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Woonbijlage LEEF!
in het hart van de krant.
‘Honderden huizen in 
kamers opgeknipt.’
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Dit stukje schrijf ik de maan-
dag nadat Ajax met 0-13 bij 
VVV Venlo won. Ik heb net 
naar twee interviews met 
VVV-trainer Hans de Koning 
gekeken. De man maakte een 
montere indruk. Hij zei iets in 
de trant van ‘kan gebeuren, 
morgen weer een nieuwe 
dag’. En deze, ook mooi: ‘in 
de grond begraven en een 
hele zware steen erop leggen.’ 
Die hoeven we dus nooit 

meer serieus te nemen. Nee, 
dan mijn vader: die heeft 
ooit een hele zomervakantie 
zitten typen in een hotel in 
Interlaken (Zwitserland). Een 
rapport over dijkverzwaring 
en de IJssel. Zijn chef gooide 
het ongelezen in de prul-
lenbak. Je kon veel van mijn 
vader zeggen, maar het was 
geen Hans de Koning.
‘Ik zag hem weer,’ zei mijn 
moeder.

IK ZAG HEM WEER Marcel van Roosmalen 

Antonie Broek is 
drummer bij De Dijk. 
“Corona is voor iedereen 
kut. Ik heb het gevoel alsof 
ik van mijn anker af ben.”

Horeca wederom de klos
Steun je lokale bazen:
menu’s en aanbiedingen op 
pagina 6.

Waar komen de windmolens?
GEMEENTE ONDERZOEKT I JMEER EN DIEMERPARK ALS LOCATIES

Lees verder op pagina 3

Amsterdam zoekt naar 

duurzame manieren om 

energie op te wekken. 

Daarom is er het plan om 

windmolens te plaatsen 

binnen de grenzen van de 

stad. Hierbij gaat het on-

der meer om de gebieden 

Science Park, Zeeburgerei-

land en IJburg.
 Door Linda Rikkert

Zeventien windmolens plus 
de geplande zonnepanelen 
op daken van bedrijfspanden 
moeten in 2030 zorgen voor 
genoeg duurzame elektrici-
teit om ongeveer 80% van de 
huishoudens te onderhouden. 
Waarom deze windmolens 
niet buiten de stad worden 
geplaatst en op voldoende 
afstand van natuurgebieden, in 
plaats van bij sportvelden en 
in dichtbevolkt gebied, is nu 
punt van discussie.
 

Met name twee locaties in 
Oost roepen veel vragen op. 
Het IJmeer, tussen de Na-
tura 2000- en Natuurnetwerk 
Nederland-natuurgebieden 
en de eilanden van IJburg, 
is destijds door de gemeente 
als compensatie aangemerkt 
voor het weinige groen van de 
op het water verrezen wijk. 
Onder het motto ‘blauw is hier 
het groen’. Nu zijn er echter 
plannen om windmolens te 
plaatsen zowel in dit water als 
in het Diemerpark, een van de 
weinige groenplekken van de 
wijk, waar beschermde dier-
soorten huizen.

Het Diemerpark grenst aan 
een Natuurnetwerk Ne-
derland-gebied dat Natura 
2000-natuur moet bescher-
men en verbinden. Bewoners 
bezoeken dit stadspark voor 
ontspanning en om te sporten. 
Met draaiende wieken boven 
je hoofd wordt ontspannen of 
voetballen een ander verhaal.
 

Uit onderzoek van Het Parool blijkt dat driekwart van de Amsterdammers wel voor duurzame energie is, 
maar eigenlijk niemand een windmolen in z’n achtertuin wil. Het Diemerpark is aangewezen als mogelijke 
locatie voor een windmolen. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de natuur- en recreatiewaarden van het 
gebied, zo zeggen buurtbewoners.

OVERDEKT 
WINKELEN 
RUIM 60 
WINKELS 

www.diemerplein.nl

Parkeren vanaf 
€ 0,50

PARKEERGARAGEEnkel
glas?

Niet van deze tijd!

Doe er wat aan.
!WOON helpt je op weg

www.wooninfo.nl/energie

thuis in de stad

Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM 
7 DAGEN
PER WEEK 
GEOPEND

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.



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

Hou vol!

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

We zien j
ullie gra

ag terug

als het w
eer kan

De winter duurt nog lang…

• Om te suppen of te kanoën;
• Op ons ruime terras;
• Voor ontspanning.

                                       

GRATIS 

kennismakings-

gesprek!

www.scheidingsplanner.nl

• Samen scheiden 
(mediation)

• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de 

alimentatie
• Second opinion
• Ook voor ondernemers!

Vestiging Amsterdam
IJburglaan 634S
1087 CE Amsterdam

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

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

Vervolg  van pagina 1

E R  I S  A N G ST  VO O R  D E 
G E VO LG E N

Naast compensatie voor het 
weinige groen was natuurher-
stel een andere belangrijke 
toezegging van de gemeente 
bij de aanleg van IJburg. Het 
vogeleiland is hier een re-
sultaat van. Het plaatsen van 
windmolens op deze locatie 
zal de gecreëerde leefruimte 
voor vogels die hier leven, 
broeden, naar voedsel zoeken 
en overtrekken, weer inper-
ken.
De windmolens vormen een 
bedreiging voor de kwetsbare 
natuurgebieden en zorgen 
voor geluidsoverlast bij om-
wonenden. Bij het selecteren 
van de genoemde locaties voor 
het plaatsen van windmolens 
verliezen de eerdere toezeg-
gingen hun waarde.
 
De angst voor de gevolgen 
voor de natuur die er eerder 
bij de komst van IJburg ook 
was, lijkt zo terug te keren. De 

verwachte geluidsoverlast, 
de negatieve invloed op de 
leefomgeving van vogels en 
aantasting van natuurgebie-
den zijn reden voor kritiek. 
Eén manier om draagvlak te 
creëren is om particulieren te 
betrekken en hen mee te laten 
profiteren van de opbrengst 
van de windenergie. Dit klinkt 
veelbelovend, maar deze 
particulieren hoeven zelf niet 
in de geselecteerde gebieden te 
wonen.
 
Om met bewoners, onderne-
mers en andere geïnteresseer-
den van gedachten te wisselen 
zijn er voor november online 
informatiebijeenkomsten over 
de locaties van windmolens 
gepland. Aan de overheid de 
taak om op basis van ieders 
belangen een keuze te maken.
 

‘Bedreigingen, vernielingen en zwerfvuil
OV E R L A ST  VA N  S C H O L I E R E N  O P  Z E E B U R G E R E I L A N D

Vorige week is een buurt-

bewoner van de Sporthel-

denbuurt ernstig bedreigd 

door een groep scholieren. 

Volgens de bewoner, die 

aangifte heeft gedaan en 

anoniem wil blijven, wordt 

de sfeer in de wijk ‘ernstig 

bezoedeld’. “Mensen voelen 

zich niet veilig op klaarlich-

te dag.” 

Volgens hem gaat het om leer-
lingen van het CBurg College.
In de pauzes trekken ze door 
de wijk richting de skatebaan 
en de winkels, zoals buurt-
super Borneo aan de Rie Mas-
tenbroekstraat. De belaagde 
buurtbewoner: “Meestal zorg 
ik ervoor dat ik dan niet in de 
buurt ben. Ik stel mijn bood-
schappen uit, ga naar winkels 
op IJburg of bij winkelcen-
trum Brazilië. Maar op 20 
oktober stond ik er rond 12.30 
uur helaas middenin. Toen ik 
Borneo wilde verlaten, stond 
een twintigtal scholieren, niet 
ouder dan 14, de deuropening 
te blokkeren. Mijn verzoek om 
vrije doorgang kon op hoon-
gelach en scheldkanonnades 
rekenen. Eenmaal buiten werd 
ik voor ‘kankernederlander’ 
uitgemaakt, en door een horde 
van die kinderen achtervolgd 

Niet alleen bewoners, ook winkeliers op Zeeburgereiland ondervinden 
overlast van scholieren in de wijk. Inmiddels is er overleg geweest met 
vertegenwoordigers van het Cburg College, de gemeente, de wijkagent 
en een aantal bewoners.

en bekogeld met flesjes en 
snoepwaar. Toen ik voor de 
zekerheid wat beeldmateriaal 
maakte waren de rapen uiter-
aard gaar. Een paar jongens 
renden op me af: ‘Verwijder 
die foto’s, kankermodderfok-
ker!’ Het was een zeer veront-
rustende situatie. Ik ben niet 
angstig uitgevallen, maar één 
persoon tegen een agressieve 
groep die dreigt je naar huis 
te volgen is geen pretje. Ik 
belde de politie en de eigenaar 
van Borneo snelde gelukkig 
te hulp. Toen dropen ze af. 
Ik hoorde van de politie dat 
ze op hun aftocht nog vuur-
werk naar een wandelend stel 
gooiden.”

De buurtbewoner heeft een 
klacht ingediend bij de direc-
teur van het CBurg College 
en heeft aangifte gedaan. Een 
kleine rondvraag in de buurt 
leert dat meer mensen bang 
zijn om in de buurt van deze 
kinderen te komen, vertelt hij. 
“De sfeer in de wijk wordt ern-
stig bezoedeld. Mensen voelen 
zich niet veilig op klaarlichte 
dag en dat is onacceptabel.”
 
De scholieren van het CBurg 
College, een school voor vmbo 
basis en kader, zorgden al in 
2018 voor overlast, zo ervoer 
een van de bouwers. Toen 
ging het om vernieling van 
onder meer brievenbussen en 

brandstichting. In de wijk staat 
nog een tweede middelbare 
school: het Alasca (voorheen 
Cartesius 2) voor havo en vwo. 
Tot afgelopen zomer huisde 
hier IJburg College 2.

