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Henk Hofstede van Nits
groeide op in Amsteldorp,
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BIBLIOTHEKEN IN OOST MET SLUITING BEDREIGD

‘Een buurtbieb is een kwestie van beschaving’
1,5 miljoen euro moet de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bezuinigen
van de gemeente Amsterdam. Daardoor dreigt
sluiting voor buurtbibliotheken, zoals de OBA aan
de Linnaeusstraat. Scholen
en buurtbewoners trekken
samen op om dat te voorkomen.
Door Michel van Dijk

“Voor veel van onze kinderen
is het voor het eerst dat ze een
bibliotheek van binnen zien.”
Els Ramaekers, directeur a.i.
van basisschool De Barbaraschool op het Eikenplein,
snapt de dreigende sluiting
van de buurtbibliotheek aan
de Linnaeusstraat niet. Het is
één van de vier vestigingen van
OBA Amsterdam die vanwege
de voorgenomen bezuinigingen door de gemeente met
opheffing worden bedreigd.

Regelmatig bezoeken groepen
leerlingen van De Barbaraschool OBA Linnaeusstraat,
op loopafstand van de school.
“Niet alleen om een leesboekje
te halen dat ze op school verder mogen lezen, maar ook om
mee te doen aan de speciale
activiteiten of voorleesmiddagen die OBA-medewerkers
voor de kinderen organiseren.
Sluiting van de bieb betekent
dat je deze expertise weghaalt,
dat zou een gemis zijn voor
onze school.”
De Barbaraschool is een
‘gemengde’ basisschool, zoals
Ramaekers het noemt. “De
achtergrond van onze kinderen is divers, ze komen overal
vandaan. Veertig procent van
onze leerlingen komt niet
uit zichzelf in aanraking met
boeken of lezen. Ze krijgen dat
niet van huis uit mee. Veel ouders hebben geen geld om zelf
boeken te kopen. Leerlingen
worden enthousiast gemaakt
voor lezen door een schoolbezoek aan de buurtbibliotheek.”
Lees verder op pagina 3

NUON-weg
open,
IJburgers
gefeliciteerd!

OBA moet bezuinigen, en sluiting van vestigingen als OBA Linnaeus dreigt. Directeur van De Barbaraschool:
“Onze kinderen worden juist enthousiast gemaakt voor lezen in de buurtbibliotheek.”

DE HORECA

Elk kunstgebit
verdient de beste zorg.

Volledige gebitsprothese. Klikgebit op
implantaten. Reparaties en aanpassingen.
Bel 020 723 5353 of kom bij ons langs
op de Wibautstraat 192 in Amsterdam.

Marcel van Roosmalen

We kregen eters en hadden voor het eerst afgehaald
bij een echt restaurant. Het was toch anders dan uit
eten. Ik was er weer ingetrapt. Met Sinterklaas had
ik twee Playmobil poppenhuizen besteld, daar was
ik een hele nacht mee bezig. De maaltijden waren
ingewikkelder. Terwijl het bezoek zich nestelde
sorteerden wij de 36 bakjes op cijfers en nummers. Ik
las hardop voor wat in welke volgorde gedaan moest
worden, wat in de magnetron, wat in de oven en
wat in de koekenpan moest en vanuit de huiskamer
riepen ze dat de wijn alweer op was. Ik wil de horeca
wel redden, maar niet tot elke prijs.
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onze
kerstsh
Fijne

feestdagen
Blijf gezond,
hopelijk tot
in januari
intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00-19:00 uur
zaterdag 08:00-18:00 uur, zondag 10:00-18:00 uur

Ekodis Natuurvoeding • www.ekodis.nl
Beukenplein 73 • 020-6946327

Natuurlijk ben je ook dit jaar
van harte welkom bij Landmarkt
voor jouw kerstboodschappen.
Om de drukte te verspreiden
hanteren we dit jaar extra
ruime openingstijden!

cember
21, 22, 23 de
4 december
Donderdag 2
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Vrijdag 25 d
december
Zaterdag 26
1 december
Donderdag 3
uari
Vrijdag 1 jan

08.00 - 21.00
08.00 - 18.00
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09.00 - 18.00
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Nee, de mediatheek van de
school zelf kan de sluiting van
de buurtbieb niet opvangen,
benadrukt ze. “Laten we wel
wezen, hoe meer boeken,
hoe beter. En de mediatheek
is altijd hét ondergeschoven
kindje bij het schoolbudget.
Basisscholen hebben het
financieel niet breed, boeken
zijn duur, en er is nooit genoeg
geld om de meest recente
boeken aan te schaffen. Juist
door goed samen te werken
met de buurtbieb, kunnen we
voldoen aan alle leesvragen
van leerlingen.”
Gelijke kansen
Eigenlijk snapt Ramaekers
er niets van. “Iedereen roept
dat de leesvaardigheid van
onze kinderen in Nederland
achteruitgaat. Technisch lezen,
begrijpend lezen, het wordt allemaal minder. Dan is het niet

logisch om bibliotheken op te
heffen. Zeker niet lokale vestigingen in oude stadswijken in
Oost, Noord, Oud-West, waar
kinderen zelfstandig naartoe
kunnen, zonder dat ze er de
fiets of de tram voor hoeven te
pakken. Je moet die voorzieningen gewoon openhouden.”
Dat vindt ook Arjen Berkvens,
buurtbewoner en mede-initiatiefnemer van de petitie om
OBA Linnaeusstraat open te
houden. Die petitie is inmiddels door bijna tweeduizend
mensen ondertekend, en overhandigd aan verantwoordelijk
wethouder Kunst en Cultuur
Touria Meliani. “Buurtbibliotheken zijn enorm belangrijk
voor het creëren van gelijke
kansen, omdat veel gezinnen
juist in onze buurten niet zomaar boeken kunnen kopen.
Vooral kwetsbare kinderen
zijn ermee geholpen. Ook
voor ouderen is de buurtbibliotheek onmisbaar. Er

worden bijvoorbeeld activiteiten voor ze georganiseerd en
het is voor hen een belangrijke
ontmoetingsplek. Zeker nu
steeds meer buurtvoorzieningen verdwijnen kan de
buurtbibliotheek die functie
overnemen.”
Ondertussen investeert de
gemeente Amsterdam in OBA
NEXT, een ‘bibliotheek van
de toekomst’ voor alle Amsterdammers, die voor 2025
gepland staat op de Zuidas.
OBA NEXT richt zich vooral
op de digitale en nieuwe
media. Berkvens: “OBA NEXT
gaat tientallen miljoenen
kosten. Als je dat vergelijkt met
de paar ton per jaar die een
buurtbieb kost, dat staat niet
in verhouding. Maar juist in
de buurten die dat het hardste
nodig hebben, moet je in dit
soort faciliteiten investeren.
Dat is een kwestie van beschaving.”

‘OPLOSSINGSRICHTING’
Na alle onrust over de
dreigende sluiting van de
buurtbibliotheken – in
Oost, maar ook in Noord
en Oud-West – heeft
wethouder Meliani een
toezegging gedaan: vóór de
gemeenteraadsvergadering
van 16 december a.s.,
wanneer de begroting voor
2021 wordt vastgesteld,
komt ze met een ‘oplos
singsrichting’ om te
voorkomen dat OBAvestigingen hun deuren
moeten sluiten.

Sonnet over de bieb
op IJburg
Ook OBA IJburg wordt met
sluiting bedreigd. IJburger en stadsdichter Pieter
Stroop van Renen schreef er
een treurig sonnet over.

