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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN
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Lara Rense is NOS-radio
presentator en vogelaar. Vanuit
haar huis kijkt ze op de Joodse
begraafplaats. “Daar zitten
buizerds op de grafstenen, en
een groene specht.”

Er is een tekort aan
seniorenwoningen in
Oost. “Dat gesleep met
ouderen is slecht.”

5

9
Voetballer Olmo van den
Akker is homo.
“Er worden grappen over
gemaakt en dat is goed,
denk ik.”
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‘ ZELDZAAM ROOFDIER, NOOIT EERDER HIER GEZIEN’

Boommarter gespot in het Diemerpark
In het Diemerpark zijn
afgelopen maand twee
bijzondere dieren gespot.
Voor het allereerst is er
een boommarter waargenomen, een zeldzaam en
beschermd roofdier dat
zich zelden laat zien. Als
klap op de vuurpijl kreeg
ecoloog Sasja Voet ook een
reebok voor haar wildcamera. “Voor bijzondere
natuur hoef je echt niet
ver te reizen.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Voet (27) woont in Oost, studeerde biologie aan de UvA
en trekt in haar vrije tijd graag
met goede vriend en voormalig
stadsecoloog Martin Melchers
de natuur in. Ze zijn wekelijks
in het Diemerpark, vaak in alle
vroegte. “Martin – hij is een
vat vol kennis – is al heel lang
bezig de muizenpopulaties

in kaart te brengen, en is druk
met opnames voor het vervolg
op zijn film Amsterdam Wildlife. Er waren hier ooit vijftien
verschillende soorten muizen,
dat is heel veel.”
Maar toen doemde er onverwacht – ‘behalve heel veel
eksters de hele tijd’ – een ander
dier voor de camera op. Voet
toont op haar laptop beelden
van de boommarter. “Hij gaat
zo iets heel leuks doen. Kijk,
zag je dat? Hij markeert z’n terreintje. Ongelooflijk.”
De boommarter is zeldzaam,
er zijn maar 400 tot 500 volwassen dieren van in Nederland. “Dit is een mannetje, op
zoek naar nieuw territorium.
Ze leven ’s nachts – overdag
laat-ie zich echt niet zien met
al die honden – en wonen in
boomholtes en konijnenholen. Hun voedsel bestaat uit
muizen, konijnen, bessen, bramen en eigenlijk alles wat ze
tegenkomen. In het voorjaar,
als ze jongen krijgen, worden

Sasja Voet is ecoloog. In haar zoektocht naar onder meer de ‘superschattige’ rosse woelmuis, die ze heel
graag een keer wil zien, deed ze een ontdekking. “De boommarter is nooit eerder in het Diemerpark gezien.”

Lees verder op pagina 3

BEZOEK

onze kerstshow

GEWOON SIER

Marcel van Roosmalen

Al sinds het einde van de zomer wordt er ’s nachts op de parkeerplaats naast
ons huis vuurwerk afgestoken. Leah van Roosmalen (3) panikeert dan volledig.
Vader boos naar buiten. Het bleek te gaan om twee volwassen mannen, ze
schrokken ervan.
‘Het is gewoon sier.’ Ze hadden een compliment verwacht.
Ze staken het per doos aan. De één haalde het uit de witte bestelbus, de ander
stak het aan.
We keken samen naar de lucht.
‘Waarom?’ vroeg ik.
‘Omdat het met oudjaar niet mag.’

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10. 020-4622922. www.intratuin.nl
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BIJLAGE

Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

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
tweePowerView® aangestuurde
producten.
Geldig van 1 november t/m 31 december

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

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

• 

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

AFHAAL

|

CATERING

|

BEZORGEN

INDONESISCHE SPECIALITEITEN

VERS BEREID VOLGENS AUTHENTIEKE RECEPTEN

Laat de zomer
maar komen!
speciaalzaak voor de actieve

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

vrijetijdsbesteding
Met de slippers,

Run-Inn, sinds
1988, isen
een sportzaak voor de actiesandalen
veling van elke leeftijd of prestatieniveau bij wie
schoenen van REEF,
het plezier in lichamelijk bewegen voorop staat.
TEVA
en KEEN
wandelschoenen (laag, hoog)
hardloopschoenen (ook trail)
indoor/fitness schoenen
schoenen voor outdoor activiteiten
●

●

●

●

Linnaeuskade 5 Amsterdam, www.run-inn.nl

Wonen in het hart van de Amsterdamse
Houthaven voor betrokken 50-plussers.
• Lichte en moderne twee- en driekamerappartementen
• Inclusief huismeester en gastvrouw voor bewoners
• Vanaf € 1.085,- per maand, excl. servicekosten
• Gemeenschappelijke tuin en ‘atelier’

“LIFE
is een plek waar
buren naar elkaar
omkijken.”

Bel voor meer informatie
of een rondleiding.
Hallie & Van Klooster Makelaardij
020 681 67 16

www.leveninlife.nl
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‘ W H O O O, Z I E J E Z I J N
G E W E I ? Z O GA A F ’
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ze meer zichtbaar, de jongen
gaan dan uit spelen.” Lachend:
“Ik kan dus niet wachten tot
het voorjaar wordt.”
Een paar dagen later, op
een andere plek in het park,
gebeurde er weer zoiets. Voet
opent het filmpje van de reebok. “Whooo, zie je zijn gewei?
Zo gaaf, zo onverwacht. Ook
dit is een mannetje op zoek
naar nieuw leefgebied. Reeën
kunnen heel goed zwemmen,
dit dier kan uit de omgeving
Naardermeer of zelfs uit Flevoland zijn gekomen.”
Terwijl ze naar een paddenstoel wijst, wind in de haren,
zon in het gezicht: “Je woont
in de stad en denkt misschien
dat je naar de Veluwe moet
om wilde dieren te zien, maar
je loopt hier je huis uit en
zit er middenin. Dat vind ik
belangrijk, om te laten zien
aan Amsterdammers wat een
geweldige plek dit is. Het
Diemerpark is niet zomaar
wat gras en bomen, hier leven
veel bijzondere dieren zoals
vossen, ijsvogels en de zwaar
beschermde waterspitsmuis.
Dat is toch waanzinnig.”

Hoe meer je over de natuur
weet, hoe meer het met je doet,
vertelt ze. “Neem de tijd en laat
je verwonderen door bijvoorbeeld een vogel of lichtinval
tussen de bomen. Mij geeft dat
een intens gevoel van vreugde
of rust.”

Sasja’s Diemerpark Big Five
• boommarter
• vos
• ree
• waterspitsmuis
• ringslang

Bij het in kaart brengen van
de muizenpopulaties in het
Diemerpark, verschenen ineens
een reebok (boven) en een
zeldzame boommarter voor de
wildcamera van ecoloog Sasja
Voet. Bevlogen vertelt ze: “Het
Diemerpark is niet zomaar wat
gras en bomen, hier leven veel
bijzondere dieren.”

TICKET KOPEN EN TEGELI JK APP DOWNLOADEN VOOR CORONATEST

Bedrijven in de race om sportevenementen mogelijk te maken
Amsterdammers voelen
het maar al te goed. De coronatijd kabbelt verder en
avondjes uit staan op een
laag pitje. Geen wedstrijd
bijwonen in het stadion en
niet een avond losgaan in
een van de mooie clubs.
Door Linda Rikkert
Als we het nieuws moeten
geloven zitten we ondanks een
veelbelovend vaccin de komende
tijd nog steeds vast aan maatregelen. Bovendien is het niet uit te
sluiten dat er in de toekomst weer
iets als een virus ons kan overvallen. Moeten we dan weer voor
een lange tijd uitstapjes missen,
of hebben we geleerd van nu en
kunnen we dat anders doen?
Onder de naam Small Business
Innovation Research is er vanuit
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een
oproep gedaan naar bedrijven
om met initiatieven te komen om
binnen en buiten sportevenementen weer op een verantwoorde manier mogelijk te maken

voor publiek. De race is sinds juli
2020 bezig en de eerste fase al
gepasseerd, waarbij de bedrijven
de haalbaarheid van hun project
moesten aantonen. In de volgende fase ontwikkelen de twee
overgebleven bedrijven (met een
budget van 175.000 euro) een
prototype van hun voorstel.
Een van deze bedrijven is ECsens, dat samen met een Amsterdamse softwareontwikkelaar een
real-time corona-testsysteem
ontwikkelt. Het bestellen van
een ticket voor een evenement
wordt niet veel anders, maar er
wordt een stap toegevoegd aan
het bestelproces. Je bestelt een
ticket voor het evenement waarin
je geïnteresseerd bent, maar
ontvangt het ticket nog niet. Eerst
moet er een app gedownload
worden waarmee je een afspraak
kunt maken met een testfaciliteit. De test duurt een minuut en
het resultaat van deze test wordt
vervolgens gekoppeld aan een
code in de app. Bij een negatieve
uitslag ontvang je je ticket, bij een
positieve uitslag krijg je je geld terug en wordt er contact met je opgenomen door de GGD. ECsens
levert de apparatuur en Close

Een volle Amsterdam ArenA, hopelijk kan het straks weer. Onder de naam Small Business
Innovation Research is er vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een oproep gedaan
voor initiatieven die sportevenementen weer op een verantwoorde manier mogelijk maken.
Foto: Frank Peeters
ontwikkelt de app. Naast deze
toepassing liggen er nog meer
ideeën klaar. Zo wordt er gekeken
naar de toepassing van de app in
het gefaseerd in- en uitstromen
van publiek of het gericht sturen

van een bericht naar een deel van
het publiek dat zich niet aan de
regels houdt.
Er zijn dus plannen onderweg.
Hopelijk kan het Amsterdamse
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publiek dankzij dit soort initiatieven weer snel in grote aantallen hun geliefde Arena, Carré of
Melkweg bezoeken.

BLACK FRIDAY SALE
maandag 23 november t/m zaterdag 28 november

10% korting
20% korting
Red de REURING markt van IJburg

Stadsdeel Oost wil dé markt van IJburg KLEINER maken en
KORTER laten duren. Wij, de marktkooplieden, willen op
dezelfde manier blijven ondernemen zoals we al 4 jaar doen
en een mooie markt voor u neerzetten. Wilt u ook dat de IJburg
markt in z'n huidige vorm blijft bestaan? Maak dan met ons
REURING door vóór 23 december uw mening te mailen naar
gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.sdo@amsterdam.nl
of teken de petitie (scan de QR code).

bij aankoop van een nieuwe
slaapbank of bedkast
op geselecteerde showroommodellen

BEZOEK ONZE SHOWROOM
MET 50 SLAAPBANKEN EN 20 BEDKASTEN
i.v.m. het Corona virus werken wij op afspraak. Plan uw
afspraak gemakkelijk online in via onze website of bel ons.
Middenweg 109-113a 020 6631161 www.slaapbanken.nl

Heel veel dank namens alle
marktkooplieden van de REURING markt.
www.reuringmarkt.nl
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

LARA RENSE

‘De totale veryupping van een stadsdeel
vind ik moeilijk’
NOS-radiopresentator Lara

website waarop je kunt zien
waar bijzondere vogels zijn
gezien. Zo ga ik heel gericht op
zoek naar een vogel. In juni zat
er een struikrietzanger in het
Flevopark. Mensen kwamen
daarvoor van heinde en verre
– zelfs een jongen uit Brussel! Ik heb de struikrietzanger
trouwens uiteindelijk alleen
gehoord, niet gezien.”
“Ik fiets weleens naar mijn
werk – op een Speed Pedelec.
Op de heenweg neem ik de
tijd en doe ik er anderhalf uur
over, terug zet ik hem op turbo
en ben ik binnen drie kwartier
thuis.”