Kunstwerk Het Palenhuis wint prijsvraag Sluisbuurt
Het Palenhuis van Piet van Wijk wint de prijsvraag voor een tijdelijk kunstwerk in de Sluisbuurt 
op Zeeburgereiland. Amsterdammers kozen dit kunstwerk – ‘simpel, krachtig en kleurrijk’ – 
dat vanuit de verte goed te herkennen is. Het komt te staan op de zuidoostelijke punt van de 
Sluisbuurt, in elk geval tot juli 2026.
Uit vijfentwintig inzendingen selecteerde een jury van deskundigen vijf kunstwerken. Meer dan 
tweeduizend Amsterdammers brachten online hun stem uit. Kunstenaar Piet van Wijk: “Dat 
Amsterdammers mijn Palenhuis hebben gekozen maakt me trots. Het ontwerp is een ode aan 
de oer-Hollandse heipaal onder het motto: ‘wie de lucht in wil, moet eerst de grond in’.”
De aanleg van de Sluisbuurt duurt nog zeker tien jaar. Tot dan is er ruimte voor allerlei 
initiatieven. (Afbeelding: © Kunstenaar Piet van Wijk)

Reactie van Rick Volder, directeur Cburg College

‘OV E R L A ST  I S  N I E T  STA N DA A R D ’

“Uiteraard vind ik het heel vervelend dat iemand zo’n 
incident meemaakt. Ik heb dan ook direct contact gezocht 
met wijkagent Hagebeek. De buurtbewoner heeft aangifte 
gedaan en daarmee is het een zaak van de politie geworden. 
Dat is terecht, want het voorval vindt plaats in de openbare 
ruimte.
Onze leerlingen en de leerlingen van andere scholen 
hebben in de pauze de keuze om in de schoolkantine te 
blijven of naar buiten te gaan. Met de wijkagent bespreken 
wij zeer regelmatig alle zaken die betrekking hebben op 
de buurt en preventieprojecten, die de school samen met 
de politie uitvoert. Klachten worden altijd besproken en 
indien mogelijk wordt er follow-up aan gegeven. We heb-
ben bijvoorbeeld geconstateerd dat op de looproutes geen 
prullenbakken staan. Daarover gaan we in gesprek met de 
gemeente. In het kalenderjaar 2020 zijn er op deze manier 
zo’n vijf kwesties besproken. Ja, daarin gaat het ook wel-
eens over overlast door onze leerlingen. Het is echter zeker 
niet zo dat leerlingen standaard overlast veroorzaken als 
ze door de wijk lopen. Bij ons op school weten de jongeren 
hoe ze zich horen te gedragen. Helaas nemen ze dit gedrag 
niet altijd mee als ze de school verlaten. Hierover voeren 
we uiteraard gesprekken met ze.”



IJburglaan 835, 

1087 CL Amsterdam, 

bel 020 337 95 64, 

whatsapp 06-10505782 

info@aaclinic.nl, 

www.aaclinic.nl

NAJAARS 
ACTIE 
Nu 10% korting 

op een 
botox-behandeling.* 

* Deze actie is geldig tot en 
met 31 december 2020.    

PERFECTION, 
ELEGANCE, GRACE 
Verwen jezelf met een van onze behandeling voor een 

stralende en gezonde huid met microneedling en/of rimpel 

behandeling met botox en fillers.

Bel, whatsapp of mail ons voor een afspraak. KLEDINGKASTEN 
OPGERUIMD? 

breng ons de kleding 
die je niet meer draagt. 

wij zijn er blij mee !
(dames-, heren- en kinderkleding 

van alle seizoenen)

U kunt uw kleding inleveren bij onze 50I50 BUDGETSTORE
Middenlaan 14, Amsterdam

ophalen kan ook, bel dan naar: 020-4604200

Ruime keuze in

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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

SICKMANN
Amsterdam

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

Gratis Hub Kit
t.w.v. € 240,- bij aankoop van 
drie PowerView® aangestuurde 
producten.

Gratis Remote Kit
t.w.v. € 75,- bij aankoop van 
ttweePowerView® aangestuurde 
producten.

Geldig van 1 november t/m 31 december
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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.

“Kroketten, brood, Plan-

cius.” Dat mailde De Dijk-

drummer Antonie Broek 

terug als antwoord op de 

vraag waar we het inter-

view zouden houden. Zelf 

woont hij om de hoek bij 

Restaurant Plancius. In de 

Henri Polaklaan, door Het 

Parool ooit uitgeroepen tot 

‘mooiste straat van Am-

sterdam’.

‘Ik heb het gevoel alsof ik van mijn anker af ben’

Door Jim Jansen

Hij werd geboren in het Anna 
Paviljoen van het OLVG, waar-
na hij algauw naar Abcoude 
verhuisde. “Toen ik jong was, 
dacht ik dat ik goed kon voet-
ballen, dus wilde ik profvoet-
baller worden. Maar ik had 
mijn talenten nogal overschat. 
Dat was dezelfde periode, ik 
was een jaar of zes, dat ik van 
grote emmers waspoeder mijn 
drumstel ging bouwen. Ik 
versleet de trommels echter 
sneller dan mijn moeder kon 
wassen, dus ’s nachts gooide ik 
waspoeder in de wc zodat ze 
snel weer een nieuwe moest 
kopen.”
 
Broek is een autodidact drum-
mer en sloot zich toen hij een 
jaar of twintig was in 1983 aan 
bij De Dijk. “Met hun vorige 
drummer Christan zat ik op de 
middelbare school, die had me 
aangedragen. Ik zag het eerst 
helemaal niet zitten, ik wilde 
namelijk wereldberoemd 
worden en dat leek me niet 
mogelijk met een Nederlands-
talige band. Uiteindelijk ben 
ik een keer gaan kijken en na 
afloop in het café was het snel 
beklonken. Ik vond het met-
een ontzettend aardige gasten.”
 
Je werd ook verantwoordelijk 
voor de productie.
“Ik wil me graag overal mee 
bemoeien: met de arrange-
menten, de productie en 
meer van dat soort zaken. 
De jongens vonden dat goed. 
Het is natuurlijk ook slim om 
iedereen zijn kwaliteiten te 
benutten.”
 
Had je toen ooit kunnen be-
vroeden dat het zo groot kon 
worden?
“Als ik heel eerlijk ben, dan 
schrok ik er achteraf gezien 
wel van. Toen ik erbij kwam 
gingen we Nooit meer Tarzan 
opnemen, maar ik kon niet zo 
goed opschieten met de pro-
ducer, omdat hij al het leven 

eruit haalde, vond ik. Dat ben 
ik vervolgens gaan doen en 
bij Wakker in een vreemde wereld 
viel op een bepaalde manier 
het kwartje. Die plaat verkocht 
heel veel en ik dacht echt: wat 
heb ik nou eigenlijk anders 
gedaan? Ik zorgde ervoor dat 
het allemaal een beetje porem 
kreeg.”
 
Daarna verscheen de sleutel-
plaat van De Dijk.
“We speelden tweehonderd 
keer per jaar, en Wakker in een 
vreemde wereld werd goud. Toen 
moesten we de volgende cd 
maken, Niemand in de stad, en 
ik was echt aan het peinzen 
hoe die zou moeten klinken. 
Het plan was zo kaal mogelijk, 
zonder ijdeltuiterij, en ik deed 

wat mij het beste leek. Je pro-
beert dingen en opeens klinkt 
het goed. Achteraf beschouwd 
kan je Niemand in de stad onze 
archetypische soulplaat noe-
men.”
 
Volgens de overlevering 
zorgde Herman Brood 
ervoor dat je muzikant bent 
geworden.
“Dat is wel erg sterk gezegd, 
maar ik was groot fan van hem. 
Brood is op een of andere 
manier belangrijk voor mij 
geweest, want ik kwam uit Ab-
coude en wilde in de muziek. 
Hoe dan, dacht ik vaak. Toen 
zag ik Herman Brood, godbe-
tert uit Zwolle en hij had het 
ook gemaakt. Toen realiseerde 
ik me dat het voor mij ook op 

een bepaalde manier mogelijk 
zou moeten zijn.”

Steek je vaak de brug van 
Centrum naar Oost over?
“Zeer zeker. Ik ben dol op de 
Belgische trappisten en ik 
drink graag een Rochefort 8 in 
Gollem aan het water achter 
Artis. Vis haal ik graag bij Tol 
& De Geus op de Middenweg 
en vroeger repeteerden we met 
de band in de Goliath, een ge-
bouw achter wat nu Oostpoort 
is. Tot slot wonen twee van 
mijn zoons in het stadsdeel.”
 
Een van je zonen, Jelle, heeft 
JB Meijers in 2014 vervangen.
“Jelle was gewoon een jongen 
die van gitaarspelen hield. Ik 
weet nog een moment dat ik 

ANTONIE BROEK

Doe De Dijk-drummer Antonie Broek maar kroketten en brood in Restaurant Plancius. Of Belgische 
trappisten bij café Gollem. Zijn favoriete livenummer is Onderuit. “Band en publiek stuwen elkaar daarbij 
samen op tot ongekende hoogte. Mensen denken dat je voor dit soort ervaringen naar de kerk moet, maar 
dat is niet zo.”

thuis aan het koken was en 
echt geweldige klanken uit zijn 
kamer hoorde komen. Bij het 
eten vroeg ik of hij de nieuwe 
plaat van John Mayer had 
opgezet, maar hij was het zelf. 
Toen was hij pas veertien. Ver-
volgens is het balletje gaan rol-
len. Op een gegeven moment 
speelde Jelle de gitaarpartijen 
voor mij in die ik vervolgens 
weer aan de jongens liet horen. 
Zij hadden meteen door: dat 
op de gitaar ben jij niet. Toen 
JB de band uit ging, vroegen zij 
zelf of hij het gat wilde opvul-
len.”
 
Eigenlijk zou je met de band 
op tournee zijn, maar ja 
corona.
“Corona is voor iedereen kut, 
maar voor ons is het ook echt 
heel zuur. Ik heb het gevoel 
alsof ik van mijn anker af ben. 
Als ik in mijn studio ben, dan 
kan ik wel dingen doen, maar 
waarom? Ik hoef heus niet 
meer elke dag te spelen, maar 
dit is het andere uiterste. We 
deden in december 2019 vier 
shows in Paradiso en daarna 
waren we twee maanden vrij. 
Dat is prima, omdat je weet dat 
je in maart weer mag. Nu is het 
vooral niks.”
 