Een treurig sonnet
over het sluiten van de bieb
Ik trof een doelloos stadsbestuur
Dat links en rechts te kracht’loos bleek,
Er bij zat als het laatste uur
Dof sloeg voor onze bibliotheek.
Voor velen dooft het lezersvuur.
Wie verder dan het centrum keek
Vond alles daar al toch te duur,
En alles in de wijk bezweek.
In IJburg wordt het koel en kil en leest er
Niemand meer een boek, alleen
Maar over onze burgemeester
Die ik lachend in de buurtkrant zie.
De droefheid die me overmeestert,
Wordt niet gered door poëzie.

De petitie voor behoud van de
bieb op IJburg vind je hier:
https://behoudbiebopijburg.petities.nl/.

DE SAGA VAN HET SUMATRAPLANTSOEN IN DE INDISCHE BUURT

Na tien jaar en toenemende overlast nog steeds geen
heringericht plein
Het Sumatraplantsoen in
de Indische Buurt is een
van de grootste pleinen
van Amsterdam. Het is
ook een van de pleinen
waar al lang en het meest
geklaagd wordt over overlast van jongeren. En het
is misschien wel het plein
waarover in Oost beleidsmatig het meest gepraat
en geschreven is. Dat gaat
nog even door, maar er
lijkt licht te zijn aan het
einde van deze bestuurlijke tunnel.
Door Harko van den Hende
Ruim tien jaar geleden werd al
aangekondigd dat het Sumatra
plantsoen zou worden opgeknapt. In de jaren die sindsdien
zijn verstreken is er niet níets
gebeurd op en met het plein,
maar de boodschap dat het
Sumatraplantsoen beter moest
worden bleef de beleidsstukken
halen. De laatste aanzet hiertoe
werd in 2018 gegeven. Toen werd
besloten om van de herinrichting
van het plein een democratisch
experiment te maken.
De vruchten van dit experiment
hebben leden van de stadsdeelcommissie Oost vorige maand

kunnen proeven. Op basis van
zo’n 600 uur gesprekken met
ongeveer 300 bewoners en
anderszins betrokkenen, de
inzet van vijftig bewoners en de
uitkomsten van vijftig activiteiten
die op het plein zijn gehouden is
er nu een ‘identiteit’ van het plein
bepaald. De ontwerpers van de
stad kunnen hiermee aan de slag.
Als zij hun werk goed doen, en
de uitvoerders ook, ligt er straks
een plein dat veilig, uniek, groen,
speels, open en toegankelijk is.
En dat niet alleen. Het is dan ook
een plein waarvan bewoners en
gebruikers “zich echt eigenaar
voelen” dankzij de democratische
aanloop. Dat idee van eigenaarschap is er in 2018 bij gekomen.
In 2014 was het bestuurlijk motto
dat buurtbewoners zich door de
herinrichting “thuis en welkom
voelen” en de buurt meer gebruik
zou maken van het plein. Vier
jaar later is het plein bouwsteen
van de “inclusieve stad” en is de
ambitie dat “alle aanwonenden,
buurtbewoners, ondernemers
en instellingen (er) gebruik van
maken”.
Als democratisch experiment
lijkt het Sumatraplantsoen het
iets verderop gelegen kleine
broertje, het Makassarplein, naar
de kroon te steken. Dat opgeknapte plein staat zelfs landelijk
aangeschreven als geslaagd
voorbeeld van bewonersparticipatie. Het opknappen van het
Makassarplein, van onderzoek

Ruim tien jaar geleden werd al aangekondigd dat het Sumatraplantsoen zou worden opgeknapt. In de jaren
die sindsdien zijn verstreken is er niet níets gebeurd op en met het plein.
tot oplevering, was in een jaar of
vijf gepiept, een termijn die bij
het Sumatraplantsoen al geruime
tijd overschreden is.
De saga van het Sumatraplantsoen is aan de hand van een
aantal citaten eenvoudig te vertellen, waarbij geldgebrek een rode
draad is. “De grootschalige herinrichting van de van het Sumatraplantsoen is on hold gezet” (2011).
“In 2014 is een start gemaakt met

het opknappen van het Sumatraplantsoen” (2015). “Het Sumatraplantsoen wordt de komende jaren
heringericht” (2018). “Veel plezier
met ontwerpen” (2020).
In de tussentijd hebben de
(nieuwe) bewoners aan en om
het Sumatraplantsoen zich niet
laten ontmoedigen, ook niet door
de toegenomen overlast op het
plein van jongeren. Was tien jaar
geleden een op de vijf nog onte-
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vreden met zijn of haar buurt,
volgens de laatste tellingen is dat
nog maar een op de tien, waarmee de buurtevredenheid het
Amsterdams gemiddelde nadert.
Als er al een relatie bestaat tussen
tevredenheid en pleinvernieuwing, dan kan dat over een paar
jaar blijken als de buurttevredenheid op of boven het Amsterdams
gemiddelde ligt. Dan moet het
nieuwe Sumatraplantsoen wel
klaar zijn natuurlijk.

JANUARI 2021 OPEN

Impressie Von Dice hotel. Ontwerp: Tank interior design.

Von Dice hotel op Zeeburgereiland
Op Zeeburgereiland opent in januari 2021 Von Dice hotel, in historisch
erfgoed, een voormalig slibvijzelgemaal. Je hebt er een geweldig uitzicht over het water, de grootste skatebaan van Europa ligt op 2 minuten lopen.
Het is een bijzonder gebouwtje van 21 meter lang, en alles in het hotel
is hergebruikt of handgemaakt. Het koningsbed van twee bij twee meter
is van hout en staal, het matras compleet natuurlijk en het beddengoed
van het zachtste biologische katoen dat je je kunt voorstellen. De oude

stalen roosters zijn nu zonweringen op het glazen dak, de wand is opgebouwd uit lagen van natuurlijke materialen zoals leemstuc en Hollands
eikenhout. De trap lijkt te zweven, de treden zijn stuk voor stuk gegoten
en gelegd. De keuken heeft ook een comfortabele lounge en de badkamer, een hele grote, heeft een schitterende wand van tadelakt.
Voor avontuurlijke kinderen zijn er twee extra slaapplekken te boeken,
gecreëerd in de ruimtes onder de trap, holletjes eigenlijk. Zo is Von Dice
hotel als een van de weinige hotels in Amsterdam geschikt voor een gezin.
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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.

HENK HOFSTEDE
Henk Hofstede is meer dan veertig jaar zanger bij Nits en woont al zijn hele leven in Oost.