Rense van het programma
Nieuws en Co woont met
haar vriendin aan het Flevopark, waar ze vaak gaat
wandelen, hardlopen of
vogels kijken.
Door Kirsten Dorrestijn

We hebben eigenlijk bij café
Polder afgesproken, maar dat
is door de verscherpte coronamaatregelen dicht. Daarom
gaan we op de picknickbanken
van Sportcentrum Universum
zitten. Soms maakt Rense
gebruik van de klimboulder
die buiten staat, maar meestal
gaat ze om te klimmen naar
Monk in Amsterdam-Noord,
vertelt ze.
Je woont aan het Flevopark…?
“Ja, daar,” zegt Rense wijzend
in de verte, “in die bordeauxrode flat met witte balkons. We
wonen op de één na hoogste
verdieping en kijken uit op de
Joodse begraafplaats. Daar zag
ik gisteren nog een vos lopen.”
Rense haalt haar telefoon tevoorschijn en laat een filmpje
zien waarop de vos door het
hoge gras sluipt. Ze heeft de
beelden gemaakt door haar
telescoop, die ze gebruikt voor
het vogelkijken. “Er zitten ook
heel veel buizerds op de grafstenen, en een groene specht –
die horen we de hele tijd.”
Heb je de natuurliefde van
jongs af aan in je?
“Ja die was er altijd al. Mijn
ouders namen ons vroeger
mee naar de bossen bij Nunspeet, waar we woonden. We
leefden daar met de seizoenen:
kastanjes zoeken, zwijnen
kijken… Nu probeer ik ook de
verandering van de seizoenen
bij te houden. Mijn vriendin
en ik zijn de afgelopen weken
paddenstoelen gaan kijken in
het Flevopark. We ontdekten
judasoor en zwavelzwam.
De veranderingen zie je goed
vanaf boven. Het park explodeert in de zomer, en in het
voorjaar groeit er gigantisch
veel daslook – dat ruik je zelfs
op twintig hoog.”
Woon je al lang in Oost?
“We waren een jaar of vijf geleden de eerste bewoners van
deze flat. Daarvoor woonde

Lara Rense bij de klimboulder van Sportcentrum Universum. Ze woonde eerst in Bos en Lommer en dacht
dat ze nooit aan een ander stadsdeel zou kunnen wennen. “Ik zie nu de charme van Oost. Het is allemaal
wat zachter – ook door de soort bouw.”

ik in Bos en Lommer. Ik dacht
dat ik nooit zou kunnen wennen aan een ander stadsdeel,
maar eigenlijk vind ik Oost
leuker. Ik zie nu de charme
van deze buurt, het is allemaal
wat zachter – ook door de
soort bouw.”
Waar kom je graag?
“Ik zit altijd bij de Coffee
Company op de Middenweg.
Die wordt gerund door twee
vrouwen, dat vind ik extra
leuk. Ik haal vaak een visje
op de Javastraat, bij de Volendamse vishandel Schilder.
En bij de Java Bookshop ligt

mijn hart, daar hebben ze iets
meer aandacht voor de klant
dan bij de Linnaeus Boekhandel – bij die laatste hebben ze
een beetje een ‘air’. Ik ben dol
op de saoto-soep van Sranan
Makmur, en in Studio/K kom
ik voor films. Ik haalde altijd
een zacht wit bolletje met
gekookt ei bij de gewone bakker op de Middenweg, maar
die is weg. Er zit nu een hippe
broodzaak.”
Zijn er kanten aan Oost die je
minder leuk vindt?
‘De totale veryupping van een
stadsdeel vind ik moeilijk, het

wordt al gauw zo gelikt, zo
aangeharkt. Bos en Lommer
bleef wat dat betreft toch meer
een ruwe diamant.”
Hoe zien je dagen eruit?
“Om 13.00 uur ben ik meestal
in Hilversum. Daarvoor maak
ik soms eerst een wandeling,
ga ik klimmen of hardlopen.
Soms moet ik me voorbereiden, zoals nu, over de Amerikaanse verkiezingen of voor
een speciale uitzending over
corona. Of ik ga eerst vogelen. Dan zoek ik een plek in
de buurt van Hilversum en
kijk ik op waarneming.nl, een
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Hoe ben je radiopresentator
geworden?
“Ik studeerde sociologie aan
de UvA en wist dat ik iets analytisch, iets journalistieks en
iets met de samenleving wilde
doen. Een vriendin van een
vriendin vroeg of ik weleens
aan een lokale nieuwszender had gedacht. Zo kwam ik
terecht bij Amsterdam FM en
dat was hartstikke leuk. Het
ambacht van je stem gebruiken
en nieuws maken ontdekte ik
toen. Op een gegeven moment was de nieuwslezer ziek
en mocht ik het gaan doen.
Hartstikke spannend, maar ik
had talent. Daarna kwam ik bij
BNR terecht.”
“Dat wat ik nu doe, de presentatie van Nieuws en Co, is de
leukste baan van de wereld.
Ik mag elke dag een radioprogramma maken. We vertellen
verhalen, schakelen over de
hele wereld. NPO Radio 1 is
dé nieuwszender en daar zit je
op een belangrijk moment van
de dag,” zegt Rense zichtbaar
trots. “Toch denk ik dat ik
mezelf nog in andere opzichten kan ontwikkelen. Op de
radio heb ik voor m’n gevoel
alles gedaan – ik mocht dit jaar
de Tour de France presenteren, dat was heel bijzonder. Ik
probeer met een open vizier
te zoeken wat ik zou kunnen
doen. Soms speelt mijn blik op
de natuur een rol – misschien
zou ik onderzoeker kunnen
worden, of boswachter, wellicht naast het radio maken.”

deBrugNieuws
U R G E N DA : ‘ W I N D M O L E N S P L A ATS E N I N WO O N G E B I E D E N I S D O M E N O N N O D I G ’

Waarom windmolens?
“Bewoners die de windmolens weg willen hebben
moeten deze meeting verlaten, want daar is deze sessie
niet voor bedoeld,” hoor ik
Juliane Kürschner zeggen,
coördinator Regionale Energiestrategie Amsterdam. Ik
voel haren in mijn nek prikken. Dat heb ik altijd als ik
onrechtvaardigheid voel.
Door Janine Bakker

Ik zit als een van de 48 uitverkorenen in een zoomsessie
georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Een loting
bepaalde dat ik mee mocht
denken over de plaatsing van
zeventien extra windmolens
binnen Amsterdam, waarvan
tien rond IJburg. Er staan er
drie getekend binnen een
straal van 300 tot 500 meter
van mijn voordeur, in het
IJmeer. Ik had verwacht in
deze sessie ruimte te krijgen
voor mijn vragen en bezwaren.
Toch verlaat ik de zoomsessie
niet.

Onze GroenLinkse gemeente
presenteerde eind oktober
trots dat twee derde van de
Amsterdammers vóór extra
windmolens in de stad is. Een
plan laat zeven zoekgebieden
zien waarin de gemeente deze
windturbines van 150 meter
hoog wil plaatsen. Waar tot
afgelopen november de provincie nog voorschreef geen
windmolens te plaatsen binnen een straal van 600 meter
van een woongebied vanwege
gezondheid en veiligheid van
bewoners, krijgt de gemeente
nu carte blanche vanwege het
grote draagvlak.
Waarom wordt er gesproken van ‘extra’ windmolens?
Steden als Amsterdam blijken niet evenredig te hoeven
bijdragen aan de CO2-reductie
omdat er te weinig ruimte in
de stad is. En als je kijkt wat
de klimaatdoelen zijn voor de
provincie Noord-Holland zie
je dat de provincie al ruimschoots voldoet aan de doelen.
Deze windmolens blijken niet
nodig voor het nationaal energieprogramma, vandaar dat
‘extra’. Amsterdam wordt het
braafste jongetje van de klas.
In het draagvlakonderzoek

‘Houding ten opzichte van
extra windmolens in het
algemeen’ reageert bijna twee
derde van de Amsterdammers
positief. Maar kijk je naar
‘Houding ten opzichte van
extra windmolens, huishoudens uit het eigen zoekgebied’,
dan is nog maar 26% van de
ondervraagden uit IJburg, Sciencepark en Zeeburgereiland
positief. Van de bewoners staat
61% (meer dan het dubbele)
negatief tegenover een windmolen in de eigen buurt.
“Waar willen jullie ze hebben
in de Noorder IJplas, jullie
moeten NU een keuze maken.” Wij als uitverkorenen
zijn verdeeld in groepjes en
worden gedwongen te kiezen welke Amsterdammers
last krijgen van dag en nacht
hoog- en laagfrequent geluid,
van slagschaduwen en knipperende lichtjes. Mijn nek
gaat weer prikken. De andere
uitverkorenen vallen stil. Niemand durft een windmolen in
andermans tuin te plaatsen.
Waarom wil de gemeente deze
windmolens plaatsen, terwijl:
1. er onvoldoende draagkracht
is – 61% van de IJburgers wil

Impressie van windmolens in het IJmeer. Ze zijn nu getekend binnen een
straal van 300 meter van een woonwijk en maken veel lawaai.
Beeld: Janine Bakker

dit niet
2. de windturbines ‘extra’ zijn,
dus niet nodig
3. er zoveel nadelen zijn, zoals
overlast voor bewoners, recreanten en de vogels van het
IJmeer?
Jan Rotmans, één van de
oprichters van Urgenda, nota
bene degene die de overheid
dwong tot meer groene energie, laat weten: “Windmolens
plaatsen in woongebieden is
dom en onnodig, windmolens
moeten vooral op zee, op min-

stens 5 kilometer van de kust
waar ze geen overlast veroorzaken, en op land vooral op
die plekken waar geen mensen
wonen: industrieterreinen,
langs wegen, langs dijken en
waar nog ruimte is. Op plekken waar mensen wonen creëer je maximale weerstand.”
*Op 30 november om 20.00 uur
is er een zoombijeenkomst georganiseerd door IJburgers, aanmelden
kan via windalarmijburg@gmail.
com.

WEER GEDOE ROND WEEKMARKT OP IJBURG

Reuring moet inkrimpen, bewoners in actie
Voor de markt op IJburg ligt
een concept instellingsbesluit ter inzage. Stadsdeel
Oost vindt dat er een kleinere markt moet komen,
en zegt daarbij het belang
van de bewoners voorop te
stellen.

De zaterdagmarkt op het Joris Ivensplein op IJburg. Stadsdeel Oost wil dat die inkrimpt en minder uren
krijgt, maar bewoners hebben een actiecomité opgericht om de markt te behouden zoals die nu is.

“In het besluit worden afspraken opgenomen over hoe
groot de markt mag zijn en
hoe lang de markt open mag
blijven. Zulke afspraken waren
er eerder niet, waardoor er
onduidelijkheid was. Met die
afspraken is er een goede basis
voor samenwerking tussen
markt en winkeliers.”
Aan de hand van alle reacties
lijkt het erop dat de bewoners
de markt – de Reuring heet –
juist willen houden zoals die
nu is. Er is zelf een actiecomité
‘Red de markt’ opgericht.
Oprichter van de markt
Antoinette Poortvliet roept
bewoners op een zienswijze
in te dienen. Ze zegt dat er
bovendien een aantal feitelijke
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onjuistheden in het bericht
van stadsdeel Oost staan.
“Het stadsdeel schrijft dat er
eerder nog geen afspraken
zijn gemaakt over de markt.
Maar deze afspraken zijn wel
degelijk gemaakt, hier is een
uitgebreid proces aan voorafgegaan, zie het instellingsbesluit van 2016. Hierin staan
locatie en tijden, ondertekend
door het dagelijks bestuur. Dat
het later ongeldig is verklaard
omdat de gemeente het niet
heeft laten publiceren en
ondertekenen door de juiste
persoon, betekent niet dat
deze afspraken niet gemaakt
zijn. In het bericht wordt ook
‘de inmiddels geldende marktvisie van de gemeente Amsterdam’ genoemd. Er is echter
nog geen geldende marktvisie
van de gemeente Amsterdam
voor markten op afstand en
als deze. Het stadsdeel heeft
het over ‘nagenoeg dezelfde
hoeveelheid marktplaatsen’.
We gaan van 45 marktplaatsen
naar maximaal 30: in hoeverre
is dat nagenoeg hetzelfde? Op
deze manier heeft de door
bewoners geliefde markt geen
kans van slagen.”

deBrugNieuws
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‘Minstens 10.000 extra woningen mogelijk’
Amsterdam kan minstens
10.000 extra woningen en
honderd hectare nieuwe natuur toevoegen in Noord.
Door de ongebruikte restruimte aan de noordelijke stadsrand
van de A10 om te vormen tot
natuurlijke woonwijken, zal de
huidige achterkant van de stad
transformeren in een groene
voorkant. Straks ligt Noord
niet alleen aan het IJ, maar
heeft het ook vrij uitzicht op
de weilanden van Waterland.
Dit staat in het plan Noord
Binnenstebuiten dat op 20
november is gepresenteerd
door het Team Stadsranden.
In opdracht van ARCAM en
branchevereniging van Nederlandse architecten BNA, in
samenwerking met gemeente
Amsterdam, deed het team
onderzoek naar de noordelijke

Kunst en Cultuur in Oost

stadsrand. Hun conclusie is
dat de huidige ringweg A10
binnen Noord een onwenselijke scheidingswand vormt.
“Landelijk en Stedelijk Noord
staan met de ruggen naar elkaar toe. Alsof stedelijk Noord
het mooie Waterland niet mag
zien. En omgekeerd.”
Het team stelt voor de ringwegmuur te transformeren tot
een landschappelijke passage.
Een levende membraan met
minstens 10.000 extra woningen en honderd hectare nieuw
veenweidegebied. Stedelijk
en landelijk Noord worden op
veel plekken met ecoducten
aangeheeld. Landelijk Noord
blijft daarbij nagenoeg onbebouwd.