En volgend jaar bestaat de 
band ook nog eens veertig 
jaar.
“Ik ga er vooralsnog vanuit dat 
we dan gewoon weer spelen, 
anders word ik wel heel erg 
ongelukkig. We gaan op tour 
en er komt een boek uit. Ik ben 
muzikant en wil graag spelen, 
eerlijk gezegd maakt het me 
niet uit waar.”
 
Welke van de meer dan twee-
honderdvijftig nummers is 
je favoriete livenummer?
“Onderuit. De tekst is voor ie-
dereen herkenbaar, omdat het 
over een van de mooiste mo-
menten in je leven gaat. Muzi-
kaal gaat de saxofoon de battle 
aan met de gitaar en band en 
publiek stuwen elkaar samen 
op tot ongekende hoogte. 
Uiteindelijk stijgt iedereen op 
naar het heldere licht. Mensen 
denken dat je voor dit soort 
ervaringen naar de kerk moet, 
maar dat is niet zo.”
 



Afhalen & Bezorgen 

Uiteraard kunt u bij ons contactloos betalen en hanteren wij de richtlijnen van het RIVM.

dinsdag t/m zondag |  17.00 - 21.30 uur
elke dinsdag 

ALLE PASTA’S € 10,00
elke woensdag 

ALLE PIZZA’S € 10,00

De acties zijn geldig bij afhalen en bezorgen  
(bezorgkosten euro 1,50) en alleen van toepassing bij  

bestellingen via onze website of telefonisch.

020 - 246 60 55
www.restaurantpepenero.nl

java@restaurantpepenero.nl
Sumatrakade 1295

1019 RK  Amsterdam (Java eiland)

elke zaterdag
3 GANGEN MENU THUIS  
voor 2 personen € 49,00  

inclusief fles wijn
het wisselende 3 gangen menu staat elke week op onze site en bestellen 

kan via onze website of telefonisch tot een dag van tevoren.

•  K O O P  L O K A A L ,  D I C H T B I J  I S  B E T E R  •

 
  

 
 
 

  

  

 

 

 

MJAMSTERDAM.NL  PAMPUSLAAN 27 - 29   020 - 416 50 98

 

N.A.P. tijdelijke
surinaamse TOKO

Roti, sotosoep, vega, borrelhap, 
toetjes en meer, 

en wekelijks wisselend gerecht

Woensdag tot en met zondag, 
16.00 - 20.00 uur 

Afhalen: Krijn Taconiskade 124
Bezorging op IJburg en 

Zeeburgereiland

napamsterdam.nl • 020-4164000 
whatsapp: 06-28533711 

DOK48 TAKE AWAY & DELIVERY
Geniet thuis van de lekkerste DOK48-gerechten

Woensdag tot en met zondag 12.00 en 20.30 uur: 
LUNCH, DINER, BORRELHAP

Een greep uit de specialiteiten: 
BURGERS, SATÉ EN SPARERIBS

Wekelijks een wisselend menu

Krijn Taconiskade 328-330 
020-3306817
mail@dok48.nl
www.dok48.nl

Le Bistro
Afhaal en bezorging 

in heel Diemen. 
Nu ook bezorging in 
postcodegebied 1098.   

(vanaf  €37,50 gratis fles huiswijn)

De lekkerste gerechten zoals saté 
van kippendijen, cocktail van 
rivierkreeftjes en kalfs-ribeye, 
twee- en driegangenmenu’s.

Bestellen via www.lebistrodiemen.nl 
of  020-7732908.

Muiderstraatweg 55 Diemen 

Restaurant
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Een ritje op de bok

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

Midden in het Oosterpark, 

op een T-splitsing aan de vij-

ver, staat een bronzen beeld 

beschut onder het goud-

kleurige loof van de bomen. 

Als je van een afstand komt 

aanslenteren ontvouwt 

zich een silhouet dat don-

ker afsteekt tegen het wit 

schuimende water van de 

fontein. Het is De Bokken-

rijder van Gerrit Bolhuis 

(1907–1975).

Over de historie van de bok-
kenrijders doen uiteenlo-
pende verhalen de ronde. Het 
zouden personen of geesten 
zijn die op de ruggen van 
bokken door de lucht vlogen 
op weg naar hun meester, 
de duivel. Volksverhalen en 
werkelijkheid vermengden 
zich in de achttiende eeuw 
toen rovende bendes onder 
de naam ‘bokkenrijders’ door 
de grensgebieden van Zuid-
Limburg trokken.
De bokkenrijders werden 
keihard aangepakt, vergelijk-
baar met de heksenvervolging. 

De meeste verdachten werden 
stevig gemarteld en na een 
bekentenis ter dood veroor-
deeld. Voor sommigen zijn de 
bokkenrijders slachtoffers, 
voor anderen gewetenloze 
criminelen. Voor mij zijn ze 
een herinnering aan mijn 
jeugd. De Bokkenrijders vond ik 
destijds namelijk een van de 
meest intrigerende Suske en 
Wiske-titels.
 
Over De Bokkenrijder van 
Bolhuis is weinig bekend. Het 
beeld ziet er in ieder geval 
vredelievend uit. Een jongen 
op blote voeten zit op de rug 
van een bok en kijkt een beetje 
dromerig opzij. Zijn benen 
bungelen boven de grond. Bol-
huis wilde graag dat kinderen 
op de rug van de bok zouden 
gaan zitten en het beeld werd 
daarom midden in het Ooster-
park geplaatst.
 
De Bokkenrijder is waarschijn-
lijk geen verwijzing naar zijn 
roemruchte naamgenoten uit 
de achttiende eeuw. Het beeld 
is niettemin even mysterieus. 
Wat is het verhaal van deze 
jongen? Waarom zit hij op die 
rug? Waar denkt hij aan? De 
kinderen die op de rug van de 

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

bok gaan zitten zal het weinig 
boeien. Over twintig jaar heb-
ben zij een fijne jeugdherinne-
ring aan die zonnige herfst-

wandeling samen met opa en 
oma door het park.

Het beeld De Bokkenrijder van Gerrit Bolhuis (1907–1975).

De gemeente Amsterdam volgt de economische ontwikkelingen van de stad in coronatijd 

op de voet aan de hand van allerlei indicatoren. Hieruit blijkt dat in september de hoop 

op een sneller economisch herstel heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid. De nieuwe 

maatregelen kunnen leiden tot een nieuwe klap voor de economie. Een aantal indicatoren 

lichten we hier uit.

Werkloosheid
De werkloosheid neemt nu 
elke maand toe. Ten opzichte 
van augustus 2019 is het aantal 
WW-uitkeringen in Amster-
dam met 52 procent gestegen.
 
Faillissementen
Begin 2020 telde Amsterdam 
circa 132.000 bedrijfsvestigin-
gen met hierin 581.000 werk-
zame personen. In 2019 zijn 
er 13.000 nieuwe bedrijven 
gestart en 118 ondernemingen 
failliet gegaan. Het aantal fail-
lissementen tot 20 september 
2020 bedraagt 190. Dit is een 
stijging ten opzichte van 2019, 
die voorlopig mede dankzij de 

financiële steunpakketten van 
de overheid binnen de perken 
lijkt te blijven. De gevolgen 
van de coronacrisis voor het 
bedrijfsleven in Amsterdam 
zijn pas later te overzien.
 
Bijna 60.000 zelfstandigen 
vragen uitkering aan
Zelfstandig ondernemers kun-
nen aanspraak maken op de 
Tijdelijke overbruggingsrege-
ling zelfstandig ondernemers 
(Tozo). Deze uitkering vult het 
inkomen aan tot het sociaal 
minimum. Ongeveer 94.000 
Amsterdammers werken 
als zzp’er, waarvan een deel 
mogelijk in aanmerking komt. 

Amsterdam heeft in totaal 
41.353 aanvragen voor Tozo 1 
ontvangen en aan 37.340 unie-
ke aanvragers één of meerdere 
voorschotten toegekend. Voor 
Tozo 2 zijn 21.698 aanvragen 
ontvangen.
 
Veel meer Amsterdammers 
in de bijstand
Het aantal stadgenoten met 
een bijstandsuitkering loopt 
op. Eind februari 2020 waren 
er 38.700 huishoudens met 
een bijstandsuitkering, eind 
juni is dat al 40.500. Deze groei 
zet naar verwachting de ko-
mende tijd door en zal in 2021 
waarschijnlijk versnellen, in 

Werkloosheid, faillissementen en veel meer 
mensen in de bijstand

D O O R  D E  C O R O N A M A AT R E G E L E N :

Amsterdammers maken zich steeds meer zorgen over de economische 
gevolgen van de coronamaatregelen.

het meest negatieve scenario 
tot 50.000 bijstandsuitkerin-
gen aan het eind van dat jaar.
Peildatum van de cijfers is 24 sep-
tember 2020, bron: Dienst O&S 
Amsterdam
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‘WIJ ZIJN SAMEN OOST’
Overal posters voor de ramen



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  9

deBrugSport

Dubbele boodschap voor talenten van HC AthenA

HC AthenA-talenten Jikke Oostermeijer en Thijs Offringa zijn geselec-
teerd voor de regioselectie Noord Holland-14. “Tijdens wiskunde kreeg 
ik een appje van mijn vader: je zit erin.” Door Gijs Lauret

Jikke: “Jammer, maar ik kan 
er niets aan doen. Corona 
loopt nu echt uit de hand, dus 
ik weet dat dit het beste is. Ik 
wacht maar af, ben ook nog 
steeds blij.” Thijs vernam via de 
groepsapp dat de districtstrai-
ningen niet doorgaan. “Zeker 
balen, want we zouden een 
wedstrijd gaan spelen tegen 
Midden-Nederland.”
 