‘Als je dingen wilt maken, echt wilt creëren,
dan blijft het spannend’
I was born in a valley of

van de geluiden van de schoten. Even daarna kwam ik er
achter wat er was gebeurd. We
zaten midden in de opname
van een nieuwe plaat, die
uiteindelijk Les Nuits is gaan
heten. Het was al een donkere
plaat en in die periode na de
moord heb ik drie liedjes
geschreven over drie winkels
op de Linnaeusstraat. Een observatie vanuit drie plekken op
de moord: de sleutelwinkel, de
pizzeria en de wasserette.”

bricks, where the river runs
high above the rooftops.
I was waiting for the cars
coming home late at night,
from the Dutch mountains
Aldus Hofstede in hun
grootste hit In the Dutch
Mountains. Wie denkt dat
dit liedje gaat over de heu-

Nits bestaat meer dan vijfenveertig jaar. Blijft het leuk?
“Zeker. Als je dingen wilt
maken, echt wilt creëren, dan
blijft het spannend. En het
maakt niet uit dat we dat al
heel lang doen. In de jaren
zestig nam ik hier in Amsteldorp met Midas, de voorloper
van Nits, mijn eerste muziek
op en nu neem ik nummers
op in onze eigen studio. Het is
een andere tijd, het gevoel is
hetzelfde. Eerst is er niets, dan
is er iets.”

vels in Zuid-Limburg heeft
het mis. “Het nummer gaat
over mijn jeugd in Amsteldorp,” zegt hij op een
mooie woensdagmiddag
begin november, wijzend
richting de Celsiusstraat.
We hebben afgesproken
voor het onlangs gesloten
café De Omval en zitten
op een bankje, netjes op

Waar komt u graag in Oost?
“Ik ben eigenlijk wel een
Marqt-fan. Ik vond het al een
fijne winkel toen ze in de
Utrechtsestraat zaten en nu
zit er een filiaal bij mij om
de hoek en dat is erg prettig.
Vroeger kwam ik veel op de
Dappermarkt, en dan vooral
voor mijn dagelijkse boodschappen.”

anderhalve meter afstand
van elkaar.
Door Jim Jansen

“Mijn moeder heeft haar hele
leven in deze buurt gewoond
en ook mijn grootouders en
andere familie. Amsteldorp is
natuurlijk geweldig, maar op
een gegeven moment ben ik
weggegaan, omdat ik het niet
geschikt vond als begintwintiger alleen maar omsingeld te
zijn door bekenden.”
Toen u heel klein was, is hier
uw muzikale carrière begonnen.
“In de Fahrenheitstraat had
je gebouw Frankendael en op
mijn achtste maakte ik daar
voor het eerst muziek. Rob de
Nijs en The Lords repeteerden
er, begin jaren zestig, en dat
maakte indruk. Ook Ria Valk
woonde in het dorp. Mijn familie was heel muzikaal. Mijn
ouders zaten in de operettevereniging en verjaardagen bij
ons begonnen en eindigden
met samenzang.”

de Réaumurstraat en op het
kruispunt hebben we de clip
voor JOS-Days opgenomen.
We hebben in haar huis gefilmd, omdat het liedje handelt
over mijn jeugd in Oost. Voor
een voetbalnummer is het overigens best een complex liedje.
Het gaat over de oorlog, verlies
en het breken van familietradities.”

Ondanks dat u het dorp
verliet, bleef Amsteldorp
terugkomen in uw muziek.
“Mijn moeder woonde in

Als u nu zo door de buurt
loopt, wat voor gevoel heeft
u dan?
“Heel vertrouwd. Ik ben hier

Op een bankje bij het gesloten café De Omval zit Henk Hofstede, zanger van Nits. “Het nummer JOS-Days
handelt over mijn jeugd in Oost.”

blijven komen omdat mijn
moeder hier altijd is blijven
wonen. Toen het thuis niet
meer ging is ze doorgegaan
naar De Open Hof. Ik woon
nog in Oost, dus even op
de fiets en je bent er. En nu
eigenlijk nog steeds. Ik kom
net bij kapsalon Van Geemen vandaan. Rudy was mijn
schoolvriend en die heeft weer
de zaak van zijn vader overgenomen en zit er nu dus nog
steeds. De kapsalon is totaal
hetzelfde als zestig jaar geleden. Dat is bijzonder.”

U verliet Amsteldorp en
kraakte een woning op Kattenburg.
“Ik zat op de kunstacademie
en moest gewoon weg. Ik had
een ander leven, het was rond
1974 en met de eerste Nits repeteerden we waar ik woonde.
Vervolgens heb ik op allerlei
plekken in het stadsdeel gewoond.”
U woont nu aan het Oosterpark, om de hoek waar Theo
van Gogh werd vermoord.
“Ik werd ’s ochtends wakker
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Volgens de overlevering is
de plaat Kilo ontstaan op de
Dappermarkt.
“Dat klopt. Met een apparaatje
nam ik de aardappelverkoper
op en die riep de hele dag:
‘een gulden de kilo’. Aan het
begin van het nummer Dapperstreet hoor je dat ook terug.
Ik woonde in de jaren tachtig
in de Dapperbuurt en die werd
helemaal gesloopt. Het was
een oude buurt met veel junks
en ellende. De plaat gaat over
de teloorgang van de buurt.”

deBrugNieuws

‘Een volkstuin is zoveel meer dan alleen
een tuin voor jezelf’
Een prijsverhoging die kon

een kwartier fietsen in het
groen moeten kunnen zijn.
Vanuit deze gedachte wilde
de gemeente meer fietspaden
door complexen aanleggen.
Via natuurlijke afvloeiing wil
de gemeente twintig procent van de volkstuinen zelf
gaan onderhouden om meer
ruimte te creëren voor andere
stadsbewoners. Verschillende
tuinders geven aan dat hun
complex al openbaar is en dat
er onder meer workshops en
markten worden gehouden.
“Klein Dantzig is een heerlijke plek waar ik mijn ziel en
zaligheid in kwijt kan,” vertelt
Mariken Tetteroo. “Tuinierders
helpen elkaar, er wordt veel
gedaan om de biodiversiteit te
verbeteren en het mooie is dat
vrienden en wandelaars er ook
van kunnen meegenieten. Een
volkstuin is zoveel meer dan
alleen een tuin voor jezelf.”
Tetteroo maakt zich zorgen
over de herverdeling en het
groenbeheer door de gemeen-

oplopen tot achthonderd
procent. Dat was aanvankelijk het plan van Marieke
van Doorninck (GroenLinks), wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid, om grondprijzen
van volkstuincomplexen te
harmoniseren. Na protest
van tuinders, een petitie
met ruim 27.000 handtekeningen en een gesprek
met de besturen van vijftien
tuincomplexen is het plan
uitgesteld tot februari 2021.
Door Claudia Pietryga-Spuij

Omdat de grondprijs in
Amsterdam de afgelopen
jaren flink is gestegen, wil de
gemeente die van de volkstuincomplexen via een historische
correctie mee laten stijgen.
Ook moeten er complexen op
het riool worden aangesloten,
wat 26 miljoen euro kost. Voor
de tuinders betekende dit aanvankelijk een huurverhoging
van gemiddeld 0,49 cent naar
2,25 euro per vierkante meter
in twee jaar tijd.
Omdat het plan veel weerstand
opriep, kwam de wethouder
met nieuwe maatregelen. “Het
voorstel is om 25 procent van
de tuinders 50 procent korting
te geven en de stijging misschien over meerdere jaren

Mariken Tetteroo, op de foto met mede-tuinierder Nienke, kan haar
ziel en zaligheid kwijt op de tuin. “Tuinierders helpen elkaar, er wordt
veel gedaan om de biodiversiteit te verbeteren en het mooie is dat
vrienden en wandelaars er ook van kunnen meegenieten.”

uit te smeren,” vertelt Tamara
van Moorselaar, tuinder bij
Nieuwe Levenskracht. “Op
zich een sympathiek idee om
tuinders die het niet meer
kunnen betalen tegemoet te
komen. Maar op dit moment is
nog niet bekend hoe het inkomen wordt getoetst. Het houdt

in dat anderen het verschil van
honderden euro’s bovenop
de huurverhoging moeten
ophoesten. Sommigen betalen
dan in plaats van jaarlijks 700
misschien wel 2000 euro.”

te. “We werken veelal op basis
van natuurlijk tuinieren, zo
maaien we bijvoorbeeld gras
met een zeis zodat deze klus
stiller en milieuvriendelijker
verloopt. Zoiets is voor de
gemeente te kostbaar.”
Van Moorselaar en Tetteroo
geven aan dat zij hun tuin
kunnen blijven betalen, maar
betreuren het dat dit anderen
niet lukt. Van Moorselaar: “Ik
begrijp dat men vindt dat we
weinig huur betalen, maar het
stuit me vooral tegen de borst
dat dit top-down is aangepakt.
De plannen zijn misschien
vanuit een nobel doel bedacht,
maar in mijn ogen moeilijk
uitvoerbaar. Nu onderhouden
wij het groen op vrijwillige
basis, hoe gaat de gemeente
het betalen? Wat betekent die
herverdeling van de grond
voor onze leden? We zitten
nog met veel vragen.”