Door Wietse Schmidt

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

Hoop op betere tijden
De afgelopen weken waren
de deuren van de culturele instellingen weer eens
potdicht. Dat is niet fijn en
daar mogen we best van
balen. We kunnen ook gaan
klagen, iemand de schuld
geven, maar wat bereiken
we daarmee? Niemand zit
op de coronamaatregelen te
wachten. Net zo min als op
corona.
In een column op de website
van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA) stelt
Pieternel Fleskens van de Jan
van Eyck Academie dat de
kunstsector zichzelf niet te
veel als slachtoffer moet zien.
Kunst kan juist een positieve
rol spelen en ons helpen deze
traumatische tijd te doorstaan.
Kunst geeft hoop, inspiratie,
troost en verbinding.
Met deze gedachte sta ik bij
het beeld 'Vrede' van Hans
Reicher, een ontroerend naakt
van verblindende schoonheid.
Reicher verbeeldt het moment
dat een dame een duif de lucht
in laat vliegen. Met opengesperde handen geeft ze de
vogel zijn vrijheid terug. Het
gebaar is teder en vastberaden.

Ga maar duifje, vlieg maar, ik
gun het je... Ze veert lichtjes op
en lijkt de vogel de lucht in te
willen volgen. Met een blik van
verlangen, geluk en hoop kijkt
ze de hem na.
De plaatsing van het beeld was
niet bepaald een onverdeeld
genoegen. Een blote mevrouw
midden in een woonwijk was
begin de jaren zestig nog niet
zo gangbaar. In de loop der tijd
verstomden de protesten, maar
nog menigmaal is het beeld op
ludieke wijze voorzien van een
geschilderde bh. En is dat niet
de essentie van kunst? Kunst is
een reflectie op de werkelijkheid, zet aan tot denken én
interactie. Soms doet het de
wenkbrauwen fronsen en vaak
tovert het een glimlach op het
gezicht.
Reicher maakte het werk na
de Tweede Wereldoorlog. Het
is geen oorlogsmonument of
gedenkteken, maar een viering
van de vrijheid. Het symboliseert onze wens te kunnen
doen wat we willen, wanneer
we willen. Zonder beperkingen. Een vrijheid die voor
velen niet zo vanzelfsprekend
is. En nu dus ook niet meer
geheel voor ons. Wellicht kunnen we het beeld binnenkort
een keer niet voorzien van een
bh, maar met een mondkapje.

Het beeld ‘Vrede’ van Hans Reicher aan de Radioweg in de Watergraafsmeer. Een blote mevrouw midden in
een woonwijk was in de jaren zestig nog niet zo gangbaar.
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Doe je inkopen voor de
feestdagen bij de Maxis
Half december gaat de Nuonweg weer open!

1.
2.
3.
4.

Maxis benzinestation
XXL Carwash
Bloemstore
Urker Visspecialiteiten
Baarssen
5. Burger King
6. Takko Fashion
7. SportsWorld

8. Nike
9. Hans Anders
10. Big Bazar
11. HEMA
12. BrainWash
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Sushi Daily
14. Etos
15. Lidl
16. Kruidvat
17. vanHaren
18. Gall&Gall
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19. Zeeman
20. C&A
21. Blokker
22. Pets Place
23. Home Island
Interiors
24. Xenos
25. BCC
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➝

DIEMEN/ AMSTERDAM

www.maxis.nl
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Pampusweg 1

➝

AMERSFOORT/ALMERE

➝

1398 PR Muiden
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Voetballer Olmo van den Akker maakt
geen big deal van zijn geaardheid
In het profvoetbal is homoseksualiteit een beladen onderwerp. Uit angst voor reacties van
het grote publiek blijven homoseksuele voetballers massaal in de kast. Of zijn voetballers
simpelweg allemaal hetero, zoals ooit op televisie werd geroepen?
Hierover bevraag ik Olmo
van den Akker, al jarenlang
middenvelder van WV-HEDW
4. Hij poseert met regenboogvoetbal op het hoofdveld.
Van zijn moeder gekregen, zij
werkt als coördinator diversiteit en inclusie bij de KNVB.
Desondanks maakt Olmo geen
big deal van zijn geaardheid:
“Mijn seksualiteit is slechts een
onderdeel van wie ik ben.”
Olmo werd zich bewust van
zijn seksuele voorkeur toen
hij in zijn tienerjaren verliefd
werd op zijn beste vriend,
tevens ploeggenoot. Van een
coming-out in de kleedkamer
was geen sprake: “Nee, dat
vind ik ook onzinnig. Het gaat
om seksualiteit en dat is totaal
irrelevant voor voetbal, dus ik
voelde me niet verplicht daar
iets officieels over te zeggen.
Langzaamaan is het bekend
geworden bij de trainer en bij
vrienden.”
René van der Gijp zei eens
dat voetbal geen sport voor
homo’s is en dat homo’s eerder kapper worden. Zolang
niemand openlijk voor zijn
homoseksualiteit uitkomt,
beklijft dat beeld. Olmo weegt

zijn woorden maar is toch
uitgesproken: “Er worden
grappen over gemaakt en dat
is goed, denk ik. In mijn team
worden ook grappen gemaakt,
een teken van acceptatie.
Ikzelf maak ook grappen, het
is een dankbaar onderwerp.
Het zou juist problematisch
zijn als dat niet gebeurt, dan
wordt het taboe, doodgezwegen. Wat Van der Gijp zei vind
ik niet homofoob en alle heisa
vind ik overtrokken. Hij heeft
nul kwade intentie en daar
gaat het om. En ik denk dat er
inderdaad procentueel minder
homo’s in het voetbal zijn.
Waarom weet ik niet, misschien een cultureel dingetje.
Prima toch.”
Zelden of nooit heeft Olmo
zich onprettig bejegend
gevoeld om zijn seksuele
voorkeur. “Nauwelijks… hoogstens is er op straat eens wat
geroepen. Toen bij het uitgaan
jongens een keer liepen te
provoceren, zei ik er wat van.
Ik kan me moeilijk inhouden
als iemand vervelend doet,
maar dat is ook in het verkeer.”
Hij lacht bij die laatste opmerking. Het klinkt of hij zijn
seksualiteit niet tot een groot

onderdeel van zijn identiteit
heeft gemaakt? “Inderdaad. Ik
denk dat het onhandig is om je
daarmee volledig te vereenzelvigen, dat brengt je juist in een
kwetsbare positie. Als iemand
daarover vervelend doet, ben
je meteen van streek. Als je
jezelf wat breder en multidimensionaler ziet, raakt het je
minder.”
Tenslotte belanden we bij
de vraag wat er nodig is om
homoseksualiteit in het
profvoetbal uit de taboesfeer
te halen. “Lastig, als je er nu
voor uitkomt ben je de eerste,
word je misschien een rolmodel zonder dat je dat wilt.
Veel profvoetballers willen
gewoon voetballen, zitten niet
te wachten op zo’n mediahype. Toch verwacht ik dat het
over ongeveer tien jaar een
stuk meer genormaliseerd is.”
Terwijl hij deze woorden uitspreekt, kwetteren vogeltjes in
de bomen. Homoseksualiteit
komt onder vogels veelvuldig
voor, schijnt.

Olmo van den Akker voetbalt bij WV-HEDW, hij valt op mannen en
dat is helemaal geen big deal. “In mijn team worden ook grappen
gemaakt, een teken van acceptatie.”

Door Gijs Lauret

PRODUCTEN RECHTSTREEKS
KOPEN BI J DE BOER

Coördinator gezocht voor
‘Buurderij’ in Science Park
Boeren en buren komen eens per week samen op de
boerenmarkt, een zogenoemde Buurderij. Het terrein
van café-restaurant Polder in Science Park wordt zo’n
plek. Via boerenenburen.nl bestel je vooraf – rechtstreeks
bij boeren uit de buurt – je boodschappen, zoals fruit,
groenten, brood, vlees, kaas, ijs en bier. Op de Buurderij
ontvang je dan je bestelde producten persoonlijk van
de boeren. Zo leer je de mensen achter je eten kennen,
weet je hoe het geproduceerd wordt, en ontvangen zij
een eerlijke prijs voor hun producten. De producten
worden voor jou op bestelling geoogst of bereid, vers
van het land, wat verspilling tegengaat. Voor de nieuwe
Buurderij bij Polder wordt nu een initiatiefnemer gezocht
die producenten en buurtbewoners bij elkaar brengt en
die het gezicht is van de wekelijkse boerenmarkt. Check de
website boerenenburen.nl voor meer info. Interesse? Mail
patrickdecock@boerenenburen.nl.
Buurderijen zijn een initiatief van Boeren & Buren,
een korte keten-netwerk dat producenten en
consumenten samenbrengt. Hiervan bestaan er meer dan
dertienhonderd in zeven landen, waarvan negentien in
Nederland en vijf in Amsterdam.
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MIJN PROVINCIE
NOVEMBER 2020

Colofon
De pagina ‘Mijn provincie NH’ is een uitgave
van de provincie Noord-Holland.

75 JAAR VRIJHEID IN
NOORD-HOLLAND
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de provincie Noord-Holland werd bevrijd na een bezetting
van 5 jaar. De provincie wil dit jubileumjaar met iedereen herdenken en vieren. Door de
coronacrisis is het helaas niet mogelijk om de vrijheid zo groots te vieren als gepland. Toch is
het goed om juist in de huidige onzekere tijd stil te staan bij onze vrijheid. Vanwege 75 jaar
vrijheid ondersteunt de provincie dit jaar de Hannie Schaftlezing. Volg de lezing op
29 november via televisie of online.

LEZING OP TELEVISIE EN ONLINE
> 29 november 2020
> Vanaf 13:00 uur
> Via NH Nieuws of via de livestream
op hannieschaft.nl
Tentoonstelling ‘WO2 in 50 foto’s’
Dit jaar en in 2021 reist de tentoonstelling ‘WO2 in 50
foto’s’ door de provincie. De foto’s zijn ingediend door
historische verenigingen, archieven en bewoners uit
de provincie. Op initiatief van het NIOD is getracht om
de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en voorstelbaar te
maken. Kijk op onze website waar de tentoonstelling
te zien is: www.noord-holland.nl/75jaarvrijheid

Lezing door Kajsa Ollongren
Dit jaar spreekt minister van Binnenlandse Zaken,
Kajsa Ollongren, de Hannie Schaftlezing uit. De lezing,
die jaarlijks in Haarlem wordt gehouden tijdens de
nationale Hannie Schaftherdenking, is een eerbetoon
aan verzetsheldin Hannie Schaft. Ieder jaar vertelt een
prominente Nederlander hoe het verhaal van Hannie
Schaft volgens hem of haar belangrijk is voor de tijd
waarin we nu leven. Minister Kajsa Ollongren zal ingaan
op het belang van vrijheid en inclusiviteit met een
persoonlijke noot.

“It isn’t enough to talk about peace.

One must believe in it. And it isn’t enough to
believe in it. One must work at it.”
Eleanor Roosevelt
75 jaar Verenigde Naties
Dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de Verenigde
Naties werd opgericht. Ter viering van dit jubileum is
de expositie ‘75 jaar VN in 75 verhalen’ gemaakt.
75 verhalen over medemenselijkheid, solidariteit,
vrede en veiligheid. De tentoonstelling staat buiten
op het Stationsplein in Haarlem en kun je nog
bekijken tot en met 27 november.