De twee talenten vernamen 
in de klas over hun selectie en 
fleuren op als ze eraan den-
ken. Thijs: “Ik ben zeker trots. 
Mijn vader kreeg een mail en 
stuurde die door. Ik zat bij 
Engels, zag het binnenkomen 
op mijn horloge en juichte 
stilletjes in mezelf.” Jikke 
verging het nauwelijks anders: 
“Tijdens wiskunde kreeg ik 
een appje van mijn vader: Jik, 
je zit erin! Ik was heel blij maar 

mocht natuurlijk niet praten. 
Ik zei het tegen mijn vriendin, 
maar werd meteen aangespro-
ken dat ik stil moest zijn.”
 
Jikke en Thijs hockeyen sinds 
hun allerjongste jaren bij 
AthenA. Waar Thijs als cen-
trale middenvelder opereert, 
speelt Jikke van achteruit: “Ik 
verdedig veel maar ga ook 
mee in de aanval als we de bal 
hebben. Ik ben fanatiek en 
gefocust, kan best snel rennen 
en mensen zeggen vaak dat 
ik goed versnel na een actie.” 
Thijs is vooral een technische 
speler. “Aan de bal kan ik een 
goede dieptepass geven of zelf 
een actie aangaan.” Stiekem 
spiegelt hij zich weleens aan 
Billy Bakker, sterspeler van 
Amsterdam en het Nederlands 
elftal. “We zijn een beetje 
hetzelfde soort speler denk ik.” 

Jikke heeft speciale belangstel-
ling voor international Mirco 
Pruyser. “Ik kreeg ooit een 
cursus van hem en sindsdien 
kijk ik graag naar filmpjes van 
hoe hij hockeyt. Mooi, snel en 
alert.”
 
Het Nederlands elftal dus. 
Thijs lacht voorzichtig: “Dat 
zou wel heel erg mooi zijn.” 
Hij traint altijd serieus zegt hij, 
en komt daarnaast graag “extra 
pielen” op de club. “Op goal 
slaan of passen, als ik weinig 
huiswerk heb.” Jikke: “Als 
kind zei ik altijd dat ik in het 
Nederlands elftal wilde, maar 
dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Ik zie wel wat er op me 
afkomt, zeg ik altijd.”

Alle amateursport heeft verplicht coronapauze gekregen, met uitzondering van jeugdspor-

ters tot achttien jaar. Voor Jikke Oostermeijer en Thijs Offringa (allebei dertien) een dubbele 

boodschap. Deze ambitieuze hockeyers van HC AthenA zijn geselecteerd voor de regioselec-

tie Noord-Holland Onder-14. In regioselecties worden hockeytalenten bijeengebracht om 

zich met gezamenlijke trainingen en wedstrijden tegen andere regio’s verder te ontwikkelen. 

De prachtprestatie van Jikke en Thijs wordt helaas overschaduwd door corona; zij mogen 

op hun vereniging onderling nog wel hockeyen, maar samenkomen met de regioselectie is 

voorlopig niet mogelijk.

Alcoholverbod op het Dapperplein

Hangjongeren terroriseren het 
Krugerplein

Sinds 20 oktober is het nuttigen en bij je hebben van alcohol op het 
Dapperplein verboden. De maatregel, die past in de aanpak Overlast 
en Veiligheid van het stadsdeel, is mede op verzoek van bewoners en 
ondernemers ingevoerd. Op het Dapperplein zorgt een groep alcoholisten 
al een tijd voor veel overlast. Buurtbewoners worden lastiggevallen en 
geïntimideerd, ondernemers hebben gedoe op hun terras en er is sprake van 
geluidsoverlast, vervuiling door wildplassen en dealen.
Het terugdringen van overlast en verbeteren van veiligheid in 
Oud-Oost is een prioriteit van het stadsdeel. Per locatie wordt in 
samenspraak met politie, handhaving, jongerenwerkers, bewoners en 
ondernemers geïnventariseerd wat nodig is om overlast terug te dringen. 
Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter: “Iedereen hoort zich veilig te voelen, 
en iedereen heeft recht op een goede nachtrust. Blijf dus ook melding 
maken van overlast, dan kunnen we een plan maken.”
Politie en handhaving houden het Dapperplein in de gaten om de overlast 
te verminderen. Hulpverleners staan de overlastgevers waar nodig bij. 
Het alcoholverbod geldt voor onbepaalde tijd, maar er wordt regelmatig 
geëvalueerd of het nog nodig is.

Dat meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5. Bewoners klagen over steeds 
meer overlast, onder meer door vuurwerkbommen, dealen, vernieling en 
brandstichting, gepleegd door een grote vaste groep. De situatie duurt al 
maanden, maar wordt de laatste tijd erger. Gealarmeerde politie wordt bij 
aankomst bekogeld met vuurwerk. Buurtbewoners tegen AT5: “Het zijn 
oorverdovende knallen. Het is intimiderend dat het zo dicht bij je woning 
gebeurt.” En: “Het lijkt wel oorlogsgebied. Het is gewoon een vorm van 
terreur.” De politie zegt dat het lastig is om de jongeren op heterdaad te 
betrappen, en vindt overlastbestrijding mede een taak van het stadsdeel. Er 
zou bijvoorbeeld cameratoezicht ingevoerd kunnen worden.





T W E E  B RU G G E N  OV E R  H E T  I J

Nooit eerder waren ze zo dichtbij

Sinds de eerste helft negentiende eeuw zijn er honderden brugontwerpen gepasseerd, maar nooit is er eentje gebouwd. Terwijl de pont-
verbinding over het IJ allang piept en kraakt.

Niet eerder in de geschiede-

nis van Amsterdam waren 

we zo dicht bij de bouw van 

een brug over het IJ. Binnen-

kort zal de gemeenteraad 

het adviesrapport Genereus 

Verbonden behandelen. 

Daarna staan de lichten op 

groen voor twee bruggen 

over het IJ. Natuurlijk, de 

voorbereiding (ontwerp, 

financiering, aanbesteding) 

is een traject op zich, maar 

over vijf tot tien jaar kan de 

eerste brug klaar zijn.
 
Sinds eerste helft negentiende 
eeuw zijn er honderden brug-
ontwerpen gepasseerd, maar 
nooit is er eentje gebouwd. 
De Schellingwouderbrug 
kan voor een brug over het IJ 
doorgaan, maar deze ligt bijna 
vijf kilometer ten oosten van 
het Centraal Station en feitelijk 
overbrugt hij het Buiten-IJ.
 
Vanaf het moment dat Noord 
begin twintigste eeuw tien-
duizenden nieuwe inwoners 
kreeg, piepte en kraakte de 
pontverbinding. Dagelijks 
dromden fietsers en voetgan-
gers in de spits samen voor-
dat ze op een overvolle pont 
werden toegelaten. In de jaren 
twintig noemden ze dat ‘de 
pontellende’. De afgelopen 
honderd jaar groeide Noord 
uit tot een stadsdeel met meer 
dan 100.000 inwoners. Als 
je de op fietsafstand van de 
pont wonende ‘boven-IJ’ers’ 
van Landsmeer, Oostzaan en 
Zaanstad meerekent zijn dat 
er zelfs meer dan 200.000. De 
huidige on-verbondenheid 
van langzaam verkeer bestaat 
in deze omvang maar in één 
rivierstad op aarde. De ironie 
van dit gegeven wordt nog ster-
ker als je weet dat Amsterdam 
tevens de stad is met ’s werelds 
grootste brugdichtheid.

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z

Al honderdtachtig jaar lang is 
er een niet-aflatende stroom 
van brugontwerpen. Realis-
tische plannen van vooraan-
staande ingenieurs, architec-
ten en stedenbouwkundigen. 
Elk plan sneuvelde. Meestal 
al in de achterkamers voor-
dat er serieus over gestemd 
kon worden. Waarom, dat 
was niet altijd duidelijk. Al 
bijna twee eeuwen lijkt er een 
geheim verbod te zijn op een 
brug over het IJ. De nautische 
machten die de dienst uit-
maakten in Amsterdam (de 
verschillende havenorganisa-
ties, de georganiseerde scheep-
vaart, Kamer van Koophandel, 
Rijkswaterstaat enz.) hebben 
de brugplannen met een ef-
fectieve achterkamertjeslobby 
in het vroegste stadium de nek 
omgedraaid. Niet al te vaak 

schopte een plan het tot de 
gemeenteraad. Maar in 2017 
drong het project ‘Sprong over 
het IJ’ door tot de gemeen-
teraad, die vervolgens het 
definitieve voorkeursbesluit 
nam voor een of twee bruggen 
over het IJ. Na onafhankelijk 
onderzoek van deskundigen 
kwamen zes brugvarianten als 
haalbaar uit de bus. Bouwen 
maar, leek het devies.
 
In no-time lag de complete 
nautische vloot in stelling, in 
de rug gedekt door de minister 
van Infrastructuur en Rijkswa-
terstaat plus de gedeputeerde 
van de Provincie Noord-Hol-
land. Twee eeuwen voerden 
ze een onderwateroorlog, nu 
moesten ze met oorlogssche-
pen het IJ op. Ze deden niet 
langer geheimzinnig en spra-

ken een keihard veto uit over 
alle goed onderzochte brug-
scenario’s. Amsterdam had een 
ernstig conflict met de nauti-
sche wereld onder leiding van 
Rijkswaterstaat.
 
Nu zijn we drie brugloze 
jaren verder. Een commis-
sie onder leiding van een 
Belgische hoogleraar deed 
de conflictbemiddeling. Een 
stevig onderhandelingspro-
ces met als eindresultaat het 
rapport Genereus Verbonden. 
Dit is dus geen ‘beginplan’ of 
keuzemenu, maar een in beton 
gegoten slotdocument.
 