Reactie Gemeente Amsterdam
Woordvoerder Lisa den Oudendammer: “In overleg met de
tuincomplexbesturen wordt opnieuw naar de plannen gekeken.
We begrijpen dat de tuinen belangrijk zijn, zeker nu in coronatijd.
We maken een pas op de plaats en willen hun plan langs dat
van ons leggen. De huren moeten uiteindelijk wel wat omhoog,
vanwege investeringen zoals de riolering. Maar we gaan kijken
of er mogelijkheden zijn om dat op een andere manier te
financieren. Ook gaan we met de parken in overleg over de
invulling van die twintig procent openbaar groen. We willen er in
elk geval geen eenheidsworst van maken.”

In de Groenvisie 2050 staat
dat Amsterdammers binnen

OOSTELI JK OOST

Plan voor betere fietsverbindingen
Amsterdam wil de komende
jaren meer en betere fietsroutes tussen stad en regio, én tussen Zeeburgereiland, IJburg
en de rest van de stad. Er zijn
onder meer plannen voor luie
trappen naar de Schellingwouderbrug en op- en afritten voor
fietsers bij de Amsterdamsebrug.
Naar verwachting rijden er
in de toekomst zo’n 25.000
fietsers per dag via Zeeburgereiland naar de stad en
terug. Amsterdam onderzoekt
daarom een snelle en veilige
fietsroute, die loopt via een
fietsbrug vanaf de Sluisbuurt
via bijvoorbeeld Sporenburg
richting Centrum/Oost. Om de
groeiende stroom fietsers, onder wie veel scholieren, al op

te kunnen vangen, wordt eerst
gekeken naar een tijdelijke
pontverbinding op die route.
Amsterdamsebrug en Schellingwouderbrug
Fietsers van de Zuider IJdijk
en Diemerzeedijk moeten
nu via trappen naar de Amsterdamsebrug voor hun rit
naar de stad en andersom. Het
plan is om hier op- en afritten te maken. De uitvoering is
gekoppeld aan het besluit over
een nieuwe ov-verbinding
naast de Amsterdamsebrug.
Fietsers van Zeeburgereiland
naar Noord kunnen nu alleen
via het kruispunt met de Eef
Kamerbeekstraat naar de
Schellingwouderbrug. Om
de route te verkorten komen
er zogenoemde luie trappen
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richting de Schellingwouderbrug. Ook wordt een fietsonderdoorgang tussen Sluisbuurt en de Sportheldenbuurt
onderzocht. Het voornemen
is om die tegelijk uit te voeren met de realisatie van een
extra bushalte voor lijn 37 en
twee nieuwe kruisingen bij de
Sluisbuurt (gepland in 2021).
Veel fietsers en voetgangers
ervaren het kruispunt Zuiderzeeweg/IJburglaan als een
knelpunt. Om de oversteek te
verbeteren komt er een ongelijkvloerse passage ter hoogte
van de Piet Heintunnel. Het
streven is die in 2021/2022 aan
te leggen.

deBrugNieuws
B O O ST I N O O ST

Vluchtelingen krijgen taalles van buurtbewoners
Al sinds 2016 staan bij Boost
in de Transvaalbuurt de
deuren open voor nieuw
komers die Nederlands willen leren.
Boost is een initiatief van Amsterdammers dat vluchtelingen
met en zonder verblijfsstatus
helpt met taalverwerving, maar
ook hulp biedt bij het vinden
van de weg in de gezondheidszorg. De taallessen zijn
gratis en worden gegeven door
gedreven docenten, vrijwilligers met een onderwijsachtergrond.

Drie keer per week stappen Julia, Anoob, Abdelfattah, Mohammed en Ahamout en vele anderen bij Boost
naar binnen voor bijvoorbeeld Nederlandse taalles, fietsles of computerles. Foto: Aziz Kawak

Behalve de taallessen zijn er
dagelijks onder meer een taalcafé – waar in kleine groepjes
gekletst wordt over uiteenlopende onderwerpen – en
activiteiten als computerles,
fietsles en huiswerkbegeleiding, onder toeziend oog van

Kunst en Cultuur in Oost

enthousiaste vrijwilligers.
Opvallend is dat veel deelnemers ook zelf de handen
uit de mouwen steken, voor
het pandbeheer, de bar of de
keuken. Een vrijwilliger: “Bij
Boost is het al ruim vier jaar
‘met elkaar voor elkaar’, en
altijd gezellig. Dat maakt het zo
bijzonder.”
Wil jij ook deel uitmaken van
deze community, als deelnemer, vrijwillige taaldocent,
taalcoach, taalcoördinator of
huiswerkbegeleider bijvoorbeeld? Kom dan gerust eens
kijken.
Boost aan de Danie
Theronstraat 2 is open van
maandag tot en met vrijdag
van 9.00–17.00 uur.
Zie www.boostamsterdam.nl.

Door Wietse Schmidt

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

K R O N I E K VA N E E N A A N G E KO N D I G D E V E R B O U W I N G

Museum Tot Zover kan Café Roosenburgh niet missen
Museum Tot Zover ligt
verscholen in het groen
van De Nieuwe Ooster. Het
museum, dat thema's rond
de dood behandelt, luidde
begin deze maand de noodklok. Gemeente Amsterdam
wil Café Roosenburgh, dat
het museum deelt met de
begraafplaats, omvormen
tot een multi-inzetbare
plek.
Guus Sluiter, directeur van
Tot Zover, begrijpt niets van
dit voornemen. “Het café is al
een multifunctionele ruimte.
De begraafplaats heeft echter
ruimte nodig voor onder meer
een plek waar nabestaanden
hun wensen kunnen bespreken. De bediening moet weg
en er komt een koffiemachine.
Maar De Nieuwe Ooster vergeet daarbij dat het café ook
voor hun eigen bezoekers
belangrijk is.”
Het grootste probleem voor
Tot Zover is dat ze Café
Roosenburgh gebruiken voor
openingen, lezingen, voorstellingen en de ontvangst
van scholieren en studenten.