Pal voor de vrijheid
In 2020 is het 100 jaar geleden dat Hannie Schaft werd
geboren. De Nationale Hannie Schaft Stichting schrijft
over dit jubileum op haar website: “Wij zijn blij dat
Hannie ooit op deze aarde rondliep, dat zij 100 jaar
geleden werd geboren en deed wat zij deed: opkomen
tegen onrecht, uitsluiting en onderdrukking. Reden om
in plaats van te herdenken juist dit feit te vieren. Met als
motto, 100 jaar Hannie Schaft: pal voor de vrijheid.

Vastberadenheid
Hannie Schaft start haar verzetswerk in 1942 met het
stelen van persoonsbewijzen. Via een medestudente laat
zij deze vervalsen en geeft ze aan haar twee Joodse
vriendinnen. Later helpt Hannie deze vriendinnen ook
aan verschillende onderduikadressen. Met collecteren,
het stelen van persoonsbewijzen en het inzamelen van
spullen voor weggevoerde Joden breidt ze haar
activiteiten uit. Medio 1943 sluit Hannie zich aan bij de
Haarlemse afdeling van de Raad van Verzet. Deze
verzetsgroep pleegt onder andere aanslagen op verraders

en rechercheurs die fout waren. Ze krijgt schietles van
verzetsman Jan Bonekamp. Samen met Bonekamp pleegt
Hannie twee keer een aanslag op foute politiemensen.
Een van die aanslagen kost Jan uiteindelijk het leven.
Zijn dood zorgt bij Hannie Schaft voor zoveel vast
beradenheid dat zij zich volledig richt op de meest
gevaarlijke opdrachten voor het verzet. Samen met
verzetsstrijdsters, de zussen Truus en Freddie
Oversteegen, steelt ze munitie en blazen ze een trein op
van het Duitse leger. Op minimaal acht collaborateurs,
zoals politiemensen, NSB’ers en verklikkers, pleegt
Hannie een aanslag.

Betrapt
Op 21 maart 1945 gaat het mis. Soldaten bij een controle
post vinden in de fietstas van Hannie Schaft illegale
kranten en ontdekken een pistool in haar handtas. Uit
eindelijk herkent een nazi Hannie aan haar rode haar.
Bij meerdere aanslagen is Hannie door getuigen
omschreven als een ‘meisje met rood haar’ dat na een
aanslag snel wegfietste. De nazi’s arresteren Hannie
Schaft en zetten haar in de gevangenis. Slechts 18 dagen
voor de bevrijding, op 17 april 1945, wordt Hannie Schaft
op 24jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd in de
duinen tussen Haarlem en Bloemendaal. Hannie Schaft
is als enige vrouw herbegraven op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal.

“Dat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren hebben we

mede te danken aan verzetsstrijders zoals Hannie
Schaft. Belangrijk is dat we ook in deze tijd
blijven opkomen voor een inclusieve
maatschappij. Oorlog nooit meer!”

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk
Kijk ook op www.noord-holland.nl
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‘Ouderenhuisvesting is geen sexy onderwerp’
Langer zelfstandig blijven

Mooie initiatieven, maar als je
naar de cijfers kijkt gaat het te
traag. De komende jaren zijn
er volgens de ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen,
landelijk tachtigduizend extra
seniorenwoningen nodig.
Gebrek aan visie, te hoge
grondprijzen, onvoldoende samenwerking, het zijn volgens
ANBO-woordvoerder Bernadet Naber redenen waarom het
zo traag gaat. “Ouderenhuisvesting is geen sexy onderwerp, maar het wordt tijd dat
gemeenten aan de slag gaan.
Als oudere mensen verhuizen
naar een geschikte seniorenwoning kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien
komt hun woning vrij voor
starters en gezinnen in een
woningmarkt die op slot zit.”

wonen, liefst in hun eigen
buurt, dat is wat de meeste
ouderen graag willen. Het
aantal zelfstandige seniorenwoningen neemt echter
niet snel genoeg toe. Stadsdeel Oost neemt initiatieven
om dat te veranderen.
Door Michel van Dijk

“Oude bomen moet je niet
verplaatsen.” In je eigen buurt
oud kunnen worden, Maarten
Poorter, stadsdeelvoorzitter
van Oost, noemt het bijkans
een grondrecht. Toch is dat
niet vanzelfsprekend. Zo wist
Poorter pasgeleden persoonlijk te voorkomen dat ouderen
van De Open Hof tijdens de
verbouwing van hun verzorgingshuis in de Watergraafsmeer tijdelijk naar NieuwWest werden overgeplaatst.
“Dat gesleep met ouderen is
slecht, zo van: ga maar aan de
andere kant van de stad wonen. Dan heb je een dak boven
je hoofd, maar verder zit je er
moederziel alleen. Dan weet
je zeker dat een deel van de
ouderen niet meer terugkomt.”
Meer seniorenwoningen in
de eigen wijk, het onderwerp
houdt Poorter, portefeuillehouder Ouderen, al langer
bezig. Ook omdat hij het
koppelt aan de stadsagenda
over eenzaamheid en langer
zelfstandig thuis wonen. Zo
was hij in 2017 als PvdAgemeenteraadslid initiatiefnemer van de Hofjesmotie. “In
die motie, die is aangenomen,
pleitten we voor meer hofjes-

De Akropolistoren op Zeeburgereiland is een wel geslaagd voorbeeld van ouderenhuisvesting (55+) in
Oost. Bewoners van het eerste uur Wills (61), Bert (81), hond Plankie (9) en Joske (68) wonen er naar volle
tevredenheid samen.

woningen voor ouderen, met
het accent op kleinschaligheid,
geborgenheid en sociale cohesie tussen bewoners. Denk
aan het Begijnhof en de hofjes
in de grachtengordel. De
meeste wooncomplexen voor
ouderen komen nu in grote
appartementengebouwen, met
een trappenhuis in het midden, en verder kijkt iedereen
van elkaar af. In hofjes leef je
juist naar elkaar toe. Daarom
willen we er in Oost een aantal
realiseren.”
Dat kan verder gaan dan hofjes
voor alleen ouderen. “In Zwolle heb je De Knarrenhof, waar
ouderen en jonge gezinnen

door elkaar heen wonen. Dat
levert prachtige kruisbestuivingen op. De oudere houdt
af en toe een oogje in het zeil
bij de kinderen of doet een
spelletje met ze, en de ouders
doen wat boodschappen voor
de oudere.”
Veel competitie op de markt
Oost probeert langs meerdere
wegen ouderen langer in hun
eigen woning én in hun eigen
buurt te houden. “We doen
nu een pilot in Betondorp,
daar worden enkele woningen
seniorenproof. En als het kan,
wijzigen we het bestemmingsplan. Zoals momenteel bij
de Roze Panden in de Vrolik-

straat. Die hebben nu nog een
bedrijfsfunctie, maar we hopen dat zo te wijzigen dat we
er zelfstandige woningen voor
ouderen van kunnen maken.”
Dat heeft als voordeel dat
ouderen dan voor hun maaltijden of gezelligheid naar
woonzorgcentrum De Kastanjehof kunnen. Op loopafstand.
“Verzorgingscentra worden de
spil van zogenoemde woonzorgcirkels. Ouderen in de
buurt wonen dan zelfstandig,
maar maken gebruik van de
faciliteiten van het woonzorgcentrum, zoals de kapper, het
buurtrestaurant of de dagactiviteiten.”

CORONA

Sneltest op Zeeburgereiland
In Bij Storm is een teststraat voor sneltesten geopend
van hoegezondbeniknu.nl. De uitslag heb je binnen een
kwartier, de kosten bedragen 89 euro. Zorgondernemers
Cees van de Kraats en Sacha Goossens: “Op een handige
locatie aan de IJdijk 10 en dicht bij de snelweg is Bij Storm
omgetoverd tot walk-through voor het efficiënt afnemen van
coronasneltesten. Hiervoor wordt gekwalificeerd medisch
personeel ingezet, de testen zijn goedgekeurd door het RIVM.
De ontvangst en administratie worden verzorgd door het
horecapersoneel van de locatie Bij Storm, een zwaar getroffen
beroepsgroep.”
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Het moet sneller, dat vindt
Poorter ook. “Dat komt
doordat er veel competitie is
op de markt: we moeten ook
eengezinswoningen bouwen,
en zorgen voor studentenhuisvesting. Daar komt bij dat we
seniorenhuisvesting te veel
aan de markt overlaten. Het
wordt tijd dat de gemeente er
meer zeggenschap over krijgt.”

2000 nieuwe woningen
voor ouderen
Afgelopen zomer sprak de
gemeente Amsterdam samen
met woningcorporaties,
ontwikkelaars, beleggers,
zorgpartijen en betrokken
woongemeenschappen af
dat er de komende vijf jaar
tweeduizend geclusterde
ouderenwoningen bij komen
in de stad.

VEILIG WINKELEN VOOR IEDEREEN!
DOE UW FEESTDAGEN INKOPEN OP TIJD
U BENT VAN HARTE WELKOM

MA DI WO DO VR ZA ZO

Kom op een rustig moment,
mijd de drukte, kom goed
voorbereid en kom alleen!
DRAAG EEN MONDKAPJE,
HOUDT 1,5 METER AFSTAND,
BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN!

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

PARKEERGARAGE

Parkeren v.a. € 0,50

8%
bijtelling
KONA Electric vanaf

€ 33.995

WINKELCENTRUM

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

facebook.com/diemerplein

instagram.com/winkelcentrumdiemerplein

€ 4.000
korting!

2 weken
levertijd
IONIQ Electric vanaf

€ 33.995

(incl. € 4.000 Ursem Barten voordeel)

(incl. € 4.000 Ursem Barten voordeel)

Private Lease vanaf

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

€ 459

€ 449

• Verkrijgbaar met 39 kWh & 64 kWh
• Actieradius tot 484 km

• Verkrijgbaar met 38,3 kWh
• Actieradius tot 311 km

Kom nu naar Autogroep Ursem Barten en profiteer direct van onze elektrische Hyundai voordelen! Bijvoorbeeld de € 4.000
korting op de Hyundai IONIQ Electric en Hyundai KONA Electric. Of een scherp Operational Lease tarief vanaf € 385 per
maand. Bij zakelijke aanschaf kan je ook profiteren van de Milieu-investeringsaftrek (MIA-voordeel). Beide modellen zijn
direct uit voorraad leverbaar, dus kom nu langs voor een proefrit. Kom verder.