Het bevat goede elementen, 
zoals de twee bruggen (een 
van Azartplein naar Hamer-
kwartier, een van Houthavens 
naar NDSM). Ook de voet-

gangerspassage van Centraal 
Station naar Buiksloterweg 
is fijn. Minder goed is dat de 
nautische wereld de nodeloze 
brughoogte van twaalfenhalve 
meter heeft bedongen, alsook 
dat er na deze twee bruggen 
nooit meer een andere brug 
over het IJ bij komt. Dat laatste 
is jammer omdat een brug van 
de Sluisbuurt naar het Ooste-
lijk Havengebied een wens is 
die in Oost leeft.
 
Maar het is take it or leave it. 
Gaan we morrelen aan dit 
totaalpakket, dan ontstaat 
een nieuwe impasse en weten 
we zeker dat die eerste brug 
er voorlopig niet komt. Die 
tweede uiteraard ook niet. En 
die derde al helemaal niet. 
Zullen we maar eieren voor 
ons geld kiezen?
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Sluiting dreigt voor Plein Theater in Oost
Het Plein Theater aan het Sajetplein is een crowdfunding gestart en roept cultuurliefhebbers en bezoekers op 
om steun te bieden in de coronacrisis. “Het Plein Theater is het podium van de wereld om ons heen, een uniek 
theater in Oost met theater, dans en muziek voor kinderen, jongeren en volwassen.” Na 38 jaar dreigt sluiting, 
door de nasleep van covid-19 en het uitblijven van structurele steun – een subsidieaanvraag eerder dit jaar 
werd afgewezen. Het Plein Theater is volgens de medewerkers ‘een belangrijk podium in de stad met een korte 
afstand tot de wijk én een internationale oriëntatie, een springplank voor jong talent en een producerend 
theater’. Het ziet er naar uit dat het Plein Theater in de loop van 2021 de financiële klap van de coronacrisis 
niet gaat overleven. Zie ook plein-theater.nl.

Theater steunen: https://www.voordekunst.nl/projecten/11266-steun-het-plein-theater-nu-1
Petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-het-theater-op-het-plein
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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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Brede schouwsloten 
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar  
2,5 meter planten 
weghalen

Brede schouwsloten 
Optie 1: in het midden

1x per jaar  
2 meter planten 

weghalen

Schouwsloten smaller dan 2,5 meter

1 x per jaar
90% planten

weghalen

  De jaarlijkse schouw 
van sloten wordt 
gedaan van 2 tot 
13 november.

  We controleren dan of 
de sloten voldoende 
zijn onderhouden,  
zodat het water goed 
kan doorstromen.  
Als u geen brief van 
ons ontvangt dan is 
alles in orde.

Meer weten?

De regels voor het onder-
houd van sloten en dijken 
staan beschreven in de 
Keur van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. 
Meer informatie over 
 onderhoud en regelgeving 
(Keur) vindt u op  
 www.waternet.nl/schouw. 
U kunt ook bellen met 
Waternet; tel: 0900-9394 
(lokaal tarief).

De najaarsschouw 2020
Minder doen voor meer groen

Amsterdam, 15 oktober 2020Amsterdam, 28 oktober 2020

Ons netwerk in regio Amsterdam is verbeterd. Daardoor zijn snelheden

beschikbaar tot wel 1 Gbit/s. En is ons netwerk klaar voor de toekomst.

Maak nu gebruik van ons lokale kennismakingsaanbod. Dit is uw kans.

 Want alle pakketten zijn de eerste zes maanden slechts € 29,95 per maand.

Kijk voor meer informatie op ziggo.nl/amsterdam of bel 088 - 12 12 931.

Ervaar ons verbeterde GigaNet! 
Nu in Amsterdam internetsnelheden tot wel 1 Gbit/s

Heb je vragen  
over de digitale  
overheid?
De OBA biedt hulp.

> DigiD
> Belastingen en toeslagen
> AOW
> Werk of uitkering
> Inburgering
> Rijbewijs en verkeersboetes
> Zorg
> Studiefinanciering

Ga voor meer informatie naar www.oba.nl/ido,
mail ido@oba.nl of bel 020- 523 08 31.
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Wadi Betondorp werkt uitstekend
R E G E N VA L  R O E P T  O M  M A AT R E G E L E N

Betondorp, dat net als de rest van Watergraafsmeer 5 meter onder 
NAP ligt, is één van de probleemwijken van de stad: bij stortregen 
bestaat het risico dat huizen onder lopen. In de Harkstraat is nu een 
wadi aangelegd: een verdiepte groenstrook die zorgt dat regenwater 
vertraagd in de grond zakt.

De wadi die in 2018 in 

Betondorp is aangelegd, 

blijkt veel meer regenwater 

te infiltreren dan ooit 

werd verwacht. Regenwor-

men blijken een handje 

te helpen.

Het regent steeds vaker en harder 
in Nederland. Betondorp, dat net 
als de rest van Watergraafsmeer 5 
meter onder NAP ligt, is één van 
de probleemwijken van de stad: 
bij stortregen bestaat het risico 
dat huizen onder lopen. Om het 
riool te ontlasten zijn de afgelo-
pen jaren verschillende maatre-
gelen genomen, de riolering in 
deze wijk was toch aan vervan-
ging toe. Door de nauwe straatjes 
hadden puttenzuigwagens op 
sommige plekken bovendien 
moeite om de kolken te reinigen. 
Daar is naar andere oplossingen 

Door Kirsten Dorrestijn

Werkzaamheden Nuonweg: verkeer vanaf Maxis tot 9 november omgeleid
In juni is de gemeente Am-
sterdam in samenwerking met 
Diemen en Gooise Meren gestart 
met de herinrichting van de 
Overdiemerweg (Nuonweg in de 
volksmond) en de Pampusweg. 
Ook de kruising Overdiemer-
weg-Fortdiemerdamweg wordt 
aangepast. Er komen afslagstro-
ken, verkeerslichten en een vrij-
liggend tweerichtingsfietspad. 
Het werk vordert gestaag: tot half 
december wordt aan de Pam-
pusweg rond het Maxisterrein 
gewerkt en wordt een fietsstraat 
aangelegd.
 

Omleiding
Tot en met zondag 9 november 
wordt de toegangsweg naar 
het Maxisterrein vernieuwd. 
Uitrijdend verkeer vanaf de 
Maxis wordt dan tijdelijk over de 
nieuwe Overdiemerweg naar de 
Fortdiemerdamweg (S114) geleid, 
linksaf naar de A1, of rechtsaf 
naar IJburg. Dit geldt ook voor 
uitgaand verkeer richting Mui-
dertrekvaart, Muiden en Weesp. 
Fietsers worden in beide rich-
tingen langs de werkzaamheden 
geleid. Inrijdend verkeer kan wel 
rechtstreeks naar het parkeerter-
rein Maxis tijden.

Vanaf 9 november blijft, om de 
werkzaamheden goed en veilig 
uit te kunnen voeren, de Maxis 
nog even alleen toegankelijk via 
de bestaande hoofdtoegang, via 
de route A1/Muiden. Fietsers 
rijden via de Diemerzeedijk. Als 
alles volgens planning verloopt 
zijn de werkzaamheden half 
december gereed. De nieuwe 
Overdiemerweg gaat dan open 
voor al het verkeer.
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LI JN 26

Nieuwe stalling en gekoppeld rijden

Het gekoppeld rijden van tram 26 is officieel van start gegaan. Eind september 
gaf wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma het startsein. Ze opende 
ook de vernieuwde, grotere tramstalling bij de halte Bob Haarmslaan. Door de 
gekoppelde trams kunnen er meer mensen tegelijk met de drukke 26 reizen. 
Die gaat langs Zeeburgereiland en IJburg, wijken waar de bewonersaantallen 
groeien. Ook de P&R’s op Zeeburgereiland zorgen voor drommen mensen.
Dijksma: “Dit is een moment waarnaar vele mensen hebben uitgekeken. Ikzelf 
in het bijzonder, want ik woon op IJburg. In de ochtendspits kreeg ik altijd 
opmerkingen dat het zo ontzettend druk is in lijn 26. Het is een fantastische 
verbinding die veel mensen gebruiken om in de richting van de stad te komen. 
We gaan dat nu eindelijk doen met veel meer capaciteit. Dat moet ook, want 
Amsterdam bouwt als een malle. De komende jaren komt er nog een stad bij 
‘zo groot als half Hengelo’.”

gezocht. In de Harkstraat is een 
wadi aangelegd: een verdiepte 
groenstrook die zorgt dat het 
regenwater vertraagd het grond-
water in zakt. Waar voorheen een 
pleintje met stenen was, ligt nu 
een groene oase.
 
De wadi is ingeplant met allerlei 
planten, wat de biodiversiteit 
stimuleert. Volgens hydroloog 
Frank Smits van Waternet heeft 
dat ervoor gezorgd dat de wadi 
veel meer water bergt dan wadi’s 
met alleen gras. “Uit onze eerste 
meting in 2018, vlak nadat hij was 
aangelegd, bleek dat hij 200 mil-
limeter water per uur opneemt. 
Normaal is voor een wadi 10 
millimeter per uur al heel veel. 
In mei 2019 hebben we de proef 
herhaald en bleek de opname-
capaciteit 1000 millimeter per 
uur! Tijdens het experiment 
kwamen er veel regenwormen 
boven. Door de gangetjes die 
zij graven, helpen ze met de 
infiltratie van het regenwater.” 

Bij volgende wadi’s die Waternet 
en de gemeente aanleggen, is 
het idee om wormen uit te zet-
ten. Aan de universiteit Leiden 
wordt onderzocht welke soort 
regenwormen daarvoor het best 
gebruikt kunnen worden.
 
De wadi in Betondorp was een 
van de eerste in Amsterdam. Bin-
nenkort wordt er een aangelegd 
in de Oogststraat in Betondorp, 
en daarna een in de Kromme 
Mijdrechtstraat in de Rivieren-
buurt. In de toekomst zullen 
op grotere schaal wadi’s worden 
toegepast.
De verschillende planten in 
de wadi zorgen ervoor dat er 
elk seizoen mooie kleuren te 
zien zijn. In de zomer kleurt hij 
kattenstaart-paars. Opdracht-
gever Danny Jongejeugd van 
Waternet is blij met het resultaat: 
“Het groen draagt bij aan verkoe-
ling, de biodiversiteit en het 
vermindert het overbelasten van 
het riool.”