“Dat is belangrijk voor onze
exploitatie,” stelt Sluiter. “We
geven extra diepgang met
activiteiten die niet in de
museumzalen kunnen worden
gehouden.” De directeur is
ontstemd omdat er naar zijn
mening eenzijdige besluiten
zijn genomen, ondanks eerder
gemaakte afspraken.
De samenwerking tussen De
Nieuwe Ooster en Tot Zover
staat duidelijk onder druk. Het
zou spijtig zijn als dit ten koste
ging van het museum. Het
museum weet met originele
tentoonstellingen doorgaans
moeilijke thema's bespreekbaar te maken en zet aan tot
denken. De vorige expositie
De Laatste Aai bijvoorbeeld,
toonde respectvol het verdriet
van baasjes over hun overleden dieren, maar toonde tegelijkertijd het contrast met het
dierenleed door ons consumptiegedrag. Zaterdag opende Ik
Ben Mijn Lichaam Niet, een
poëtisch document waarin
Vanesa Abajo Pérez in gesprek
gaat met terminaal zieken.
De Nieuwe Ooster moet een
museum als Tot Zover koesteren. Het museum maakt zaken
rond de dood bespreekbaar en
kan het verdriet rond de dood

Vanaf zaterdag 12 december in Museum Tot Zover de tentoonstelling – een film, een serie installaties en
gedichten van dichter Maud Vanhauwaert – IK BEN MIJN LICHAAM NIET van Vanesa Abajo Pérez. In onze
selfie-society draait alles om ons ego. Maar hoe ziet het er uit als we het leven ervaren door de ogen van de
wereld in plaats van die van onszelf? Vanuit deze perspectiefwissel portretteert ze levensbedreigend zieke
Nederlanders.

wellicht verlichten. Zoals Sluiter zegt: “We zijn niet groot,
maar hebben met onze verhalen veel impact.” Momenteel
voeren de partijen gesprekken
over de ontwikkelingen. “We

hebben wel wat meer begrip
naar elkaar getoond,” meent
Sluiter. Laten we hopen dat
het genoeg is om tot een goede
oplossing te komen.
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O P D E B A A N B I J AV ’ 2 3 , T R I AT L O N S VO O R D E K I C K

Renske Maas: ‘Alle pijn achteraf is het waard’
De gedeeltelijke lockdown is onverminderd van kracht. Een verdwaalde hardloper sjokt over
de winderige sintelbaan van atletiekvereniging AV’23. Binnen staan alle stoelen op de tafels.
Op een houten buitenbankje zit Renske Maas (31). Gepassioneerd vertelt zij hoe zij verliefd
werd op de triatlon: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en als toegift een hele
marathon lopen.
“Zo’n zeven jaar terug kwam
ik bij AV’23. Ik stortte me op
marathons en liep er verschillende. Dat is toch wel eentonig
en daardoor blessuregevoelig.
Intussen ging ik meer wielrennen en als kind zwom ik graag.
Mijn vader was zwemleraar
dus amper enkele weken
oud werd ik het zwembad
in gegooid. Toevallig wilden
verenigingsleden zwemtrainingen volgen om vervolgens
gezamenlijk een triatlon te
doen. We begonnen in het Flevoparkbad en dat was eerst een
drama, ik denk dat niemand
de overkant van het zwembad
haalde. Daardoor waren we
supergemotiveerd, hebben
de hele zomer getraind. In
september 2018 deden we een
verkorte triatlon op de Bosbaan. Ik vond het zó gaaf dat
ik ermee doorging. Afgelopen
juni zou ik een halve triatlon
doen in Hoorn, die vanwege
corona niet doorging en een
jaar is opgeschoven. Hopelijk
in juni! En daarna een hele.”
Wat drijft een triatleet, vraag
ik mij hardop af. “Sowieso de

kick. Wat ook mooi is: je eigen
lichaam steeds opnieuw uitdagen en de voldoening als je
door training en zelfdiscipline
wéér verder komt. Gaaf om
beter te worden en te zien hoe
anderen beter worden. Het is
fijn trainen hier, iedereen is op
een motiverende manier competitief. Als iemand een halve
triatlon doet, willen anderen
dat ook. Dat is wel een lekkere
sociale druk. Het gaat niet om
winnen want uiteindelijk doe
je het voor jezelf, niemand van
ons gaat naar de Olympische
Spelen. Hoewel triatlon geen
teamsport is geeft trainen in
groepsverband wel teamgevoel. En uiteindelijk willen we
met AV’23 ook aan een triatloncompetitie deelnemen.”
Voortschrijdende persoonlijke
ontwikkeling motiveert, zoveel is duidelijk. Toch vragen
triatleten veel van zichzelf:
“Ik train bijna dagelijks, werk
fulltime, heb een sociaal
leven en partner, waarbij het
helpt dat hij ook triatleet is.
Je kunt altijd trainen, al is
het een halfuurtje. Iedereen

doet het anders, sommigen
trainen minder vaak; er zijn
ook werkende moeders met
drie kinderen. Mijn motivatie
wisselt, soms train ik niet of
heb ik rust nodig. De afgelastingen door corona maakten
het moeilijker ergens naartoe
te werken. Na mijn marathons
liep ik erbij als een pinguïn,
kon mijn benen nauwelijks
strekken, ging op m’n werk
naar het invalidentoilet. Twee
dagen na een marathon zat
ik in het vliegtuig, echt een
pure hel. Gelukkig voelde ik
de roze wolk ook nog. Je hebt
bij een marathonfinish twee
soorten mensen. De een zegt:
afgestreept van m’n bucketlist,
maar nooit meer. De ander
wordt verliefd en denkt: nog
een keer. Alle pijn achteraf is
het waard.”
Door Gijs Lauret

Renske Maas traint onverminderd voor triatlons op de baan van
AV’23. Wat ze er zo mooi aan vindt: “Je eigen lichaam steeds opnieuw
uitdagen en de voldoening als je door training en zelfdiscipline wéér
verder komt.”

OOSTENBURG

Sociale huurwoningen
voor jongeren opgeleverd
Op het eiland Oostenburg is deze maand De Poort
opgeleverd, een duurzaam wooncomplex met studio’s.
Woningcorporatie Stadgenoot heeft 96 jongeren de
sleutels overhandigd van hun nieuwe woning.
Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot, is
trots. “Een fantastisch kleurrijk gebouw met sociale
huurwoningen voor jongeren, ontworpen door jonge
architecten en gebouwd in hartje Amsterdam. Sociale
huur op deze plek is bijzonder omdat de grond hier veel
waard is. Maar wij vinden het belangrijk dat er ook in deze
nieuwe wijk plek is voor sociale huur.”
De studio’s zijn gasloos en voorzien van duurzame warmte.
Het gebouw is zo ontworpen dat er – letterlijk – ruimte is
voor gezelligheid. Er is een gemeenschappelijk dakterras
en de galerijen zijn extra breed om ruimte te bieden voor
een tafel en een stoel. Bewoners kunnen elkaar daardoor
gemakkelijker ontmoeten.
In 2025, als de wijk helemaal af is, vind je hier een mix
van huurwoningen (sociaal, middensegment en vrije
sector), koopappartementen, zelfbouwwoningen,
ontspanningsplekken, maar ook horeca en bedrijvigheid.
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‘Het is steeds weer spannend wat er komt overvliegen’
Elk najaar tellen voge-

In de database Trektellen.nl is
eenvoudig te zien wat dagrecords zijn voor deze plek.
“Afgelopen vrijdag hadden
we meer dan 250 pijlstaarten,”
vertelt Frank. “Ook hadden we
dit jaar een dagrecord bergeenden en de meeste houtduiven
ooit, 1188.” De bijzonderste
soort dit najaar was de ortolaan. “We stonden hier toen-ie
al roepend vlak langs vloog.
Het is een zeldzame soort die
vroeger in Nederland broedde.
Hij overwintert ten zuiden van
de Sahara.”

laars in het Diemerpark de
trekvogels die overvliegen.
Frank van Groen begon er
zeven jaar geleden mee.
Door Kirsten Dorrestijn