Alkmaar • Amsterdam-West • Amsterdam-Zuid • Heemskerk
Heerhugowaard • Hoofddorp • Purmerend • Schagen • Zaandam • Zwaag
Gecombineerd verbruik: 13,8 - 15,4 (kWh/100 km) / 6,5 - 7,2 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door: omstandigheden op de
weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of maximaal 200.000 kilometer batterijgarantie voor de IONIQ Electric en 8 jaar of maximaal 160.000 kilometer voor de KONA Electric’ is alleen van toepassing op Hyundai
voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. De lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. een looptijd van 60 maanden en 10.000 km
per jaar. Hyundai Private Lease en Hyundai Operational Lease worden aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Lease Keurmerk. De Ursem Barten actie van € 4.000 voordeel bestaat uit een korting van € 4.000 op het aankoopbedrag van een
Hyundai IONIQ Electric of een Hyundai KONA Electric uit de bestaande dealervoorraad. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 08-10-2020 t/m 31-12-2020 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op
zowel particuliere als zakelijke transacties en auto’s alleen leverbaar uit voorraad; OP=OP. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. Metallic lak en evt. opties. De bedragen verschillen
per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

deBrug De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

‘ B OA R DWA L K I N H E T B U I T E N - I J ’

Nieuw oeverpad tussen Schellingwoude en Durgerdam
Fiets op een heldere dag
eens van Zeeburgereiland
naar Schellingwoude. Sta
op de brug een moment stil,
kijk om je heen en hou ’t
uitzicht even op het netvlies. De immense ruimte
van Waterland en het
Buiten-IJ, wat een magische twee-eenheid. Neem
vervolgens de rode trap met
de metalen fietsgoten naar
beneden. Daar sta je aan de
Schellingwouderdijk richting Durgerdam.
En zie: weg uitzicht, weg
magische twee-eenheid.
Veel groter kan de overgang
niet zijn. Aan je rechterhand
ontneemt een dijkberm vol
geparkeerde auto’s het zicht
op het IJ. Tot de aanleg van de
Zeeburgertunnel begon hier
het boerenland. Nu wordt
de zichtlijn versperd door
het dijklichaam van de ring
met z’n viaduct en betonnen
tunnelmond. Waterland is
nergens meer te bekennen.
Als je vervolgens onder de lawaaiige A10 doorgaat, zoeven
de auto’s die even daarvoor
nog op twintig meter diepte
door de Zeeburgertunnel reden, zes meter boven je hoofd.
De Zeeburgertunnel had in
1990, toen hij opgeleverd
werd, kennelijk enorme haast
om bovengronds te komen. De
Waterlandse Zeedijk is eind
twintigste eeuw getorpedeerd
door de ringweg. Sindsdien
kun je Waterland alleen bereiken via lage onderdoorgangen.
Heb je op de Durgerdammerdijk het zicht op de weilanden
weer terug, dan rijd je nog
honderden meters met traag
wegstervende snelwegmuzak.
Een serieus staaltje cultuurhistorische landschapsvernieling.
Of: ‘belevingsamputatie’.
‘De ring, het blijft een lelijk
ding,’ hoorde ik iemand laatst
rijmen. Zo is het, al wil ik nut
en noodzaak van onze ‘périphérique’ niet in twijfel trekken.
Ik snap alleen niet waarom hij
op zoveel plekken een ongenaakbare muur is. Zeker op de
fraaie plek waar hij de zeedijk
doorkruist, was het niet nodig
de open oeverdijk weg te vagen. We hadden de tunnel bij
de bouw makkelijk iets later
aan land kunnen laten komen
– zoals op de Zuider IJdijk van
Zeeburgereiland. Dan waren
noordelijke Buiten-IJ-oever
en Waterlandse Zeedijk een

Aan de Schellingwouderdijk richting Durgerdam ontneemt een dijkberm vol geparkeerde auto’s het zicht op het IJ. Tot de aanleg van de
Zeeburgertunnel begon hier het boerenland. Nu is er een plan om een wandelsteiger in het Buiten-IJ te maken. Je loopt dan met een ruime boog
om de betontrommel van de Zeeburgertunnel heen.

fysiek en visueel ensemble
gebleven.
Domme fout – maar misschien
kunnen we die dertig jaar
na dato repareren? In Parijs
onderzochten ze de afgelopen
jaren hoe ze de lelijke barrière
van hun beruchte rondweg
kunnen opheffen. Precies
hetzelfde heb ik afgelopen
jaar samen met vier Amsterdamse architecten gedaan.
In opdracht van ARCAM en
architectenbond BNA onderzochten we de noordelijke
stadsrand*. De uitgang van de
Zeeburgertunnel was een van
onze aandachtsgebieden. Hoe
kunnen we de visuele verbinding tussen Schellingwoude
en Durgerdam aanhelen?
Eerst wilden we de noordkant
van de Zeeburgertunnel met
600 meter verlengen. Uit berekeningen van ingenieurs bleek
dat dit financieel erg in de
papieren loopt. Gelukkig ontstond daarna een eenvoudiger
en financieel wél haalbaar
idee. Op kaarten kun je zien
dat de dijk tussen de noordelijke aanlanding van de Schellingwouderbrug en de uitgang
van de Zeeburgertunnel een
scherpe knik-terug maakt.

Ons plan is om vanaf de
brug een wandelsteiger in
het Buiten-IJ te maken. Deze
boardwalk begint op de Schellingwouderdijk en eindigt op
het zuidelijkste puntje van
de Durgerdammerdijk – het
Blauwe Hoofd. Je loopt dan
met een ruime boog om de
uit het Buiten-IJ opduikende
betontrommel van de Zeeburgertunnel. Op de oeversteiger
van het Buiten-IJ word je niet
langer uit de droom geholpen
door de ringweg.
Het gebied binnen de boardwalk plempen we aan tot een
‘natland’, de ‘Schellingwouderham’. Passend in de traditie
van noordelijke polders als
Buiksloter- en Nieuwendammerham. Deze nieuwe ham
legt de betonnen tunnelmond
alsnog landinwaarts. Op de
open tunnelbak komt een
groen en bloemrijk dek.
Dat natte poldertje Schellingwouderham is op vele
manieren te bestemmen – in
de meeste scenario’s zal het
plan meer geld opbrengen dan
het kost. De grootste winst is
voor de liefhebbers van open
oeverlandschap. Na de Schellingwouderbrug word je niet
langer uitzichtloos ‘aan de dijk
gezet’. Net zo mooi en stil als
een halve eeuw geleden loop

je langs het Buiten-IJ naar
Durgerdam. Mits de gemeentelijke plannenmakers onze visie
oppikken.
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*ARCAM exposeert tot en met 28
februari de verschillende visies van
Het Stadsranden-lab, waar het ontwerp van de noordelijke stadsrand
onderdeel van is.

Nu in de boekhandel:

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

Je slaapt beter me

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

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

t voor de deur.

Betaalt u te veel alimentatie?
Een paar jaar geleden bent u gescheiden en zijn er afspraken
gemaakt over de alimentatie. Inmiddels is de situatie veranderd; is
de afgesproken alimentatie dan nog passend? Zowel persoonlijkeals ﬁnanciële wijzigingen kunnen invloed hebben op de berekende
alimentatie:

ft u teHeeft
maken
u te
met
maken
huiselijk
met huiselijk
• een verhoging of juist verlaging van het inkomen;
• een andere zorgverdeling;
weld ofgeweld
kindermishandeling,
of kindermishandeling,
• het samenwonen met een nieuwe partner; of
• de geboorte van een nieuw kind.
uzelf of
bij
bijuzelf
of bij
om
iemand
u heen?
om u heen?
Heeft
uiemand
te maken
met
huiselijk
Als er iets wijzigt in de persoonlijke- of ﬁnanciële situatie, is het
geweld of ouderenmishandeling,
U uzelf
kunt
er bij
iets
tegen
doen,
tegen
hoe
doen,
ofer
bijiets
iemand
om
u heen?

belangrijk dat er opnieuw naar de alimentatie wordt gekeken. Er
wordt dan berekend hoe de kinderkosten verdeeld moeten
worden, maar ook hoe een eventuele partneralimentatie er uit zal
zien.

unt
hoe
eilijk dat
soms
ook
dat
soms
lijkt.
Umoeilijk
kunt
er iets
tegen
doen,ook
hoe lijkt.

Indien u meer informatie wilt over een herberekening, neem dan
gerust contact met ons voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek
op ons kantoor aan de IJburglaan 634S te Amsterdam.

moeilijk dat soms ook lijkt.

Bel gratis 24 uur per dag
7
Beldagen
gratis 24per
uur week
per dag

0800-2000
0800-2000
7 dagen per week

of kijk op

mr. Stefanie van Poppel RFEA
& mr. Joosje Veneman
team@scheidingsplanner.nl
020 – 820 81 71

020veiligthuis.nl
020veiligthuis.nl
020veiligthuis.nl
of kijk op
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BLAAS NIEUW LEVEN IN UW HUIDIGE MEUBELS….
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LEERSPECIALIST
o!m
Artifort, Gispen, Rolf Benz, Young, Pander, Jori,
BANKEN
EN
STOELEN
Pastoe, Topform, Oisterwijk
In leer zijn wij groot. Wij stofferen met het
en Italiaanse merken ( o.a. Natuzzi)
beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en
TOT 20% KORTING
Ook doorgezakte banken en stoelen waar
chesterfield meubelen. Ook doen wij diverse
50 +
korting

de stof nog goed van is, kunnen wij opnieuw
opvullen met o.a. koudschuim, polyether en/of
drakron. Tevens reinigen wij banken en stoelen
en voorzien deze van een teflon laag (vuil- en
waterafstotend).Wij hebben een grote collectie
aan meubelstoffen.

RESTAURATIE
Mogen wij ons even voorstellen.

Wij zijn Jan, Piet en Ben, vader, zoon en
schoonzoon. Wij komen uit een stoffeerdersfamilie en zijn al drie generaties lang succesvol
in dit vak. Bij ons staat persoonlijk contact,
kwaliteit en service hoog in het vaandel.
Voor al uw stoffeerwerk, leer- en antiekrestauratie bent u bij ons aan het goede adres!

STOFFEERWERK
Wij stofferen o.a: Bankstellen, fauteuils,
stoelen, bedden, boxsprings,boot en caravan
kussens. Tevens gespecialiseerd in diverse

Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet
verleerd. Wij restaureren alle soorten kasten,
cabinetten, tafels, stoelen en bureau’s. Tevens
lijmen en verstevigen van stoelen. Ook voorzien
wij stoelen opnieuw van biezen of rieten zitting.
Dit alles wordt handmatig gemaakt. Houtworm
verwijderen is voor ons ook geen probleem.

leerreparaties zoals stiknaden, kleine scheurtjes en beschadigingen.Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op natuur basis. Dit
is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben
een grote collectie leer op voorraad.

GRATIS leenmeubelen aanwezig
GRATIS ophalen en bezorgen
ALTIJD 1 jaar garantie

BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF /
OFFERTE BIJ U THUIS: 020- 497 66 50
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur,
- bezoekers showroom uitsluitend na telefonische afspraak Wij maken ook uw schaderapport voor de verzekering!

ANDERE WERKZAAMHEDEN
EVENTUEEL IN OVERLEG
Ook werkzaam in de provincies
Zuid Holland: 079 - 750 22 50 ,
Utrecht & Gelderland: 0487 - 761161

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ LEERSPECIALIST

(Voorheen) Zwanenburgerdijk
460
l 1161
NW Zwanenburg
l telefoon:
Zwanenburgerdijk 460
| 1161
NW Zwanenburg
| telefoon: 020497 66 50 020 - 497 66 50

www.meubelstoffeerderijholland.nl
Sluissestraat
18 - 6629 KL Appeltern

www.meubelstoffeerderijholland.nl

K.v.K.nr:34206744

K. v.K.nr.: 34206744

deBrugNieuws
BUURTBIEBS ZIJN EEN FENOMEEN

‘Zelfs ’s nachts staan er mensen in boeken te neuzen’

Hoek
Archimedesstraat/
Newtonstraat

Weesperzijde

In de straten van Amsterdam verschijnen steeds
meer ‘buurtbiebs’. In Oost
stond één van de eerste van
de stad.
Door Kirsten Dorrestijn

Op de hoek van de Archime
desstraat en de Newtonstraat
staat de kast van Angeles
Dekker (58). Vijf jaar geleden
zette zij houten groente- en
fruitkistjes buiten met boeken erin. “Ik had die kastjes al
vaker in de stad zien staan, en
dan dacht ik: o, wat leuk! Maar
ik heb altijd boven een nachtcafé gewoond en mijn plantjes
werden vernield. Toen het café

sloot, kon ik er eindelijk wat
neerzetten. Ik heb op Facebook en Nextdoor een oproep
geplaatst met de vraag of mensen boeken wilden doneren.
Overal in de buurt mocht ik ze
komen ophalen.”
De kast wordt goed bezocht.
“Als ik ’s morgens naar mijn
werk ga, staan er vaak al mensen,” vertelt Angeles. Ze vindt
vooral het sociale aspect leuk.
“Er ontstaan gesprekjes, ook
onderling.”
Soms haalt Angeles er iets uit
wat ze er niet in vindt passen.
“Laatst had iemand er een hele
encyclopedie uit het jaar kruik
in gezet, ook nog beschimmeld. Of een verroeste strijk-

bout. Ik wil het wel netjes
houden, anders nodigt het uit
tot vandalisme.”
Het gebeurt af en toe dat de
kast helemaal leeg is, maar hij
vult zich dan snel weer. “Drie
dagen geleden was hij helemaal leeg. Toen ik terugkwam
met de hond was-ie opeens
weer vol!”
Het initiatief voor de boekenkast op de Weesperzijde
kwam zo’n vijf jaar geleden
van schrijfster Renate Dorrestein, die in 2018 overleed.
“Ze had het idee in Schotland
opgepikt,” vertelt haar partner
Maarten de Boer (68). “Wij
waren toen één van de eerste
in Amsterdam. Nu zie je ze

heel veel. Het is een fenomeen
dat past bij de deeleconomie.
Niemand gooit graag boeken
weg.”
De boeken rouleren snel,
volgens Maarten. Elke 24 uur
wisselen ze allemaal. “Ook
boeken waarvan je denkt, wie
wil die nou lezen? Laatst zag ik
een boek over Windows 1990
– zelfs dat was een dag later
weg!” Ook van buiten de buurt
komen mensen met de auto of
met de scooter dozen brengen,
vertelt Maarten. Hij denkt dat
er zo’n honderd bezoekers
per dag langskomen. “Er staan
vaak rijen, dan wachten er bijvoorbeeld drie personen. Zelfs
’s nachts en ’s avonds staan

er mensen met een zaklamp
boeken uit te zoeken.”
Regels zijn er niet, de kast reguleert zichzelf. Maarten: “Je
mag alle honderd boeken
meenemen, hij is toch zo weer
gevuld.” Heel af en toe haalt
Maarten er iets ongepasts uit,
zoals een tijdje geleden, een
servies of bijvoorbeeld plastic
speelgoed. “Het moet wel een
boekenbank blijven.”

