanbod met onder meer exposities, verrassende installaties, audioverhalen, 
videowerken en andere kunstmanifestaties.
Het kunstenaarscollectief Multiple Choice en radiomaker Joost Wilgenhof 
rijden in de blauwe auto van de hoofdlocatie in Oost naar de projectruimte 
op het Westerdok. Onderweg luisteren steeds twee passagiers naar 
audioverhalen over de reis van het schip Ranchi en de Ranchi-baby’s.
Art Oost maakt gebruik van verschillende locaties in het stadsdeel, 
waaronder Museum Perron Oost en De Binnentuin aan de JHM 
Walenkampstraat. Ga voor het complete programma en entreebewijzen 
naar artoost.amsterdam.

Na ruim twaalf jaar gaat I-Grec, een van de pionier-restaurants van IJburg, 
zich vanaf 1 oktober 2020 helemaal richten op het bezorgen van Griekse 
maaltijden. Eigenaar Natasja: “We bezorgen dan élke dag de Griekse keuken 
bij je thuis.” Je kunt kiezen uit klassiekers als gyros, moussaka en kalamaria-
schotel, maar ook huisgemaakte salades en desserts (baklava, sokolatina!) 
staan op het menu. Verder zijn er heerlijke hapjes zoals lamsgehaktballetjes 
en courgettekoekjes, en allerlei soorten drinken voor erbij. Bestellen doe je 
via www.igrecexpress.nl.

Natasja: “We breiden ons bezorggebied steeds verder uit. Zit jouw postcode 
er nog niet bij? Dan kun je bellen en bestellen via 020-4162018. Je Griekse 
pakketje staat dan op de afgesproken tijd warm voor je klaar.” Het restaurant 
staat inmiddels te koop, maar afhalen gebeurt voorlopig nog op het 
vertrouwde adres: Jean Desmetstraat 121 in Amsterdam. “Eet smakelijk. Kali 
orexi!”
 
Oktoberactie
Bestel online via www.igrecexpress.nl en 
vermeld bij notes ‘oktober 2020/de Brug’. 
Je ontvangt dan een heerlijke Griekse wijn 
gratis bij je bestelling.
 

Advertorial
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Een herfstige
avondpicknick

OKTO�ER
2020

/dinerenoppampus

Een herfstige
avondpicknick
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ALLEGAAR
 

2 t/m 31 oktober
Picknickavondjes op Pampus, 
vrijheid blijheid, je bepaalt zelf 
waar je dineert. Op het fortdak, 
aan de steiger of een tafeltje op 
een knusse plek. Alles wat Proef 
Pampus serveert is superlokaal. 
De meeste groenten, kruiden 
en eetbare bloemen groeien 
zelfs op het eiland. Forteiland 
Pampus, 18.30-23.00 uur, veer-
boot vanaf IJburg, pampus.nl, 
op vrij. en za.
 

1 oktober
Vogelexcursie in het Diemerbos. 
Met Arjan Dwarshuis – wereld-
recordhouder vogels kijken –ga 
je ruim twee uur op zoek naar 
ijsvogels, spechten, roofvogels 
en veel meer moois. Neem je 
verrekijker mee. House of Birds, 
Diemerbospad 1a, 17.00 uur, 
localnatureguide.com.
 

1 oktober
No-Man’s-Land, Vincent Ver-
burg. Locked down? Move on! 
Interdisciplinaire dansjams. 
Plein Theater, Sajetplein 39, 
20.30 uur, plein-theater.nl.
 

118 oktober
Expositie SOFTART, aaibare 
kunst. Textiele kunstwerken van 
hedendaagse gerenommeerde 
kunstenaars en jonge talenten. 
SBK Kunstuitleen Galerie in 

Bagagehal Loods 6, 11.00-18.00 
uur, sbk.nl.
 

911 oktober
Art Oost. Kom kijken op ver-
schillende locaties zoals De Bin-
nentuin (HJM Walenkampstraat) 
en Museum Perron Oost. www.
artoost.amsterdam.
 

t/m 14 oktober
Gezocht voor de vijfde editie 
van het Amsterdam Buurt Film 
Festival: filmmakers die hun 
film willen inzenden. Ken jij een 
creatieve neef, tante of kennis 
die zijn film wil tonen aan een 
groot publiek? Zie abff.nl.
 