Op een heuvel in het Diemerpark staat Frank van Groen
naast een telescoop. Om zijn
nek hangt een verrekijker.
“Kijk, daar gaat een groepje
spreeuwen,” wijst hij in de
lucht. “Het zijn er 37,” weet hij
in een oogopslag. Hoe hij dat
zo snel weet? “Ik maak groepjes van vijf. Of, als het duizenden vogels zijn, groepjes van
100 of 500. De vogels vliegen
vaak wel 60 of 70 kilometer per
uur, dus je moet snel tellen.”
Deze plek in het Diemerpark
– een kale, uitgestrekte vlakte –
geeft goed zicht op de overtrekkende vogels. Frank wijst
richting IJburg: “Ze komen
vaak uit het noorden, vanaf het
IJ aan gevlogen.”
Het was Frank die zeven jaar
geleden in het Diemerpark
begon met vogels tellen tijdens
de trek. Nu heeft hij een
groepje mensen om zich heen
verzameld dat mee telt. Van
augustus tot in december fietst
Frank soms bijna dagelijks net

Het leuke aan het trektellen
vindt Frank dat het steeds
weer spannend is wat er komt
overvliegen. “Ik heb nog
beter leren vogels kijken. Aan
bepaalde details van hoe ze
vliegen, weet ik de soorten te
herkennen.”

In deze periode fietst Frank van Groen bijna dagelijks net na zonsopkomst vanaf zijn huis bij Muiderpoort
naar het Diemerpark om trekvogels te tellen. “Ze komen vaak uit het noorden, vanaf het IJ aan gevlogen.”

na zonsopkomst vanaf zijn
huis bij Muiderpoort naar het
park om op de uitkijkpost te
staan. In de zomer is dat vaak
al om half zeven. Hij telt twee
tot drie uurtjes, en gaat daarna
aan het werk (hij werkt bij een
ecologisch adviesbureau).
“Hoor je de kolganzen roepen?” vraagt Frank. “Het zijn er

4 plus 3 is zeven – 10 – 15 – 25,”
telt hij hardop. De gegevens
die hij verzamelt, voert hij
in op de website Trektellen.
nl waar landelijk alle informatie samenkomt. Aan de
hand van de gegevens kunnen
bijvoorbeeld effecten van de
klimaatverandering worden
geanalyseerd.

Behalve vogels op wintertrek
vliegen er natuurlijk ook
vogels in het Diemerpark die
niet wegtrekken. “Die schrijf
ik niet op. Nou, meestal heb
ik wel een daglijst met leuke
soorten, zoals vanochtend een
torenvalk en twee waterrallen,
soms Cetti’s zangers, groene
spechten of goudvinken. Maar
ik zet ze niet op de treklijst.”

Nieuwe HEMA aan de Linnaeusparkweg
Er is veel beweging bij HEMA in Oost. Onlangs verhuisde het filiaal aan de
Linnaeusstraat naar winkelcentrum Oostpoort. Op 9 december is er nog een
gloednieuwe winkel bij gekomen aan de Linnaeusparkweg. Deze heeft een
duurzame uitstraling, is overzichtelijk ingedeeld en beschikt over een eigen
gebaksafdeling.
Philip Mes, landendirecteur Hema Nederland: “HEMA is in 1926 opgericht
in Amsterdam en heeft altijd de wortels in deze stad gehouden. Daarom is
het voor ons extra speciaal om in Amsterdam een volledig nieuwe winkel te
openen. Wij zijn er trots op dat er een grote behoefte bleek aan een nieuwe
winkel in dit deel van de stad en dat deze is gerealiseerd.”

Twee extra velden voor hockeyclub Diemen
Diemen krijgt er een heleboel sportvelden bij. In het DiemerNieuws viel
deze maand te lezen dat er in sportpark De Diemen nog twee hockeyvelden,
een handbalveld, een half voetbalveld en een beachveld worden aangelegd.
Voor honkbalclub TIW-Survivors is dan geen plek meer, zij vinden onderdak
bij de honkbalclub in Sportpark Middenmeer.
Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting – met 38 parkeerplekken – is
in december door het Diemense college van B&W vastgesteld. Na de zomer
van 2021 moeten alle nieuwe velden gereed zijn.
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Onderhoudsbedrijf

Van der Sluis
Winteractie voor al
uw schilderwerk
- Wij werken coronaproef -

Ook uw glazenwasser,
binnen en buiten
Meer info
Mogen wij ons even voorstellen?

Meubelstoffeerderij Miedema & Zn. is een ouderwets
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Voor schilderwerk:
Milko 06 - 40656095
Ramon 06 - 43454446
Voor glazenwassen:
Jan de Lapper 06 - 14961692

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

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 terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan IJburg 2e fase
- Strandeiland, MER en Passende Beoordelingen Strandeiland
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, artikel 7.2a Wet milieubeheer en artikel 7.10 Wet
milieubeheer het volgende bekend.
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 1 december 2020
ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan IJburg
2e fase - Strandeiland, het Milieu Effect Rapport (MER) en de Passende Beoordelingen Strandeiland.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met
ingang van donderdag 10 december 2020 tot en met vrijdag 22 januari 2021
ter inzage op:



Stadsloket stadhuis, Amstel 1, te Amsterdam;
Stadsloket Oost, Oranje Vrijstaatplein 2, te Amsterdam.

Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken.
Dit kunt u doen via het telefoonnummer 14020.
Kennisgeving
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 10 november 2020 besloten over
opheffing, wijziging en/of aanwijzing van afvalcontainers en grof afval te IJburg
(Haveneiland Zuidwest/Rieteiland West, Haveneiland Noordwest, Steigereiland
Noord en Zuid).
De besluiten bekijken
De besluiten met de nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof
afval kunt u van 27 november tot 8 januari 2021 bekijken op www.amsterdam.nl/
containersoost of op afspraak bij het Stadsloket, Oranje-Vrijstaatplein 2, Amsterdam.
Het Stadsloket is open van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, op
donderdag tot 20:00. Voor het maken van een afspraak belt u met 14020.
Als u het niet eens bent met het besluit
U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met het besluit voor de plekken voor
afvalcontainers en grof afval. U gaat in beroep door een brief te sturen naar de
Raad van State. Het adres is: Raad van State, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent
met het besluit. Deze brief moet u voor 8 januari 2021 versturen. U betaalt kosten
(griffierecht) als u in beroep gaat.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.M1901BPGST-OW01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een
schriftelijke zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad
van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, team
Juridische Planvorming, t.a.v. Dhr. Jerry de Rijke, Postbus 2758, 1000 CT
Amsterdam, met als vermelding van het onderwerp: “zienswijze bestemmingsplan IJburg 2e fase -Strandeiland”.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, Dhr. Jerry de Rijke via telefoonnummer 14020.
De voorkeur wordt gegeven aan schriftelijke zienswijzen.
Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/kennisgevingen

Wonen in het hart van de Amsterdamse
Houthaven voor betrokken 50-plussers.
Nog enkele appartementen beschikbaar!
• 2- en 3-kamerwoningen van 75, 81 en 86m²
• Balkon op het zuidoosten of noordwesten
• Luxe keuken en ruime badkamer
• Vanaf €1.185,- per maand (ex. servicekosten)
• Woonkamer met uitzicht over de gracht of de Houthaven