Buurtbiebs in Oost
• Transvaalstraat 92
• Hoek Wakkerstraat / Middenweg
• Hoek Zaaiersweg / Egstraat
• Zaaiersweg 61
• Veeteeltstraat 61
• Nicolaas de Roeverstraat 1 (‘Flips
bieb’)

Boek CoronA tot Z: 26 wetenschappers en 26 columns
Je kan de tv niet aanzetten of een krant openslaan of een viroloog
of vaccindeskundige duidt covid-19, het aantal besmettingen,
wel of geen groepsimmuniteit en het nut van mondkapjes. Om
maar een paar voorbeelden te noemen. De stemming is echter
op veel plekken deplorabel te noemen, vond Jim Jansen. Hij ging
op zoek naar een extraatje, een twist, iets om te lachen. Daarom
verschijnt op 1 december CoronA tot Z, van de journalist Jim Jansen
en cabaretier Dolf Jansen. In dit boekje schrijven zesentwintig

Nederlandse topwetenschappers – onder anderen Eveline Crone,
Erik Scherder, Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa – over thuiswerken en
quarantaine, over seks en Zoom, termen die onlosmakelijk met 2020
verbonden zullen blijven. Dolf Jansen columniseert op eigen wijze
over dezelfde onderwerpen.
CoronA tot Z verschijnt op 1 december 2020 in paperback (€7,99).

Kerstgroet van onze bezorgers, rond 16 december
Rond 16 december, tegelijk met de bezorging van de volgende editie van de Brug, komen de veelal jonge
bezorgers van deze krant een kerstgroet brengen. Door weer en wind, als ze even vrij zijn van school, zorgen
zij ervoor dat er elke maand 74.000 kranten door heel Amsterdam-Oost en omstreken huis-aan-huis worden
verspreid. Supergoed! We laten alvast het kaartje zien waarmee ze aan de deur komen, zodat je oplichters –
die in deze tijd van het jaar helaas ook altijd actief zijn – subiet de deur kunt wijzen. Jongelui met dit kaartje én
de Brug verdienen wat ons betreft iets extra’s voor hun trouwe werk.
Mediaverspreiders Amsterdam is altijd op zoek naar nieuwe bezorgers. Interesse?
Check www.mediaverspreiders.nl/bezorger-worden
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Winterschilder
Meer sfeer in je huis
of pand? Ontvang
nu 20% korting op
binnenschilderwerk.
Voor particulier en
bedrijf.
Neem vrijblijvend
contact op.
www.daraa.nl
06-84088843

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

Meer weten?
020 592 54 20
www.zgao.nl

Mogen wij ons even voorstellen?

Meubelstoffeerderij Miedema & Zn. is een ouderwets
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89
Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?
Wij beschikken over een grote collectie leer en stoffen van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak
bij u thuis of kom even langs in ons atelier.
Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn. Miedema & Zn.
Amersfoort
Amsterdam
Bussum
Rotterdam
Schiedam
Utrecht
033 472 35 77 020 244 31 89 035 691 29 05 010 21 888 76 010 27 34 727 030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

Kennisgeving
Op 25 augustus 2020 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gekozen voor
nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof afval in de Weesperzijdeen Swammerdambuurt. Op 3 november 2020 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gekozen voor nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof
afval in de Indische buurt.
De voorstellen bekijken
De voorstellen staan in voorlopige aanwijsbesluiten. Deze kunt u van 17 november
2020 tot 29 december 2020 bekijken op www.amsterdam.nl/containersoost of op
afspraak bij het Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, Amsterdam.
Voor het maken van een afspraak belt u met 14020.
De plekken zijn nog niet zeker. U kunt uw mening geven (zienswijze indienen)
Als u een andere plek beter vindt, kunt u dat aan ons doorgeven.
Dit kan op verschillende manieren.
 Via e-mail: inzamelvoorzieningen.oost@amsterdam.nl
 U kunt ons bellen via 06 – 28 03 03 79
 U stuurt een brief naarhet Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Oost,
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam ter attentie van C. van Bergen Henegouw
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Belt u ons dan via 06 – 28 03 03 79.

De Boca Kaarsen Groep BV is een productiebedrijf in
kerkkaarsen en kerkartikelen.
Al ruim 58 jaar verzorgen wij voor o.a. kerken,
instellingen en ziekenhuizen de kaarsen en
kerkartikelen. Service met daaraan gekoppeld
kwaliteit, persoonlijke aandacht en het meedenken
met de klant zijn de centrale pijlers onder ons bedrijf.

Voor onze vestiging Almere zijn wij per direct
op zoek naar een:

Logistiek Administratief
Medewerker
(full-time/part-time)
Full-time (van januari tot pasen),
daarna part-time op oproepbasis
Wij bieden:
- een zeer afwisselende baan
- een goed werkklimaat
- prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- een salaris in overeenstemming met de functie

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het onderhouden van bestaande en nieuwe
contacten
- de volledige orderadministratie en routeplanning
- het onderhouden en begeleiden van het in- en
verkoopproces
- diverse voorkomende werkzaamheden
Voor deze functie vragen wij:
- een afgeronde opleiding op mbo+ niveau met
enige jaren werkervaring
- goede contactuele- en communicatieve
vaardigheden
- creatief, doortastend en klantgerichte instelling
- veelzijdigheid (duizendpoot)
- woonachtig in Almere (of omgeving)
- een geschiktheidstest kan onderdeel uitmaken van
deze sollicitatieprocedure
Voldoe je aan het bovenstaande profiel en zie je deze
uitdaging zitten? Reageer!
Stuur je sollicitatie met CV en pasfoto naar:
Boca Kaarsen groep Noord
t.a.v. De heer A.M. Bolsius
Galvaniweg 32
1329 BB Almere
e-mail: guusbolsius@boca.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld

ZGAODeel 74
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

DE WI JKDIENST HOUDT EEN VINGER AAN DE POLS

‘Ze zijn allemaal even lief, en ze maken lolletjes met me’
Dagelijks komt Anna Knu-

Amsterdamse en een vat vol
humor. “Ik vind het heerlijk als
ze komt. Ze helpt me met m’n
kousen, ogen druppelen en
benen insmeren.” Anna kijkt
intussen even rond: “Heb je
je bed zelf al opgemaakt?” Je
ziet dat ze vertrouwd zijn met
elkaar. “Wat denk jij? Wat ik nog
zelf kan, dat doe ik zelf.”

velder bij ouderen over de
vloer, voor het steuntje in
de rug dat ze nodig hebben.
Bijvoorbeeld bij mevrouw
Oostenbroek, die al 27 jaar
in Amsteldorp woont. Door
corona moet ze veel bezoek
missen. “Ik ben zo blij met

Dan: “Ik ben niet bang voor
corona, als ik het krijg, dan heb
ik pech gehad. Maar ik krijg wel
veel minder bezoek dan anders,
en dat is jammer.” Alweer lachend: “Ja, want ik hou wel van
een praatje.” Over de wijkdienst
zegt ze, voordat ze met Anna
naar buiten vertrekt voor een
beetje beweging: “Ze zijn allemaal even lief, en ze maken
lolletjes met me.”
www.zgao.nl

de hulp die ik krijg. Omdat
het ook gezellig is, kijk ik er
echt naar uit.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Anna Knuvelder is verzorgende
Individuele Gezondheidszorg
en werkt vanuit verpleeghuis
De Open Hof in de wijk. Anna
is zij-instromer: na jaren als
fotograaf gewerkt te hebben
liet ze zich omscholen, en daar
heeft ze negen jaar later nog
geen dag spijt van gehad. Ze
koos bewust voor de wijk. “Lekker op de fiets van cliënt naar
cliënt. Ik ga naar binnen en
duik in hun levensverhaal. Net
zoals een fotograaf dat eigenlijk
doet.”
Haar werk bestaat onder andere
uit medicijnen geven, helpen
bij douchen, wonden verzorgen
en zwachtelen van armen of
benen. “Ondertussen vertel je
elkaar verhalen en kom je een
hoop over elkaar te weten. Er

HEEL OOST
Wekelijks komt Anna Knuvelder bij mevrouw Oostenbroek (96) over de vloer voor goede zorg en een
praatje. Mevrouw Oostenbroek: “Ik ben zo blij met de hulp die ik krijg. En met de gezelligheid, want door
corona krijg ik minder bezoek.”

ontstaat een dierbare relatie met
de mensen.” Anna heeft ook
contact met familie en mantelzorgers en houdt een stevige
vinger aan de pols. “We zijn
altijd alert. Gaat het koken bijvoorbeeld lastiger, dan vragen
we de ergotherapeut erbij om te
kijken wat voor aanpassingen er
in de keuken nodig zijn.”

De eerste coronagolf in het
voorjaar was een spannende
tijd, zegt Anna. “We wisten er
nog weinig van en voor het personeel in verpleeghuizen waren
de beschermende middelen
schaars. Die achterstand is nu
helemaal ingehaald gelukkig.
Wat ook heel fijn is: we kunnen nu zelf testen afnemen en

de uitslag is snel bekend. Zo
beschermen we elkaar en onze
veelal kwetsbare bewoners en
cliënten.”
Op hun leven heeft het virus
nog altijd grote impact. Dat
vertelt mevrouw Oostenbroek,
bij wie Anna vandaag over de
vloer is. Zij is 96, een nuchtere

DIEMEN WI JZIGT BESTEMMINGSPLAN

Enorme loods gepland naast Uyllanderbrug
Op de hoek Nuonweg/S114,
aan de voet van de Uyllanderbrug bij Fort Diemerdam en de
manege, verrijst een torenhoge
loods van de Koninklijke Saan,
een bedrijf gespecialiseerd in
transport, projectlogistiek,
verhuizingen en kraanverhuur.
Gemeente Diemen wijzigt
hiervoor het bestemmingsplan,
omdat het terrein nu als ‘buitengebied’ deze bouw niet toestaat. Een buurtbewoner maakt
zich zorgen over verkeersbelasting en luchtkwaliteit: “Terwijl
er met veel inspanning mooie
bruggen en toegangen worden
gecreëerd, komt hier aan de
Overdiemerweg 33 een bedrijfsdoos, weliswaar met een rijtje
bomen ervoor, zogenaamd
ingepast groen, maar ook met
de nodige extra verkeersbelasting. De loods mag, blijkens
‘Ontwerp Bestemmingsplan
2019’ van de gemeente Diemen,

maximaal 146 meter hoog zijn.
Ik vrees niet alleen de lelijkheid
van dit nieuwe gebouw, maar
ook verkeersdruk, vooral in de
ochtend- en middagspits.”
In het plan valt te lezen: “De
reden voor deze bedrijfsverplaatsing betreft onder andere
de betere ontsluitingsmogelijkheden die de nieuwe locatie
biedt. Bijkomend voordeel is
dat de overlast als gevolg van de
bedrijfsactiviteiten in de kern
Diemen zal afnemen. Het aantal verkeerbewegingen wordt
minder, wat de (verkeers)veiligheid en het leefklimaat aldaar
ten goede komt.” Deze overlast
valt dan straks ten deel aan de
omwonenden van de Overdiemerweg 33.
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De ZGAO wijkdienst verleent
zorg en ondersteuning in heel
Amsterdam-Oost; van het
Oostelijk havengebied, IJburg,
de Indische-, Transvaal- en
Oosterparkbuurt tot alle
wijken in de Watergraafsmeer.