Andere maatregelen om regen-
wateroverlast te verminderen in 
Betondorp zijn de infiltratiekrat-
ten onder De Brink. Hierdoor 
kan het regenwater langzaam 

het grondwater in sijpelen. In de 
Zaaiersweg zijn de kolken ver-
wijderd en stroomt het regenwa-
ter nu rechtstreeks de sloot in.



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

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

Wij zoeken vrijwilligers om bezoek in goede banen te leiden.
 
Elkaar veilig ontmoeten in deze coronatijd is niet zo 
eenvoudig. Graag verwelkomen wij bezoekers en zien we 
erop toe dat de richtlijnen gevolgd worden. Kun jij hierbij een 
paar middagen per maand helpen? Vrijwilligerscoördinator 
Carla van Helden komt graag met je in contact: 06 20 33 09 14 
of c.vanhelden@zgao.nl.
 zgao.nl

...om bij te springen in een 
verpleeghuis in A’dam-Oost?

Heb jij tijd...  

“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

1•2•3 ACTIE

OP HARDLOOPKLEDING

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

Laat de zomer 
maar komen!

Linnaeuskade 5 Amsterdam, www.run-inn.nl

TOT 30% KORTING



BEGROTING 2021

Minder geld naar de stads delen, belastingen omhoog
Amsterdam heeft de begroting 
2021 gepresenteerd: 6,9 miljard 
euro. Ondanks de crisis zet de 
stad in op investeren. Er komt 
geld voor onder meer onder-
wijshuisvesting, onderhoud aan 
kades en bruggen, wijkvoorzie-
ningen, zorgcentra, sportvelden, 
bouwgronden, veiligheid, cul-
tuur, het Jaap Eden IJscomplex 
en plekken voor jongeren in de 
kwetsbare delen van de stad. Ook 
wordt geld vrijgemaakt om de 
tekorten in de jeugdzorg en zorg 
zo goed mogelijk op te vangen. 

In de begroting wordt rekening 
gehouden met een tekort als 
gevolg van de crisis van 150 mil-
joen euro in 2021, teruglopend 
naar 55 miljoen euro in 2024. 
Dit tekort komt door een forse 
terugloop in toeristenbelasting, 
parkeerinkomsten en dividend 
van bijvoorbeeld Schiphol en de 
RAI. In 2020, 2021 en 2022 zet het 

college met name de Algemene 
reserve in om de financiële klap 
op te vangen. Om de meerjaren-
begroting sluitend te houden gaat 
onder meer de onroerendezaak-
belasting (OZB) vanaf komend 
jaar met 20% omhoog. Ook gaat 
de afvalstoffenheffing omhoog.

Tegelijkertijd wil Amsterdam 
geld gaan uitgeven aan ‘witte 
privilege’-cursussen voor ambte-
naren. Een motie hierover komt 
van raadslid Sylvana Simons, 
wethouder Rutger Groot Was-
sink van GroenLinks wil die wel 
uitvoeren.

De Amsterdamse begroting moet 
op nul sluiten. Het college stelt 
daarom de ambities bij die in 
2018 zijn opgesteld. Vanaf 2023 
gaat er bijvoorbeeld minder geld 
naar de opvang van ongedocu-
menteerden, broedplaatsen en 
buurtbudgetten voor stadsdelen. 

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  1 7

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

ZGAODeel 73

LEVEN IN DE OPEN HOF IN CORONATI JD

‘We mogen op het ogenblik echt niet mopperen’

Vijf jaar woont hij hier bijna, 
en hij heeft het goed. “Ja, een 
volmondig ja. Ik ben vrij onaf-
hankelijk, dat geldt lang niet voor 
iedereen hier in huis. Maar op 
de vierde hebben we die eerste 
maanden ontzettend gevoeld dat 
er corona is. Toen was het minder 
leuk. We konden wekenlang niet 
van de kamer af, en geen bezoek 
ontvangen. Dat was naar en ik 
ben het niet gewend, want nor-
maal krijg ik regelmatig een kind, 
kleinkind of achterkleinkind op 
bezoek.”
 
Meneer Hoogewoning bleef 
toch met ze verbonden, via zijn 
telefoon. “Die heb ik altijd op 

zak. We bellen en facetimen 
soms, maar vooral appen we veel. 
Ze sturen me dagelijks foto’s, zo 
blijf ik helemaal op de hoogte.” 
Hij lacht, want ze hadden samen 
ook nog iets slims bedacht toen 
bezoek niet naar binnen mocht. 
Hij heeft er nog lol om. “Als de 
kinderen boodschappen kwamen 

Freek Hoogewoning (93) 

woont op de vierde ver-

dieping van De Open Hof, 

het verpleeghuis van ZGAO 

in Amsteldorp. Ook hier 

is corona voelbaar, voor 

iedereen gelden maatre-

gelen om de bewoners te 

beschermen. Maar meneer 

Hoogewoning voelt zich na 

die eerste strenge periode 

nu gelukkig weer vrij om te 

gaan en staan waar hij wil. 

“Ik kan me goed redden, 

dat geluk heb ik.”

brengen, gooide ik een touw 
uit m’n raam, daar knoopten 
zij de tas aan, en die trok ik dan 
omhoog. Had ik toch die lekkere 
extraatjes in huis.”
 
Hoe anders is het nu, tijdens de 
tweede golf. Bezoek is weer van 
harte welkom, na registratie en 

Aan het water achter De Open Hof zit de zoon van meneer Hoogewoning weleens te vissen, hij kijkt dan 
genoeglijk toe. Gelukkig is bezoek tijdens deze tweede coronagolf welkom in De Open Hof, zolang iedereen 
de maatregelen in acht neemt. “Afstand is belangrijk, die houden we ook onder bewoners zo veel als 
mogelijk aan.”

Door Linda van den Dobbelsteen

met mondkapje dat bij de recep-
tie wordt uitgedeeld. Bewoners 
kunnen op de eigen kamer één 
persoon ontvangen, beneden 
in de ontmoetingsruimte – die 
tijdelijk is ingericht met diverse 
afgescheiden zithoekjes – maxi-
maal drie. Ook dan zit je, net als 
tijdens dit interview, op ander-

halve meter en met mondkapje 
op. Meneer Hoogewoning: “We 
mogen op het ogenblik echt niet 
mopperen. We kunnen in huis 
vrij bewegen, we kunnen naar 
buiten. Ik heb net nog even voor 
de deur in de zon gezeten, en 
gisteren met mijn zoon door Park 
Frankendael gewandeld. Genie-
ten doe ik wel.”
 
Ook de activiteiten gaan weer 
door, in kleine groepjes op de 
eigen etage, in plaats van in het 
restaurant. “Ik doe aan veel 
dingen mee en probeer andere 
bewoners enthousiast te maken 
voor het sjoelen. Alles op gepaste 
afstand. Die afstand houden we 
wel heel erg aan.”
 
Hij is zelf niet bang voor het 
virus, zegt hij. “Dat klinkt mis-
schien arrogant, maar ik denk dat 
ik een dusdanig lichaamsgestel 
heb, dat het wel raar moet lopen. 
En als het gebeurt, dan zij het zo.” 
Met zijn oog op de grote boeken-
kast in de ontmoetingsruimte: 
“Als we weer op onze kamer 
moeten blijven, dan vermaak ik 
me wel, ik heb mijn hobby’s. Lees 
de krant, ben dol op boeken en 
probeer de cryptogrammen en 
de hersenkrakers uit De Telegraaf 
elke dag op te lossen. Gezien de 
omstandigheden gaat het hier 
goed hoor.”

www.zgao.nl

Advertorial

In november en december 
wordt de conceptbegroting 2021 
behandeld in de verschillende 

raadscommissies en op 16 en 17 
december ligt deze ter vaststel-
ling in de gemeenteraad.



Wabo, reguliere procedure, 
vergunning verleend

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

De vergunning betreft een wijziging van de 
bedrijfsvoering op het moment dat de 
biomassacentrale (BMC) in gebruik zal worden 
genomen, waarbij de jaarvrachten NOx en NH3 
van de installaties DM33 (Centrale Diemen 33), 
DM34 (Centrale Diemen 34), HWC (Hulpwarmte- 
  centrale) en BMC (biomassa centrale) kunnen 
worden verlaagd. Met deze vergunning worden 
de maximale vergunde uitstoot in de 
omgevingsvergunning en de maximale 
depositie van genoemde eenheden in de 
Wet natuurbescherming-vergunning op 
elkaar afgestemd.

Datum besluit: 19 oktober 2020
Aanvrager: Vattenfall Power Generation  
Netherlands B.V.
Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen
Zaaknummer: 9799597

Meer informatie over deze vergunning 
kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder 

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

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, 
kunt u binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking daarvan een bezwaarschrift 
indienen bij 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.

We helpen je graag in onze volledig vernieuwde winkel, 
op een natuurlijke manier gezond en stralend te blijven!
Tot snel in onze winkel aan de Waldenlaan 129 
in winkelcentrum Oostpoort!