“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

ZGAODeel 75
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

HET NIEUWE THEEHUIS IS EEN AANWINST VOOR HET FLEVOHUIS

‘Bewoners en familie kunnen hier samen Kerst vieren’
Het Flevohuis wordt gemo-

Ze zeggen: ‘Het is bijna als
vanouds, we mogen weer naar
onze clubjes.’ Mevrouw Van
Huizen, die druk in de weer is
met haar kerstschilderijtje: “Als
ik hier binnenkom, dan weet ik
het al: we gaan wat leuks doen.”
Mevrouw Meijer ontsteekt
met een kordate beweging de
lampjes van haar kerststolp.
“Ik geniet hier altijd zo van.” Ze
kijkt naar haar kerststukje en
lacht: “Nou, een beetje licht in
de duisternis.”

derniseerd en in de zomer
is op de begane grond het
Theehuis geopend. Dat komt
nu hartstikke goed van pas.
Het is een extra ruimte voor
activiteiten en een gezellige
plek waar bewoners hun
familie kunnen ontvangen,
bijvoorbeeld met Kerst. Lies
Grendel: “Na een moeilijke
eerste periode kan het nu
weer. We zijn zo blij.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Het Flevohuis is in kerstsfeer gebracht, de kerstboom
staat, Sky Radio klinkt met de
bekende kerstliedjes zachtjes
door de speakers. De ene na de
andere bewoner komt binnen
en schuift aan tafel. Het is de
creatieve ochtend in het Theehuis, en vandaag worden er
kersttafereeltjes en kerstschilderijtjes gemaakt. Vrijwilliger
Nel uit Betondorp is er ook,
zoals elke donderdag. Ze helpt
met veel plezier mee om het
bewoners naar de zin te maken:
“Dames, wat willen jullie?” Op
tafel zijn koffie, thee, koekjes,
glitters en andere versieringen
klaargezet.
Lies is activiteitenbegeleider
en eigenlijk nog veel meer, ze
werkt al dertig jaar bij ZGAO.
Ze kent de wensen van bewo-

Mevrouw Van Huizen (l), activiteitenbegeleidster Lies en mevrouw Meijer (r) genieten van de creatieve
ochtend in het Theehuis, schrijfster van dit stukje Linda van den Dobbelsteen kijkt toe. Lies: “Het is heel fijn
dat bewoners en hun familieleden straks – uiteraard volgens de richtlijnen – toch gezamenlijk Kerst kunnen
vieren bij ons.”

ners en hun behoefte aan gezelligheid als geen ander. Behalve
kerststukjes staat er deze maand
nog meer op stapel: een kleine
kerstmarkt, een kerstbrunch
en -borrel voor bewoners en
familie, en diverse nieuwjaarsactiviteiten. Lies heeft samen
met haar team hard gewerkt
om het voor elkaar te krijgen.
De bewoners zijn kwetsbaar

en het virus is actief in stad en
land. “Het was zoeken en veel
overleggen, wat kan en mag, en
wat niet. Toen we dat eenmaal
uitgedokterd hadden, konden we een mooi programma
opstellen. Vanwege corona
kan het niet groots en zijn er
regels, maar het kán wel en dat
is het belangrijkst. Natuurlijk
is de feestmaand anders dan we

gewend zijn, maar gevierd zal
er worden.”
Ook de vaste activiteiten kunnen gelukkig weer doorgaan.
De gymnastiekochtenden zijn
terug en er treden zelfs weer
artiesten op – met mondkapje.
Lies: “Onze bewoners hebben
de leuke momenten tijdens de
eerste coronagolf enorm gemist.

HAVEN VAN I JBURG

Een cadeautje voor de bewoners
De haven van IJburg staat in
het licht. Op initiatief van
BIZ Haven IJburg is woensdag 2 december om 19.00
uur in het bijzijn van zo’n
twintig ondernemers en belangstellenden de strik onthuld en werd er geproost.
Voorzitter Roel Geijsen van
N.A.P.: “Altijd komt de Sint aan
in de haven van IJburg, die traditie is ons dit jaar door de neus
geboord. We hebben duizenden kinderen en hun ouders
moeten teleurstellen. Dit is een
gebaar naar hen.”
Mede-initiatiefneemster
Ingeborg Vink vult aan: “Dit is
een klein cadeautje voor alle

inwoners van IJburg en ver
daarbuiten. Wij hopen hiermee
ook de haven aantrekkelijk te
houden, kleur en gezelligheid
te brengen. Het is hier nu een
stuk rustiger dan normaal, de
ondernemers hebben het niet
makkelijk.” Michiel Steetskamp
van DOK48 broedt op een
groot ‘terugkomfeest’, dat wat
hem betreft – als het weer mag
– enkele dagen mag duren. De
ondernemers slaan dan net
zoals nu de handen ineen. “Dan
vieren we de vrijheid.”
Het bestuur BIZ Haven IJburg heeft het ontsteken van
het lichtproject coronaproof
uitgevoerd. De fotograaf gaat als
laatste weg, voor hem was dit
het gezelligste uitje sinds tijden.

De haven IJburg staat in het licht, het havengebouw is ingepakt.
“Een cadeautje voor alle bewoners.”
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Lies bevestigt nog eens hoe
goed het is dat het Theehuis er
nu is. “Het is een aanwinst voor
de gastvrijheid. Met uitzicht op
de tuin en ruim genoeg om de
1,5 meter afstand aan te houden, is het gewoon een fijne
plek. Daarom is de familie met
Kerst ook zo welkom en hebben we de borrel en de brunch
georganiseerd. Zodat bewoners
en familie tijdens de feestdagen
samen kunnen zijn. Het doet
zo goed om bewoners te zien
genieten.”
www.zgao.nl

Advertorial

WA AR DE B ON

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

Bon voor een GRATIS OOST Slaapcomfort
HOOFDKUSSEN t.w.v. minimaal 100,Bij besteding vanaf 395,-

Zeeburgerpad 80-82 - Amsterdam - T. 020 - 692 91 51 - oostslaapcomfort.nl
Deze actie is geldig t/m 31 december 2020. Deze bon is niet inwisselbaar tegen contant geld. Alleen op vertoon van deze waardebon en bij een minimaal aankoopbedrag van 395,- bij OOST Slaapcomfort heeft u recht op een OOST Slaapcomfort hoofdkussen.

Je slaapt beter met een goed advies!
Zeeburgerpad 80-82 - Amsterdam - T. 020 - 692 91 51 - oostslaapcomfort.nl
Altijd P direct voor de deur.

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

Kom op een rustig moment,
mijd de drukte, kom goed
voorbereid en kom alleen!

MA DI WO DO VR ZA ZO

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

WINKELCENTRUM

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

facebook.com/diemerplein

instagram.com/winkelcentrumdiemerplein

Je woont samen en
gaat uit elkaar,
wat nu?
Op het moment dat je als
samenwoners uit elkaar gaat,
wordt vaak gedacht dat het in
onderling overleg geregeld kan
worden. Als de communicatie
goed verloopt is dit inderdaad
mogelijk. Helaas leert de
ervaring dat er vaak zaken over
er
mr. J.G. (Joosje) Veneman, jurist en
het hoofd worden gezien. De
MfN Register Familiemediator
wet voorziet daarnaast niet in
speciﬁek voor samenwoners geldende regels. Wie beslist er op het
moment dat er geen duidelijke afspraken op papier staan?
Waar kan je allemaal aan denken?
• Een werkbaar ouderschapsplan met een regeling voor de
kinderkosten.
• Een afwikkeling van de gezamenlijke ﬁnanciën.
• De afwikkeling van een eventuele samenlevingsovereenkomst.
• Een regeling voor de gezamenlijke woning.

ft u teHeeft
maken
u te
met
maken
huiselijk
met huiselijk
eld ofgeweld
kindermishandeling,
of kindermishandeling,
uzelf of
bij
bijuzelf
of bij
om
iemand
u heen?
om u heen?
Heeft
uiemand
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met
huiselijk
geweld of ouderenmishandeling,
U uzelf
kunt
er bij
iets
tegen
doen,
tegen
hoe
doen,
ofer
bijiets
iemand
om
u heen?