Advertorial

deBrugNieuws
CROWDFUNDING

Gastenhuisje in Tuinwijck voor
stadsgenoten die dat verdienen

Start aanbesteding nieuwe brug Weespertrekvaart
Over de Weespertrekvaart komt in 2022 een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Deze nieuwe
brug verbindt de nieuwe woonwijk Kop Weespertrekvaart en Amsteldorp met elkaar. Het wordt
een belangrijke schakel in de verbinding tussen Zuidoost en Duivendrecht met het Centrum.
Het ‘beeldkwaliteitsplan langzaamverkeerbrug Weespertrekvaart’ is in december 2018
goedgekeurd, het aanbestedingsproces is van start gegaan. Helaas is dit aanbestedingsproces in
2019 niet gelukt. De gemeente heeft in 10 november 2020 de nieuwe aanbesteding uitgezet via
het platform TenderNed. De brug wordt in 2022 gebouwd.
Geïnteresseerden uit de buurten Kop Weespertrekvaart en Amsteldorp een uitnodiging voor een
presentatie van het plan.

In Amsterdam-Noord ligt tussen de tuinparken Kweeklust
en De Molen het oudste tuinpark van Nederland:
Tuinwijck. Tuinders willen daar nu een gastenhuisje
realiseren. Zodat oud-tuinders, mensen met een fysieke
beperking, ouderen en gezinnen met een kleine beurs,
gratis of tegen een kleine vergoeding een week het
volkstuingevoel kunnen ervaren. Tuinwijck wil de rust, de
natuur en het buitenleven graag delen met stadsgenoten
die weinig financiële middelen hebben en die zelf geen
tuin hebben. Daarmee komt het park tegemoet aan
de wens van de gemeente om de volkstuinparken van
Amsterdam een bredere publieke functie te geven.
“De parken zijn immers de groene longen van de stad en
onmisbaar voor het welzijn van Amsterdammers. “
Het benodigde bedrag wordt geraamd op €20.000. Om
dit bijeen te krijgen zijn er bijvoorbeeld feestelijke bingo’s
georganiseerd en loopt er een crowdfundingsactie. Wil je
bijdragen aan dit project, ga dan naar voorjebuurt.nl en
zoek op ‘gasten in het groen’.
www.tuinparktuinwijck.nl

Van Erven Dorens Geeft Sterren
Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar.

T H E VA L L E Y

‘Compleet gestoord, maar geweldig’
Een ongeschreven regel zegt
dat ik als architectuurcriticus
van de Brug alleen gebouwen
in Amsterdam-Oost bespreek. Maar The Valley, een
spectaculair bouwwerk dat
op dit moment aan de Zuidas
wordt opgetrokken, mag niet
onbesproken blijven. ‘Spectaculair’ is een understatement.
‘Totaal gestoord’ komt meer in
de buurt.
The Valley is een amorf
complex van drie afbrokkelende torens, variërend van
40 tot 100 meter hoogte, op
een langwerpig basement dat
een heel stratenblok beslaat.
De gevel van het basement
en een deel van de torens is
strak, met spiegelglas bekleed, en symboliseert het
typische kantoorgebouw
waar zakendistricten wereldwijd vol mee staan. De strakke
gevels gaan naar boven toe
geleidelijk over in een schijnbaar chaotische stapeling
van veelvormige, rotsachtige
brokken. Daarop komt een
kleurrijke botanische verzameling bomen en struiken.
In het rotsachtige gedeelte
bevinden zich woningen,
achter het spiegelglas zitten
de kantoren. De gevels zijn
een letterlijke vertaling van
het programma. Ze laten zien

dat het hier, aan de rand van
de Zuidas, afgelopen is met
alleen kantoren en dat er ook
gewoond kan worden.
Het complex is dwars op de
ringweg geplaatst, zodat de
automobilist bij het passeren
door de vallei heen kijkt en de
maximale impact ervaart van
dit compleet gestoorde, maar
geweldige gebouw. Ongetwijfeld liggen er al kopieën op
de tekentafels van architecten wereldwijd. Van slappe
aftreksels tot misschien wel
betere versies. The Valley
lijkt ontworpen met behulp
van artificiële intelligentie
en algoritmes. TEENAGERS
BUILD MINECRAFT VERSIONS OF THE VALLEY kopt
architectenbureau MVRDV
trots op zijn website. Heel
geestig om zo de unieke
kwaliteit van je ontwerp te
relativeren.
Zoals met veel goede ontwerpen lijkt het simpel, maar is
het niet simpel. Om tot zo’n
ontwerp te komen moet de architect alle conventies opzijzetten die voor een dergelijk
gebouw, in een zakendistrict,
bestaan. Vervolgens moet de
architect iedereen overtuigen,
met name de financiers, om
dit onconventionele gebouw

te realiseren. In het overtuigen is Winy Maas, de ‘M’ van
MVRDV, een meester. Met
behulp van veel charme en
een raadselachtig vocabulaire
doorspekt met termen waar
iedereen alleen maar hartstochtelijk vóór kan zijn.
Laatst kwam Winy Maas voorbij op televisie, bij talkshow
Mondo met presentatrice
Nadia Moussaid. ‘Kijk, dat is

de architect van onze tennisclub,’ zei ik tegen mijn vrouw.
Met opgestroopte mouwen
zoals altijd, zat Winy naast
een keurig in het pak gestoken minister aan tafel. Hij zat
midden in een lang, mistig
betoog over stedenbouw, demografie en klimatologie en
eindige met een visioen van
wolken die worden gegenereerd door de bomen en planten op The Valley. De presen-
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tatrice en de minister waren
zichtbaar gecharmeerd. ‘Waar
hééft hij het in godsnaam
over?’ vroeg mijn vrouw.
Ik verheug mij er enorm op
om de publiekelijk toegankelijke tuinen van The Valley
te beklimmen en te eindigen
in het café op het dak van de
hoogste toren.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

Wil jij Auping helpen om de

wereld

uit te rusten?

Goodnight Slaapkamers
Auping Studio Cruquius
Auping Store Buitenveldert

Verkoopadviseur (m/v)
Wil jij Auping helpen om de wereld uit te rusten? Ben je een
enthousiaste, warme en authentieke persoonlijkheid die weet
hoe je een klik met mensen maakt? Ben je een kei in het stellen
van de juiste vragen om zo tot een passende slaapoplossing
te komen? En zit gastvrijheid in je DNA en voel je tegelijkertijd
haarfijn aan wat iemand nodig heeft om tot een order te komen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
• Een afwisselende functie binnen een enthousiast
en betrokken team
• Een goed salaris
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Ruimte om te leren en te groeien via de Auping Academy
Sollicitatie@goodnight.nl t.a.v. dhr. F. van Kampen

7/7
OPEN!

Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius
Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius
023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl
Auping Store Buitenveldert
A .J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

Altijd Goedemorgen

*Vraag naar de ac tievoor waarden in de winkel

deBrugNieuws
PLANNEN VOOR LAATSTE EILAND
I JBURG TER INZAGE

Buiteneiland wordt vooral groen
Bijna achttien jaar na de oplevering van de allereerste woning op IJburg is
het bestemmingsplan voor Buiteneiland ter inzage gekomen, het laatste
eiland van de wijk. Dit eiland moet vooral groen worden. Eventueel
worden er ook tot vijfhonderd woningen gebouwd, maar dit ligt nog niet
vast.
Een langgerekt eiland van vijfenveertig hectare, natuurrijk en met
voorzieningen voor sport, kunst en cultuur moet het worden. De
noordkant krijgt een stoere aanblik met veel steen, het zuiden krijgt juist
veel riet.
Het eiland wordt circulair gebouwd: de grond komt uit andere
bouwprojecten. Op deze manier kost landmaken veel meer tijd, in
totaal ongeveer twintig jaar. Daarom wordt Buiteneiland straks in plukjes
opgeleverd.
Tot en met 21 december 2020 ligt het conceptplan ter inzage. Reacties
komen waar mogelijk terug in het eindplan, dat in het voorjaar van 2021
definitief wordt vastgesteld.
De aanleg begint in 2022 of 2023. IJburg omvat dan Steigereiland, de
Rieteilanden Oost en West, Haveneiland, Centrumeiland (woningbouw
is inmiddels van start gegaan), Strandeiland (ligt in te klinken) en
Buiteneiland.

LIFE, een bijzonder project voor
50plussers in de Houthavens
In het hart van de Amsterdamse
Houthaven staat LIFE: een uniek
woongebouw met moderne appartementen voor betrokken 50-plussers.
Er zijn nog vrije sector huurwoningen beschikbaar.
De stad is wat je er zelf van maakt. En
buren die naar elkaar omkijken, maken
het leven mooier en makkelijker. Dat
zijn de kernwaarden van LIFE, waar
gelijkgestemden van 50 jaar en ouder
wonen. Zoals Toti (62 jaar): “Het is een
heel bijzonder project, waar mensen
met elkaar afspreken hoe ze samen
willen wonen in een prettige woonomgeving”.

Weinig geld?
Je kunt korting op je
zorgverzekering krijgen.

LIFE beschikt over verschillende
plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Hostesses organiseren
activiteiten voor de bewoners, en huismeester Terence is wekelijks aanwezig
om je bijvoorbeeld te helpen met kleine
klusjes.

De vrije sectorhuurappartementen zijn
tussen de 61 en 86 vierkante meter, hebben twee of drie kamers, een ingerichte
keuken, tweede toilet en een eigen
balkon met uitzicht op de gracht of de
binnentuin. Zie www.leveninlife.nl.

Advertorial

ROOFOVERVALLEN IN OOST
De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een
zorgverzekering aan voor alle Amsterdammers met een laag
inkomen en weinig vermogen. Of je nu werkt of niet.

Bel ons op: 020 252 6061
We zijn bereikbaar op: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 13.00
uur. En van 14.00 tot 17.30 uur. Vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur.
We helpen met vragen over de zorgverzekering. Denk aan:
͕
͕
͕
͕
͕

Kom ik in aanmerking?
Krijg ik gratis een aanvullende verzekering?
Welke vergoedingen bieden de aanvullende verzekeringen?
Hoe werkt gespreid betalen eigen risico?
Hoe kan de gemeente mij helpen bij het aanvragen?