Wij zijn weer open!
Shop ook online op hollandandbarrett.nl
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deBrugNieuws

Robuuste woongebouwen 
in donker baksteen staan als 
pakhuizen rond de haven. 
Helemaal af, op één ding na: 
een havengebouw. Een eerste 
initiatief, een rondvormig, 
autarkisch gebouw naar ont-
werp van Egeon Architecten, 
strandde. Te duur, te com-
plex. De volgende architect, 
Margulis & Moormann, pakte 
het slim aan door allereerst 
een workshop te organiseren 
waarin de leden van de water-
sportvereniging konden mee-
ontwerpen. Brainstormen en 
tegelijkertijd draagvlak creë-
ren. Doeltreffend, want onder 
het motto ‘je eigen idee stem 
je niet weg’ overleefde dit 
plan het mijnenveld van een 
clubcultuur. Het uiteindelijke 
ontwerp lijkt het toppunt van 
eenvoud en functionaliteit, 
maar dat is het niet. Het vergt 
discipline en karakter van de 
architecten om een concept 
zo strak door te voeren. Dat 
concept, een gebouw ín een 
gebouw, is niet nieuw. Vaak 
leidt dit idee tot een wezen-
loos groot gebouw met weinig 
bruikbare vierkante meters 
en veel overbodige ruimte. 
Maar in dit geval is het con-
cept 100% op zijn plaats. Het 
gebouw bestaat uit een grote 
transparante doos, met daarin 
een vrijstaand blokje. Het in-

‘Dit plan overleefde het mijnenveld van een clubcultuur’
C LU B H U I S  WAT E R S P O R T V E R E N I G I N G  I J B U R G

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Een van de eerste gedachten 
die ik had toen ik op IJburg 
kwam wonen was: ik moet 
zo snel mogelijk een lig-
plaats hebben in de haven. Ik 
had geen zeilboot, kon niet 
zeilen, kon nauwelijks een 
knoop leggen in een touw. 
In de jaren erna speelde die 
gedachte af en toe pijnlijk op, 
maar ik heb me er intussen bij 
neergelegd dat het niet gaat 
gebeuren. In plaats daarvan 
geniet ik van de aanblik van 
andermans boten in de haven. 
Bij deze wil ik voor de zo-
veelste keer een compliment 
uitdelen aan de stedenbouw-
kundige ontwerpers van 
IJburg. Het is ronduit briljant 
om een nieuwbouwwijk te 
ontwerpen als een archipel. 
Iedereen woont aan het water, 
of vlak bij het water. Prach-
tige zichtlijnen over water 
en oevers krijg je er gratis 
bij. Simpel, effectief. Kortom 
briljant, ik zei het al. 

In het centrum van de archi-
pel ligt de haven. Een haven 
volgepakt met zeiljachten. Als 
het waait hoor je het ken-
merkende tikkende, metalige 
geluid van zeiltuig dat tegen 
de masten slaat. Op de brede 
kades, bestraat met ouder-
wetse kasseien, hebben de 
cafés hun terrassen uitgestald. 

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. 

terne blokje bevat de noodza-
kelijke hokken: kleedkamers, 
wc’s, keuken, vergaderzaaltje. 
De grote ruimte rondom het 
blokje is verkeersruimte, 
verblijfsruimte, borrelruimte, 
tentoonstellingsruimte. Voor 
de ramen hangen rekken met 
wetsuits, zeilen, touwen en 
surfboards. Er staan zelfs 
een paar kleine zeilbootjes 
binnen. Het gebouw etaleert 

op deze manier nadrukkelijk 
zijn functie als watersport-
vereniging. 

Het staat direct naast de sluis, 
tussen de haven en het open 
water, en controleert zo de 
toegang tot de haven. Met 
dank aan de transparante 
gevel blokkeert het gebouw 
het zicht niet. Vanaf een ver-
hoogde vloer binnen, de bor-

relruimte, is er zicht op zowel 
de haven als op het open 
water van het Markermeer. 
Vanaf het Markermeer is het 
gebouw als verlicht baken 
van verre zichtbaar. Simpel, 
effectief. Briljant.

Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl

Informatiepunten: OBA biedt hulp bij 
vragen over de digitale overheid

 DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT 

‘Laat je informeren door een professional’

Heb je vragen over de digitale overheid? Bijvoorbeeld over huur- en 
zorgtoeslag, belastingen, rijbewijs, boetes, pensioen en uitkering? De OBA 
biedt hulp op het Informatiepunt Digitale Overheid.
Medewerkers helpen je graag op weg bij het vinden van informatie op 
internet en verwijzen je door naar de juiste instanties. Hulp is gratis en je 
hoeft geen lid te zijn. 
Je kunt terecht op het telefonische spreekuur op maandag en woensdag tussen 
14.00 en 16.00 uur via 06-23941926. Je kunt bellen zonder je aan te melden. 
Daarnaast kun je een afspraak maken in OBA Oosterdok op donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur. Het aantal spreekuren wordt binnenkort uitgebreid.
Ga voor meer informatie naar: oba.nl/ido. Je kunt hier een plekje reserveren. 
Aanmelden kan ook via: 020-5230831.

Operators Oranjesluizen: ‘We letten juist goed op’

“Goedemiddag, namens de operators op de Oranjesluis wil ik even reageren 
op het bijschrift bij het bericht over onze sluizen in de Brug van 30 september 
2020. Wij zijn bezig met scheepvaartafhandeling, en als de toerist even moet 
wachten is dat omdat de scheepvaartbelangen voorrang moeten krijgen. Het 
wachten is voor de toeristen een extra element in de beleving (het schutten 
van schepen) en als zodanig moeten ze het ook maar zien. Wij zijn er in ieder 
geval niet op uit om toeristen te pesten, zoals vermeld in het bericht, en letten 
juist heel goed op de scheepvaart. Daar zijn we voor aangesteld.”

Vr. Gr. J. Wiedijk, sluisoperator Oranjesluis

Corona houdt de wereld stevig in zijn greep, maar toch is er op woning- en 
hypotheekgebied volop beweging. We gaan in gesprek met Bastiaan Pouw, 
franchisenemer van De Hypotheker Amsterdam Oost, over de belangrijkste 
ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen tijd.
 
Is het in deze tijden moeilijker om een hypotheek te krijgen?
“Het klopt dat banken kritischer kijken naar inkomensgegevens, maar wij 
ervaren niet dat het lastiger is om daadwerkelijk een hypotheek te krijgen.”
 
Is dit een gunstig moment om mijn hypotheek over te sluiten?
“Jazeker. Zo kun je namelijk profiteren van de huidige historisch lage 
hypotheekrente, ook al heb je al een koopwoning en ben je niet van plan om 
te gaan verhuizen. De eventuele boete die je betaalt als je ervoor kiest om je 
hypotheek vroegtijdig over te sluiten, heb je vaak zo weer terugverdiend.”
 
Heb je nog een tip voor woningzoekenden?
“Laat je áltijd adviseren door een professional. Je kunt tegenwoordig op 
elke willekeurige website laten berekenen wat je maximaal te lenen bedrag 
is, maar elke geldverstrekker rekent weer anders en vaak is er veel meer 
mogelijk als je de regels slim toepast.”
 
Lees het volledige interview met Bastiaan op www.debrugkrant.nl of in 
de bijgevoegde woonspecial LEEF! De Hypotheker Amsterdam Oost, 
Middenweg 241, 020-4624030, www.hypotheker.nl/1428.
 
Advertorial
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deBrugAgenda

ALLEGAAR
 

2 t/m 31 oktober
Winterlicht op Pampus, een 
culinair avontuur. Dineren in 
Fort Pampus en het eilandpa-
viljoen. Inschepen op IJburg 
op vr. en za. vanaf 18.00 uur 
(wel reserveren, er is beperkt 
plek. Liever lekker uitwaaien in 
het weekend? Dit is de laatste 
maand dat Pampus open is, 
op za. en zo. tot 16.00 uur. 
pampus.nl.
 

31 oktober
Tegel eruit, plantjes erin. Betere 
waterafvoer, goed voor de na-
tuur. Op zaterdag tussen 15.00 
en 17.00 uur bij de buurtmoes-
tuin Oost Indisch Groen (hoek 
Insulindeweg/Kramatweg). 
www.jungle.amsterdam.
 

22 november
Postzegelbeurs in De Schakel in 
Diemen, door de onvolprezen 
club De Zegelaars. 10.00-16.00 
uur.

FILM
 

28 oktober
Kadavers in /K, horror: Tales from 
the Hood. Drie jongens van de 
straat bezoeken een zonder-
linge begrafenisondernemer 
die ze vertelt over gruwelijke 
gebeurtenissen. Studio/K, 21.30 
uur, Timorplein 62, studio-k.nu.
 

30 oktober
And then we danced (12+). 
Teder portret, liefdesverhaal in 
conservatief Georgië. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.
 

6 november
1917 (12+). De verschrikkingen 
en de zinloosheid van oorlog in 
één lang camerashot. Vrij-
burcht, 20.30 uur, theatervrij-
burcht.nl.
 

12 november
No Time to Die, ouderwets Ja-
mes Bond (de 25e film) op groot 
scherm. Studio/K, Timorplein 
62, studio-k.nu.
 

JEUGD
 

4 november
Doe eens lief (2+), Maas Theater 
en Dans. Weinig woorden en 
veel klimmen, vallen, tekenen, 
dansen en zingen. Plein Theater, 
Sajetplein 39, 11.00 uur, plein-
theater.nl.
 

8 november
E.T. (6+). Een ware klassieker 
over een buitenaards wezentje 
dat alleen op aarde achterblijft 
en bevriend raakt met het jon-
getje Elliott. Vrijburcht, 15.00 
uur, theatervrijburcht.nl.
 

14 november
Marionettentheater: Stiekem 
naar Groenland (4-12 jaar). Het 
Zoldertheater, Derde Ooster-
parkstraat 144 III, 14.30 uur, 
nlmarionetten.nl.
 

MUZIEK
 

29 oktober
Cello Biënnale: Amsterdam 
Sinfonietta (online, live). Twee 

Iraanse grootmeesters, een dub-
belconcert en veel symboliek. 
Muziekgebouw aan ’t IJ, 20.00 
uur, muziekgebouw.nl.
 

15 november
Nieuwe Noten: Stahlcello & 
boventoonzang. Hedendaagse 
kamermuziek. Plein Theater, 
Sajetplein 39, 15.00 uur, plein-
theater.nl.
 

THEATER
 

14 november
De Meiden, Dood Paard. 
Legendarisch stuk van dief, to-
neelschrijver, zwerver, bedelaar, 
smokkelaar, pornograaf, dichter, 
romancier, prostitué Jean Genet. 
Plein Theater, Sajetplein 39, 
19.00 uur, plein-theater.nl.