FILM
 

2 oktober
Parasite (16+). Een briljante 
thriller. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.
 

16 oktober
Mijn Rembrandt (AL). Aanste-
kelijke docu met onder meer 
de verbeten strijd tussen het 
Rijksmuseum en het Louvre. 
Vrijburcht, 20.30 uur, theater-
vrijburcht.nl.

 JEUGD
 

4 oktober
Film: 101 Dalmatiërs (AL). 15.00 
uur, theatervrijburcht.nl.

 
11 oktober

SoundLAB-specials tijdens de 
herfstvakantie (7+). Kennisma-
ken met gave instrumenten, en 
een kijkje achter de schermen. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, 10.00 
uur, diverse dagen, muziekge-
bouw.nl.
 

14 oktober
Cinekid on tour: Findus gaat 
verhuizen (4+). Vrolijk avontuur 
met boer Pettson en zijn kat 
Findus. Plein Theater, Sajetplein 
39, 14.00 uur, plein-theater.nl 
(meer films, meer tijdsen).
 

18 oktober
Circus Charms (7+), Frank en 
René Groothof + Ensemble 
SeaSession. Muziekgebouw aan 
’t IJ, 13.30 uur, muziekgebouw.nl.
 

MUZIEK
 

3 oktober
IJ-Salon: De Djinns van Parijs. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, 12.00 
en 14.15 uur, muziekgebouw.nl.

10 oktober
The Cherries. Drie profes-
sionele zangeressen die hun 
sporen hebben verdiend zingen 
nummers van Marilyn Monroe 
tot The Andrews Sisters, en van 
Doris Day tot Nat King Cole. De 
Nieuwe KHL, 15.00 uur, denieu-
wekhl.nl.

 
10 oktober

Soiree Marocaine met Farid 
Ghannam + The Cosmic Car-
nival. Dromerige sixties-rock 
ontmoet Marokkaanse gnaoua. 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 18.30 
en 21.00 uur, muziekgebouw.nl.
 

11 oktober
Singing Sunday. Open zangpo-
dium voor jong of ouder. Pop, 
soul, jazz of een chanson. Neem 
je bladmuziek mee voor de pi-
anist. Toegang gratis, luisteraars 
welkom. Jungle Amsterdam, 
16.00 uur, Tweede van Swinden-
straat 26.
 

18 oktober
1,5 Meter Sessies: J.P. den Tex en 
Vera van der Poel. Gerenom-
meerde singer/songwriters 
brengen naast eigen liedjes 
nummers van onder anderen 
Joni Mitchell, Bonnie Raitt en 
Nick Cave. De Nieuwe KHL, 
16.30 uur, denieuwekhl.nl.

21 oktober
Amsterdam Dance Event met 
Mohamed Reza Mortazavi. 
Bimhuis, 19.30 en 21.30 uur, 
muziekgebouw.nl.
 

24 oktober
 Loïs Lane. Speciale, intieme 
show van deze band in hun 
geboortestad. Q-Factory, 15.30 
uur, q-factory.nl.

     O K T O B E R   2 0 2 0
WAT IS ER TE DOEN IN OOST? EVENEMENTEN VOOR DE (ONLINE) AGENDA KUN JE AANMELDEN VIA WWW.DEBRUGKRANT.NL.









GOLDIEPAWN
Vintage pop-up
winkel geopend in 
Volkshotel aan de
Wibautstraat

Het Volkshotel is vriendjes 
geworden met de dames 
van het rondreizende 
vintage circus GoldiePawn. 
Vorige week zijn de glazen 
winkeldeuren geopend 
in de lobby van het 
hotel. Goldie Pawn is een 
reizende pot met goud 
gevuld met gecureerde 
vintage en handgemaakte 
schatten. Hier kun je 
origineel en duurzaam je 
garderobe aanvullen. Zelfs 
doorgewinterde fashionista’s 
zullen overdonderd zijn 
door zo veel goud, glitter en 
avant-garde. 