18-jarig meisje overvallen door jongens
op scooters
Op 14 november is op de Ooster Ringdijk, tussen woonwagens en Praxis, rond
19.00 uur een 18-jarig meisje ruw overvallen en beroofd van haar persoonlijke
bezittingen door drie jongens met hoodies op twee scooters. Eén had een
bak van Uber Eats achterop. Het lijkt erop dat deze jongens haar gevolgd zijn
vanaf de Nesciobrug bij IJburg. In die wijk gonst het de afgelopen maand van
verhalen over berovingen in de omgeving van het Diemerpark, steeds door een
of meerdere jongens met een scooter. In één geval – waarbij onder bedreiging
onder meer een telefoon, laptop en jas zijn buitgemaakt – is een duidelijk
signalement afgegeven: een mediterraan uiterlijk en een pokdalig gezicht.
( Jonge) kinderen worden staande gehouden, daders doen het voorkomen
alsof ze gewoon een praatje maken, maar dreigen er intussen op los. Van
verschillende incidenten is inmiddels aangifte gedaan.
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Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen
Huis-aan-huiskrant de Brug – oplage 74.000 exemplaren – is er voor alle inwoners van stadsdeel Oost en
omstreken. We werken met freelancejournalisten en columnisten die in de buurt wonen en werken. Om
hen en de kosten voor het drukken en verspreiden van de krant te kunnen betalen zijn we afhankelijk van
ondernemers en instellingen die bereid zijn ruimte in te kopen. Een ploeg van jonge bezorgers zorgt ervoor
dat de krant eens per maand wordt verspreid.
Om de kwaliteit voor langere tijd te waarborgen en je via de papieren krant en onze website (www.debrugkrant.nl) van lokaal nieuws te blijven voorzien, willen we je vragen om donateur te worden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks kans op drie mooie prijzen die beschikbaar 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•
Arie Kriebel • Josine Peters en Remko Schnieders • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob • René van Rijn • René van Beeck piano's • Jacque
line van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering • Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood

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. Rijkgevulde boodschappentas van de zaterdagmarkt Reuring,
Joris Ivensplein
3. Tegoedbon t.w.v. €50 van W.O.L.F. lifestyle & fashion,
Oranje Vrijstaatplein 2
Winnaars worden in de editie van 16 december bekend gemaakt.
De winnaars van editie 126 (26 november 2020):
• C. Hoogendoorn (tuinbon Intratuin € 100)
• D. de Jong (Scharrelvleeswinterpakket van Slagerij Cees de Bouter)
• E v.d. Giessen (gevulde bio-boodschappentas van Ekodis, Beukenplein)
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AMSTERDAM

7 DAGEN
UniKidz Kinderopvang

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

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

1

OPEN

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Vrienden
worden?

www.debrugkrant.nl/adverteren

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
www.funeralquest.nl

Nieuw adres
10543 Advertentie-50*30.indd
vanaf 1 december
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede

www.newomij.nl
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Dynamo helpt Amsterdammers
om actief mee te doen in de buurt.

www.bedaffair.nl
info@bedaffair.nl

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

www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

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

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!

vertrouwd dichtbij

napamsterdam.nl

IJBU
R

DE GRIEKSE
OOST
KEUKEN BIJ
JEintratuin
THUIS!

SK A
U RIT
MA

OM

S100

6

De Nieuwe
Meer

020 700 84 00, Linnaeusstraat 89,
Amsterdam, www.enotecaamsterdam.nl,
info@enotecaamsterdam.nl
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IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl
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Cornelis Zillesenlaan 78

IJburglaan1086ZK
876 Amsterdam
+316 2278 9870
1087 GE Amsterdam
06 34 000www.blokernakedbike.com
622
www.blokernakedbike.com
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Westpoort

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

Pieter van der Straaten

A1

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

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam
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IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

WWW.OTUA.NL
WITTENBURGERGRACHT 103-113

SERKANBEAUTYCENTER.NL

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

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

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

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

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

Ruime keuze in:
-

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

o a r- o o s t . n l

Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl
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Aan dit nummer werkten mee
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Dobbelsteen, Jan van Erven Dorens, Kirsten
Dorrestijn, Harko van den Hende, Jim Jansen,
Bas Kok, Gijs Lauret, Linda Rikkert, Marcel van
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Disclaimer
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Rechten
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Timorpleinbuurt
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Schellingwoude
Diemen-Noord
De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oostpoort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious
Oostpoort, café-restaurant Polder, Deen
IJburg, Ekodis Beukenplein, Flevohuis,
gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten,
Haddock, IJburg College, Intratuin Nobelweg, Landmarkt Schellingwoude, Krijgsman
Muiden, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeelhuis Oost, Sickmann Woninginrichting,
Sportfondsenbad Oost, winkelcentrum
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.
www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

deBrugRecept

AUBERGINE OP 1

Janneke kookt

Wie vertoeft in het culinaire of hipstercircuit zag deze waarschijnlijk al van ver aankomen (ik niet): Amsterdammers
hebben de avocado verruild voor de aubergine. Uit de verkoopcijfers van een onlinesupermarkt bleek deze zomer
dat de aubergine in onze stad het meest gekochte product is. Door de klanten van diezelfde supermarkt weliswaar,
maar toch. De avocado – het ultieme hipstersymbool en vorig jaar nog het meest gekochte product – is daarmee van
de troon gestoten. In de rest van het land liggen de kaarten heel anders, zo is in Eindhoven ongezouten roomboter
de grootste hardloper (wááááát?!), in Rotterdam toiletpapier (krijg je ervan), en in Den Haag de avocado (zó 2019).

Voor 2 eters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 aubergines
4 eetlepels sesam- of zonne
bloemolie
2 eetlepels witte (shiro) misopasta
1 eetlepel honing
2 eetlepels limoensap
1 teen knoflook, geraspt
1 cm gember, geschild en geraspt
2 bosuitjes, in ringetjes
50 gram cashewnoten, kort geroosterd en grof gehakt
voor erbij: rijst

Die opmars van de aubergine in onze stad heeft ongetwijfeld alles te maken met Yotam Ottolenghi, de populaire
chef-kok en kookboekenschrijver die de keuken van het Midden-Oosten keuken hier de afgelopen jaren groot
maakte. In het Midden-Oosten heeft de aubergine een dikke hoofdrol in allerlei gerechten. Maar ook in andere
nationale klassiekers doet de aubergine goede zaken: moussaka (Griekenland), ratatouille (Frankrijk), melanzane
(Italië) en verder van huis in India, Thailand en Zuid-Amerika. Logisch, want als je aubergine goed klaarmaakt, is-ie
lekker vlezig en sappig. Hij wordt daarom ook wel de biefstuk onder de groenten genoemd. Dit is typisch zo’n gerecht
waarbij de aubergine laat zien wat-ie waard is.

RECEPT: AUBERGINE UIT DE OVEN
Bereiding
Verwarm de (hetelucht)oven voor op 180 graden (de elektrische oven op 200 graden). Halveer de aubergines in de
lengte en kerf de helften een paar keer zo’n 2 centimeter in, in een ruitpatroon. Vet de bakplaat of een vel bakpapier in met 1 eetlepel olie. Leg de aubergines met de snijvlakken op de bakplaat. Bak de aubergines 20–25 minuten
tot de snijvlakken mooi bruin zijn en het vruchtvlees zacht. Haal ze eruit en verwarm de oven voor op de grillstand,
200 graden. Meng intussen de miso, honing, limoensap, knoflook- en gemberrasp en 3 eetlepels olie. Smeer de
aubergines in met het mengsel, ook in het ruitpatroon. Zet de aubergines met het snijvlak naar boven 3–5 minuten
onder de grill – houd ze goed in de gaten, ze verbranden snel! Bestrooi de aubergines met de bosuiringetjes en de
gehakte cashewnoten. Lekker met rijst.
Door Janneke Vermeulen

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 op verzoek van Gemeente Amsterdam,
Metro en Tram opgelegd en hebben betrekking op het aspect geluid.
Datum besluit: 30 oktober 2020
Locatie: Zuiderzeeweg 10, Amsterdam
Zaaknummer: 9493853
Meer informatie over deze beschikking 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.

deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Culturele afbraak
In de jaren vijftig ‘van de vorige eeuw’ moet je er dan
bij zeggen, leende ik boeken in de Rooms Katholieke
Openbare Bibliotheek waarvan een dependance
was gevestigd aan de Burgemeester de Vlugtlaan in
Slotermeer. Het overkoepelende orgaan kwam uit Zuid,
ergens rond de Obrechtkerk, opgericht in 1930.
Zonder die roomse leeszaal zou ik Arendsoog niet
hebben gekend. Elke woensdagmiddag ging ik naar
de bibliotheek om voor een dubbeltje vier of vijf
nieuwe boeken te lenen waaruit ik nauwelijks was los
te scheuren. Op mijn plekje naast de kolenkachel zat
ik, zo verscholen in mezelf dat niemand me zag. In
Arendsoog kwam een pater voor, maar hinderlijk was
deze verschijning niet, hoewel de zin: ‘Drommels, vloekte
Ann,’ me toen al lachwekkend voorkwam. Op straat
zeiden we wel andere dingen.
Toen ik die roomse boeken allemaal uit had, ging ik
naar de Openbare Leeszaal aan de Vening Meineszlaan.
Openbare leeszalen kwamen voort uit de bibliotheken
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen waarvan de
eerste werd opgericht in 1794 in Haarlem.
Al vlug verhuisde mijn leeszaal naar een groot en licht
dubbel winkelpand aan de Slotermeerlaan, naast de
legendarische Chinees Fook Long. Mijn hele pubertijd
heb ik er rondgezworven. Ik haalde er alles van G.K.
van het Reve, alle niet-historische romans van Vestdijk,
alle niet-historische romans van Louis Couperus en de
fameuze Eerste Wereldoorlog-trilogie van Remarque.
Zo ben ik mede gevormd door de bibliotheken van mijn
jeugd.
Nu is er een juffrouw in ons stadsbestuur genaamd
Touria Meliani, wethouder van cultuur, GroenLinks
uiteraard, die anderhalf miljoen wil bezuinigen op
de bibliotheken waardoor die op IJburg en aan de
Linnaeusstraat zouden kunnen verdwijnen. Het kost me
moeite om niet persoonlijk te worden tegen deze strijder
voor culturele afbraak. Af en toe spelen activistische
tendensen op in GroenLinks die bomen meer waarderen
dan het papier dat ze voortbrengen. Eén ding weet ik
zeker: burgemeester Halsema spuugt op die tendens. Ik
hoop dat ze binnen de partij van ongeletterdheid haar
stem verheft. Opdat ze met hun tengels van mijn boeken
afblijven en van alle kinderen die een hoekje zoeken om
in te kunnen verdwijnen.

Verticaal

Horizontaal
1. Jut en ___
3. Kelner
6. Schoudermantel
10. Per adres
11. Drinkgeld, tip
13. Zeer hevig lijden
15. Elektrocardiogram
17. Siertorentje
19. Landbouwwerktuig
20. Onderwerp
21. Deciliter
22. Krachteloos
24. Sint
25. Opwinding
29. Kappen
31. Ontkenning
32. Poste restante
33. Reuzenslang
34. Bulgarije (op auto's)
35. Ongaar
37. Nederlandse orga		 nisatie op het gebied
		 van mobiliteit en
		toerisme

39. Mama
40. Internationaal
41. Tijdelijk
42. Verenigde Staten
44. Met zijn allen (Fr.)
		 (2, 4)
46. Bloemententoon		stelling
48. Teletekst
50. Meer (Ital.)
51. Roemenië (landcode)
52. Show
54. Rivier in Brabant
55. Dochter van koning
		Minos
58. Honingdrank
59. Vechtsport
61. Een beetje
63. Daar
64. Rigide
65. Blanco
66. Sportartikel

1. Soort dier
2. Laagfrequent
3. Schaap
4. Band tussen personen
5. Recht stuk van een vaart
6. Ketting
7. Nederlandse Antillen
		(landcode)
8. Geen ___ meer geven
9. Hersenfilm
10. Klap
12. Ondoorzichtig
14. Gebaar
16. Persoonlijk voornaam		woord
18. Altitude
23. Assistent-econoom
26. Het is het ___ dat telt
27. Rijstmesje
28. Peulvrucht
30. Algemene Arbeids		ongeschiktheidswet
32. Stipt
33. Plaats in het zuidwes		 ten van Engeland

36. Assistent in opleiding
38. Europeaan
39. Een pakkende ___
43. Genre
45. Hoofddeksel
46. Muzieknoot
47. Grote papegaai
49. Een ___ poppetje
50. Niet vroeg
53. Voormiddag
54. Bijl
56. Mager
57. Zelfkant van weefsels
60. Oud-Egyptische
		zonnegod
62. Stuurboord

Heerlijke lokale producten te winnen!
Boodschappentas met inhoud t.w.v. €50 van Landmarkt

deBrug
editie 127

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 16 december 2020.

Puzzel jij mee voor deze tas met topproducten van Landmarkt?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 4 december 2020 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (16 dec.)
bekend gemaakt.
Deze puzzel word je aangeboden door Landmarkt, Schellingwouderdijk 339, www.landmarkt.nl.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 126-2020 is herfstblad. Uit 521 inzenders is AL van Baekel uit Indische
buurt als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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KOOP JE
KERSTBOOM
IN NOVEMBER
Kom als het even kan
doordeweeks.
Dan zorgen we er samen
voor dat het veilig kan.

VERLENGDE
OPENINGSTIJDEN
Maandag 7 december
t/m zaterdag 12 december
OPEN VAN 10.00 TOT 20.00 UUR

en zondag 13 december

OPEN VAN 11.00 TOT 20.00 UUR

Intratuin Amsterdam Nobelweg 10. 020-4622922. www.intratuin.nl