     N O V E M 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.
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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

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 126
28 oktober 2020

Aan dit nummer werkten mee

Linda van den Dobbelsteen, Jan van Erven 
Dorens, Kirsten Dorrestijn, Jim Jansen, Bas 
Kok, Gijs Lauret, Linda Rikkert, 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  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, Oostenburg, Tsaar 
     Peterbuurt
 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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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
Smelt de klont boter in een pan met dikke bodem en bak de gesnipperde ui, preireepjes en spek 5 minuten op mid-
delhoog vuur. Voeg de paddenstoelen toe en bak ze al omscheppend 5 minuten mee. Voeg dan de knoflook toe 
en bak nog 1 minuut. Giet het bier erbij, laat 1 minuut koken en voeg dan de slagroom en salie toe. Laat 5 minuten 
pruttelen op middelhoog vuur. Voeg de gehakte kastanjes toe, warm nog 1 minuut door en breng op smaak met 
versgemalen peper. Serveer met stokbrood.

Door Janneke Vermeulen

RECEPT: PADDENSTOELENSTOOF MET SPEK EN KASTANJES

Voor 4 eters:

• klontje roomboter
• 2 uien, gesnipperd
• 1 dikke prei, schoongemaakt en in 

dunne ringen gesneden
• 200 gram spekjes
• 400 gram kastanjechampignons, 

schoongemaakt en grof gesneden
• 2 tenen knoflook, gehakt
• 200 ml bockbier
• 250 ml slagroom
• circa 15 verse salieblaadjes, in 

reepjes gesneden
• 100 gram gekookte kastanjes, 

fijner gehakt
• voor erbij: stokbrood 

Janneke kookt
Er zijn weinig plekken in Oost waar het najaar zich meer laat gelden dan op de Ringdijk. Op onstuimige dagen jaagt 
de wind de meerkoeten over de vaart en ruik je de brandende houtkachels. En het is één van de weinige plekken 
in de stad waar je tamme kastanjes (de eetbare) kunt rapen, leerde ik van een vader van school. Elk jaar in oktober 
gaat hij met zoon, dochter en een paar schoongewassen plastic bakjes van de Chinees de Ringdijk op om een 
voorraadje te rapen. Hij woont zelf in de buurt van het Kastanjeplein, maar laat je niet misleiden; daar vind je alleen 
de paardenkastanjebomen die de niet-eetbare, wilde kastanjes laten vallen.
 
Dus doe je voordeel met dit weetje – volgend jaar natuurlijk want inmiddels liggen die kastanjes van de Ringdijk 
allemaal al in houtkachels te poffen. Ook ik was er weer te laat bij (één van de vele stories of my life), dus ik moest het 
doen met de voorgekookte kastanjes uit de super.
 
Kastanjes gaan goed samen met paddenstoelen. In het wild vind je die twee ook vaak bij elkaar in de buurt. Gooi ze 
samen in een pruttelpan, spek erbij, herfstbockje erbovenop, laat maar komen dat najaar!

KASTANJES OP DE RINGDIJK

Maatwerkvoorschriften, reguliere 
procedure, beschikking

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

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd 
aan Vink Bouw en hebben betrekking op het 
tijdelijk lozen van grondwater vrijkomend bij 
bodemwerkzaamheden, op het gemeentelijk 
gemengd rioolstelsel.

Datum besluit: 5 oktober 2020
Locatie: Sumatrastraat 1, Amsterdam
Zaaknummer: 9867971

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

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, 

kunt u binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking daarvan een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam. Vermeld in uw bezwaarschrift 
altijd de datum, uw naam, adres, handtekening 
en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. 
Stuur ook een kopie van dit besluit mee en 
vermeld het referentienummer/kenmerk van 
dit besluit. Dient iemand anders namens 
u een bezwaarschrift in, stuur dan een 
machtiging mee. Verder verzoeken wij u om 
uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te 
vermelden.

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

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

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan 
de hierboven genoemde datum van het besluit.
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Een overheerlijke hotstone massage van 60 minuten bij MJ Amsterdam

Machtige massage winnen!

Wil jij deze machtige hotstone massage van MJ Amsterdam winnen?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 
november 2020 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (25 
nov.) bekend gemaakt.

Deze puzzel word je aangeboden door MJ Amsterdam, Pampuslaan 27-29 (020-4165098) en 
Ceintuurbaan 201 (020-3031998), www.mjamsterdam.nl.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 125-2020 is nazomer. Uit 612 inzenders is N. Haans uit Science Park 
als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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editie 126
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 28 oktober 2020.

Horizontaal
 

 1. Lieflijk (Ital.)
 4. Glas
   8. ___, ha, ho!
 9. Barium
 10. Vlekkenwater
 11. Oosterlengte
 12. Binnenkort, spoedig
 14. Oostzuidoost
 16. Reeks, rij
 18. Actieve zuurstoflaag
 20. Egaal
 22. Iemand die behoort  
  tot de dwergvolken in  
  Afrika en 
  Nieuw-Guinea
 24. Doek
 27. Paradijs
 29. Journalist
 31. Bergweide
 32. Lefgozer
 35. Eenjarig dier
 38. Droogoven
 39. Graanpakhuis

 

41. Iemand die deel 
  uitmaakt van een 
  vereniging
 43. Nieuwe testament
 44. Onderofficier
 45. Geweven, effen stof
 47. Uncle Sam
 49. Zuivelproduct
 50. Rijksdaalder (hist.)
 51. Schaakstuk
 

Verticaal
 

 1. Duizelig
 2. Loonbelasting
 3. Collectieve arbeids-
  overeenkomst
 4. Franco
 5. Vroegere Italiaanse 
  munt
 6. Dat is nog ___ daar 
  aan toe
 7. Priem
 10. Geweldig
 13. Lieveling
 15. Soort karper
 17. Tussenvoegen
 18. Muziekdrama
 19. Namiddag
 21. Godin van de bloemen
 23. Aanvankelijk
 25. Ten bedrage van
 26. Doorgang
 28. Somber
 30. Eetlepel
 33. In

 

34. Organische verbinding
 36. Rekening
 37. Sprookjesfiguur
 39. Korte kous
 40. Elektrisch geladen
  deeltje
 42. Paar
 46. Aankomend
 48. Politieke partij

P R I J S P U Z Z E L

Mijn vrouw en ik fietsten van Zeeburgereiland naar de 
Tweede Oosterparkstraat.
‘Zo! Deze buurt is opgeknapt,’ zeiden we tegen elkaar. 
Als je ergens een tijd niet bent geweest en er liggen 
geen matrassen meer op straat, is dat een zichtbare 
verbetering.
In 2017 was ik voor het laatst op het Beukenplein 
geweest om bij café Maxwell naar de Europa League-
finale te kijken. Dat was een slecht idee: de jeugd van 
tegenwoordig is aan de lange kant dus ik zag weinig.
Later hoorde ik dat het café van drie jongens was die, net 
als Rob Klap deed in de jaren zeventig, horeca opkochten 
en inrichtten naar hun eigen smaak. En net als bij Rob 
Klap vroeger bleek de smaak van de drie jongens aan te 
slaan bij een grote groep jonge mensen. Intussen heten 
ze de Drie Wijzen uit Oost, want hun cafés bevinden zich 
vooral in onze buurt.
Bij Elsa’s op de Middenweg in de Watergraafsmeer spreek 
ik wel eens af. Niet alleen jongeren voelen zich thuis in 
die sfeer die mij vooral aan sommige eetcafés in Londen 
doet denken.
Wie succes heeft, ervaart na verloop van tijd de 
onherroepelijke gevolgen. Er was een vrouw op Twitter, 
ze heet Devika, die opeens van leer trok tegen die 
cafés, die volgens haar waren opgezet door drie ‘rijke 
witte mannen’. In de bio van Devika staat: ‘Stem op een 
vrouw’. Goed idee. Mag het een slimme vrouw zijn? 
Twitter corrigeerde haar snel: een van de drie mannen 
was een Marokkaanse Nederlander. Toen ze begonnen 
te bouwen aan hun imperium waren ze verre van rijk. 
Deze correcties noemde Devika: mansplainen. Heel Oost 
en Watergraafsmeer waren verziekt door die rijke witte 
kerels, volgens haar.
Nu heb ik ook wel wat aan te merken op de 
Watergraafsmeer. Vooral dat ouders er hun kinderen 
slecht opvoeden en ze op zaterdagochtend meenemen 
de winkels in. Dat is de hel.
Maar als ik tot voor kort op herfstige namiddagen naar 
huis fietste en de volle, levenslustige terrassen zag aan 
de Linnaeusstraat, kreeg ik heimwee naar de cafés van 
Rob Klap en het geluk dat ik er vroeger had gevonden. 
Ik hoop voor de Wijzen uit Oost dat ze de crisis zullen 
overleven. Vooral hoop ik het voor de jonge mensen, die 
ik mijn eigen, oude geluk gun.

Levenslustige terrassen

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 t.w.v. €100 van Intratuin aan de Nobelweg 10, 
 intratuin.nl.
2. Scharrelvleeswinterpakket (rookworst, casselerrib, zuurkoolspek, 
 zuurkool en gerookt spek) van Slagerij Cees de Bouter, Hogeweg 
 60, scharrelslagerij.nl.
3. Fijn gevulde bio-boodschappentas ter waarde van €50 van Ekodis  
 Beukenplein 73, ekodis.nl.

Winnaars worden in de editie van 28 oktober bekend gemaakt.
 

De winnaars van editie 125 (30 sept. 2020): 

•  Joris Bos (tuinbon Intratuin €100)

•  Anna en Martijn (twee kaarten concert Muziekgebouw aan ‘t IJ)

•  Els van der Giessen (champagne van Mitra Mike Janssen, Beukenweg)

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 Harderwijk • 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 • Marian Spaan • Lars Böhm • 

Martijn en Anna • Rozan Dekker • Ruud Pet • Eelke Braaksma • Hans van Koolbergen • Marianne Kramer • Mieke en Michiel • Anne Schoon • Peter van der Horst • Lisette Sprockel