Volkshotel, Wibautstraat 150. 
Openingstijden: donderdag 
tot en met zaterdag van 
12.00-17.00 uur (vanaf half 
oktober van donderdag tot 
en met maandag) en op 
afspraak.



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 125
30 september 2020

Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, 
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, 
Harko van den Hende, Jim Jansen, Bas Kok, 
Gijs Lauret, Claudia PietrygaSpuij, Marcel van 
Roosmalen, Wietse Schmidt, Catherine Smit, 
Henk Spaan, Janneke Vermeulen.

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of infor
meer bij martijn@debrugkrant.nl  0629040240.

Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 0629040240

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 AmsterdamOost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneoeiland, 
Cruquiuseiland, Javaeiland, KNSMeiland, 
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, Oostenburg, Tsaar 
     Peterbuurt
 Durgerdam
 Schellingwoude
 Diemen-Noord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oost
poort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious 
Oostpoort, caférestaurant 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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INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Personal and
small group 
trainingen 
IJburglaan 473
Amsterdam
020 3030529
www.motion3.nl
Fmotion3gym

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

Vrienden
worden?

www.debrugkrant.nl/adverteren



deBrugRecept

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd een stukje van de bovenkant van de knoflooktenen (laat de rest van 
het schilletje eromheen zitten), overgiet ze met wat olijfolie en wikkel ze samen losjes in aluminiumfolie. Leg het 
pakketje in een ovenschaal samen met de paprika’s en overgiet ook deze met wat olijfolie. Schuif de schaal de oven 
in. Haal na 30 minuten de knoflook eruit en laat de paprika’s nog een kwartier staan of totdat het velletje zwart-
geblakerd is. Misschien moet je de paprika’s tussendoor wat draaien. Haal ze uit de oven en laat ze even afkoelen. 
Verwijder het vel met een scherp mesje en haal ook de zaadlijsten en zaadjes eruit. Laat de rest goed uitlekken. 
Rooster de amandelen kort in een koekenpan tot ze goudbruin zijn. Knijp de knoflooktenen uit de schilletjes. Pu-
reer de paprika met de amandelen en knoflooktenen en roer paprikapoeder en azijn erdoor. Breng op smaak met 
een flinke draai verse peper en zout. Verhit in een koekenpan een eetlepel olijfolie, laat lekker heet worden en gooi 
de bosuitjes in hun geheel erbij. Schroei ze goed dicht en serveer ze met de romesco-saus.

Door Janneke Vermeulen

RECEPT: HARINGEN VAN BOSUI

nodig voor voor 4 snackers:

• halve bol knoflook
• 2 rode paprika’s
• olijfolie
• 40 gram blanke amandelen
• 1 kleine theelepel gerookt papri-

kapoeder
• 1 eetlepel sherry-azijn of rode 

wijnazijn
• 2 bosjes bosui, goed schoonge-

maakt 

Janneke kookt
Het was op een matte herfstdag dat ik haar bij de ingang van het Oosterpark tegen het lijf liep. Onze jonge zoons 
hadden elkaar snel gevonden en terwijl zij achter elkaar aanrenden in de speeltuin, voerden wij aarzelend een eerste 
gesprek. Ze woonde net in Oost, verhuisd vanuit het diepe zuiden van Amerika, en zocht haar weg in de stad buiten 
het gangbare expatbestaan.
Het gesprek aan de rand van de speeltuin leidde uiteindelijk tot talloze zondagse afspraakjes met onze gezinnen. 
Middagen waarop wij hen wegwijs maakten in de wijk en zij ons Mexicaans leerden koken, met alle gevolgen 
van dien. Wat stonden we vaak katerig van de margarita’s de volgende ochtend bij de school waar onze jongens 
inmiddels op zaten. Tot ze terugverhuisden – wat hebben we gehuild, mijn zoon en ik.
Gelukkig hadden we de recepten nog. Favoriet is nog altijd de gegrilde bosui, niet per se Mexicaans, maar wel een 
goede hap bij heimwee naar de zon. Niet te schijterig doen bij het bakken van die bosui; ze mogen hier en daar 
lekker zwart worden, dat haalt de suikers in de uitjes omhoog. De Amerikaanse Jenna serveerde de bosuitjes alleen 
met wat zeezout en limoensap. Als goed ingeburgerde expat at ze de bosuitjes als haringen. Ik maak er vaak een 
Spaanse romesco-saus bij van rode paprika en amandelen. Laat als je tijd hebt de saus een nachtje in de koelkast 
staan, dan smaakt-ie nog lekkerder.

HEIMWEE NAAR DE ZON

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

Meer weten? 

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

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat 
zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verlagen van de jaarvrachten NOx en 
NH3 voor de installaties DM33, DM34, HWC en BMC. Hierdoor 
worden de maximale vergunde uitstoot in de omgevingsvergunning 
en de maximale depositie van genoemde eenheden in de  
Wet natuurbescherming-vergunning op elkaar afgestemd.

Ontvangstdatum aanvraag: 25 augustus 2020
Aanvrager: Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.
Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen
Zaaknummer: 9799597

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt 
de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt 
u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij 
een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook 
bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken 
publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.



deBrug

Overnachting voor twee personen in het Volkshotel aan de Wibautstraat, inclusief ontbijt, 
in een van de special rooms.

Supersonische superprijs winnen!

Wil jij deze fantastische nacht in het voormalige Volkskrantgebouw winnen?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 
10 oktober 2020 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant 
(28 okt.) bekend gemaakt. 

Deze puzzel wordt u aangeboden door het Volkshotel, Wibautstraat 150, volkshotel.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 124-2020 is vakantie. Uit 401 inzenders zijn D. Oosterveen en M. Kikkert 
als winnaars uit de bus gekomen. Ze hebben inmiddels bericht gekregen.
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editie 126
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 28 oktober 2020.

Horizontaal
 

 1. Plaats
 4. Opruiming
 9. Rivier in Spanje
 13. Cijfer
 14. Organische verbinding
 15. ___ Poes, verzin een  
  list!
 16. Middelmatig
 17. Plant
 18. Blaasinstrument
 20. Ontkenning
 22. Sportief schoeisel
 25. Plant die nauw 
  verwant is aan de  
  koekoeksbloem
 27. Asociaal
 28. Politieke partij
 29. Ind. dakbedekking
 32. Driekroon
 35. Wc (pop.)
 39. Zich op bekend ___ 
  bevinden
 40. Grondgebied

 

41. Witvis
 42. Schaakstuk
 44. Rijstdrank
 45. Bolleboos
 47. Gelijk
49. Vechtsport
 51. Lasterpraatje
 54. Mobieltje
 56. Stap
 58. Muzieksoort
 60. Bol wol
 62. Gelofte
 63. Alcoholische drank
 64. Buiten de lijn (sport)
 65. Pauze
 66. Keel
 67. Drietal
 

Verticaal
 

 1. Vezelig van structuur
 2. Sterrenbeeld Leeuw
 3. Eiwit
 4. Plotselinge toeloop
 5. Overal ja en ___ op 
  zeggen
 6. Draagverband
 7. Jaap
 8. Vaartuig
 10. Zonwering
 11. Hoge boogbal
 12. Iets con ___ doen
 19. Vrucht
 21. Deksel
 23. Groente
 24. Aantekening
 25. Elektronisch röntgen 
  toestel
 26. Deel van Scandinavië
 29. Terreinfiets
 30. Ogenblik
 31. Vlaktemaat
 33. Dochter van Cadmus

 

34. Hertensoort
36. Soort van gibbon
 37. En volgens afspraak
 38. Eikenschors
 43. Schema
 46. Kopergravure
 48. Godin van de dageraad
 49. Onaangenaam gevoel  
  na te veel alcohol
 50. Al
 52. Bloedgever
 53. Kansspel
 54. Rotspelikaan
 55. Voorloper van het  
  vmbo
 57. Mannelijk dier
 58. Steekwapen
 59. Europeaan
 61. Ja (Fr.)

P R I J S P U Z Z E L

‘Zullen we de politie bellen?’ vroeg mijn vrouw op de 
laatste warme avond van september. Het duister was 
gevallen, eerder dan je met deze temperatuur gewend 
was. Op de stoep voor ons flatgebouw stond al een uur 
een band te spelen.
‘Het is wel lekkere muziek,’ zei ik.
Mijn vrouw kwam terug van het balkon. ‘Geen hond 
houdt zich aan de anderhalve meter,’ zei ze.
‘Buren verklikken doen we niet in Amsterdam,’ zei ik.
Ik dacht na over dit dilemma. Er woonden mensen in 
dit gebouw die nu aan het dansen waren en meezongen 
met de harde muziek. Bij die mensen konden we maar 
beter uit de buurt blijven de komende weken.
‘Hoezo verklikken? Het gaat hier om onze eigen 
gezondheid. Weet je hoeveel spuug er uit zo’n saxofoon 
in de rondte wordt geblazen? Als ik vroeger het rietje uit 
mijn mondstuk haalde was het doorweekt van speeksel,’ 
zei ze.
‘Heb jij saxofoon gespeeld? Wanneer? Waar? Waarom 
weet ik dat niet?’
Ze zei dat ze met niet al te veel succes in een band had 
gezeten toen ze nog in het oosten van het land woonde. 
Ze kon de solo in Bonny and Clyde spelen, een cover 
van Georgie Fame. Ik zei dat er een veel betere song 
over Bonnie en Clyde was, die van Serge Gainsbourg en 
Brigitte Bardot.
‘We hadden het over in de lucht geblazen speeksel 
via de saxofoon en het meezingen van mensen met 
muziek. Weet je dat hele zangkoren zijn uitgedund door 
Covid-19?’ vroeg ze.
Ik zei dat ik de krant las.
‘Ga anders naar beneden om er wat van te zeggen. Dan 
verklik je niemand,’ zei ik.
‘En dan een virusklap met een trompet krijgen,’ zei ze.
Ik vertelde dat ik die middag in tram 26 met angst en 
beven twee jongens erop had gewezen dat ze geen 
mondkapje droegen. In plaats van het verwachte 
kankerhomo, zeiden ze: ‘Sorry, meneer, vergeten.’ En 
deden ze hun mondkapjes op.
We bleven in dubio. Moest je vasthouden aan oude 
loyaliteiten, of aan je gezondheid denken en er via de 
ooit gehate smerissen voor zorgen dat het feest van de 
buren werd afgeblazen?

Verklikken of niet

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. Twee kaarten voor concert van Jazz Orchestra of the 
 Concertgebouw (18 oktober, 18.30 uur), Muziekgebouw 
 aan ’t IJ, muziekgebouw.nl.
3. Mooie fles champagne t.w.v. plusminus €35 van Mitra Mike  
 Janssen, Beukenweg 12, mitra.nl.

Winnaars worden in de editie van 28 oktober bekend gemaakt.
 

De winnaars van editie 124: 

•  Ellik en Claartje (tuinbon Intratuin €100)

•  E. Elte (waardebon van Run-Inn Linnaeuskade €75)

•  A. Diekmann (rookworst van Slagerij Cees de Bouter)

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.debrug-
krant.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.

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 

• Machiel de Rooij – MRPR Communicatie • Catharina Hoogterp • BNB architecten • Mark Vermeulen • Samantha Bezembinder • Janneke Vermeulen • Henk Spaan • Ferry Har-

derwijk • Allard Diekmann • Mirte Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel • Mavis Carrilho • Buro Ineke Smit • Mariette Abbas • Joris Bos • Marianne 

Lankelma • Marieke van den Bergh • Johan Verhage • R vd Vijfeijke en E Raaschou • Mieke van Duinen • Erwin Elte • Ellik en Claartje • Marjon ter Laag • Jeannine van Dam 

• Karin Veldt • Lucienne Bakker • Els van der Giessen • Olav Velthuis • Haydee Fennis • Nico Papineau Salm • Arthur Schulte • Marian Schilder • Anne-Marie Rosén-Beerepoot