Wij hebben een speciaal traject ontwikkeld voor samenwoners op
basis van passende vaste prijsafspraken, zodat de afspraken
duidelijk op papier komen te staan en ieder zich kan richten op een
nieuwe toekomst.

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

Geïnteresseerd
in dit traject? Neem dan gerust contact met ons
Geï
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

020veiligthuis.nl
020veiligthuis.nl
020veiligthuis.nl
of kijk op

team@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl
020 – 820 81 71

deBrug De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

LU C H T VA A R T M U S E U M A A N H E T I J ?

‘Noord was het bastion van de landelijke luchtvaart’

Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) op het terrein van de latere Fokkerfabriek. Gezien in zuidelijke richting, naar de Hagedoornweg.
Beeld: Stadsarchief Amsterdam

De tv-serie Vliegende Hollanders vloog de afgelopen maanden voorbij. De
geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart is een
fascinerend verhaal. Extra
bijzonder is dat de historische oorsprong aan de
boorden van het IJ ligt.
De ELTA, Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling
Amsterdam, geldt als de
wieg van de Nederlandse
luchtvaart. De expositie
was van 1 augustus tot 1
september 1919 aan de
Papaverweg in de Buiksloterham. Het Nederlandse
publiek moest enthousiast
gemaakt worden voor een
nieuw verschijnsel: ‘vliegen’. In een grote tentoonstellingshal toonden vliegtuigbouwers uit binnen- en
buitenland hun toestellen.
Er was een vliegveld waar
demonstraties plaatsvonden. Rondvluchten kostten

het voor die tijd ongekend
hoge bedrag van veertig
gulden. Toch werden er
bijna vierduizend tickets
verkocht. Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en
koningin-moeder Emma
namen hoogstpersoonlijk
een kijkje. Organisator
Albert Plesman werd er
gepolst als eerste directeur
van het nieuw op te richten
luchtvaartbedrijf genaamd
KLM. Het evenement trok
zo’n 500.000 bezoekers,
wat een flink aantal is in een
land met destijds zo’n 6,6
miljoen inwoners.
Zeeburgereiland
Na de ELTA nam ‘De Vliegende Hollander’ Anthony
Fokker het terrein op de
Papaverweg in gebruik voor
zijn Nederlandse Vliegtuigenfabriek. Bij TuindorpOostzaan kwam een extra
vliegveld. Met tractoren
werden de vliegtuigen
voortgetrokken voor ze
opstegen. Op Zeeburgereiland was ‘vliegveld Schellingwoude’ – een militair

vliegterrein dat door Fokker
werd gebruikt om watervliegtuigen te testen. Noord
was vanwege de ruimtelijke
ligging aan Waterland en de
voormalige Zuiderzee een
ideale plek om te stijgen en
landen. In korte tijd groeiden de vliegvelden aan het
IJ uit tot bastion van de
landelijke luchtvaart.
Luchthaven
Wat precies de overweging
was om de nationale luchthaven, in het kielzog van
de meeste andere lawaaiige
industrieën, niet aan de
noordkant van Amsterdam
te realiseren is onbekend.
Mogelijk vond men de
nabijheid van chemische fabrieken en de dichtbevolkte
monumentale grachtengordel te riskant – er viel in de
beginjaren regelmatig ‘een
vliegende krat’ uit de lucht.
In de jaren twintig besefte
men al dat het vliegverkeer
sterk zou gaan toenemen. In
residentieel Den Haag wilde
men het nationale vliegveld
ook graag hebben. Wellicht

als compromis werd daarom
in 1926 een stuk polder ten
zuidwesten van de stad aangekocht. Schiphol begon als
een onaanzienlijke vliegweide, maar groeide tweede
helft twintigste eeuw uit tot
een van ’s werelds belangrijkste luchthavens.
Liefhebbers van Waterland
en het IJmeer mogen zich
gelukkig prijzen. De Aalsmeer- en Zwanenburgbaan
hadden voor hetzelfde geld
Holysloot- en Zunderdorpbaan geheten. Blij toe dus,
al is het jammer dat aan het
IJ niets herinnert aan het
decennialange luchtvaartverleden. De Fokkerweg
en Plesmanlaan vind je in
Amsterdam-West. Overal in
Nederland pronken antieke
Fokkers op verkeerspleinen
en staan luchtvaartmonumenten – behalve nabij het
IJ waar alles begon.
Museum
Daarom pleit ik voor een
antieke Fokker in de omgeving van de Papaverweg.
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En doe in de Sluisbuurt
aan de waterkant een oud
militair watervliegtuig.
Daarnaast zie ik graag de
komst van een nationaal
luchtvaartmuseum aan het
IJ. Nu is het erfgoed van de
luchtvaart een allegaartje
dat verstrooid is over musea
die nauwelijks bereikbaar
zijn. Verstopt in een Soesterbergse stuifduinpan
toont het Defensiemuseum
prachtige toestellen. Buiten
Lelystad ligt het Aviodrome
– een tochtgat. Het Fokker
Museum zou zich ergens
in Heemstede-Aerdenhout
moeten schuilhouden.
Laten we deze versnipperde
musea samenvoegen in
een groots gebouw nabij de
IJ-oever van AmsterdamNoord.
*Het eerste seizoen van Vliegende Hollanders (negen afleveringen) kun je terugkijken via
NPO-start.

Verzekerden bij de Achmea-groep* hebben een verwarrend bericht
ontvangen over levering van diabetes-testmiddelen, incontinentiemateriaal, katheters en urinezakken, stoma-artikelen, verbandmiddelen
en drinkvoeding in 2021. Wat is er aan de hand?
Zilveren Kruis Achmea heeft gemeld dat zij levering van medische
hulpmiddelen door enkele landelijke leveranciers laat verzorgen en
niet langer door apotheken. Deze informatie is onjuist. De correcte
informatie is dat Zilveren Kruis Achmea uw bestellng bij uw eigen
apotheek niet langer volledig vergoedt.
U kunt nog steeds bij de apotheek terecht! Dat is belangrijk! Samen met
andere zorgverleners zorgen wij ervoor dat u op maat en op tijd uw
hulpmiddelen krijgt mèt de daarbij behorende zorg.
Diverse andere zorgverzekeraars blijven in 2021 levering van medische
hulpmiddelen door uw apotheek wél volledig vergoeden (zie het schema).
Let hierop bij het kiezen van een zorgverzekeringspolis voor 2021.
Uw apotheek kan u verder informeren.
Mokum Farma, Ies van Golen, apotheker te Amsterdam

VERGOEDING EN
VERKRIJGBAARHEID VAN
MEDISCHE HULPMIDDELEN.
IN 2021 - INFORMATIE VAN
APOTHEKERSORGANISATIE KNMP
Zorgverzekeraars gaan op verschillende manieren
om met medische hulpmiddelen, zoals stoma’s,
verbandmateriaal en injectiespuiten. Er zijn drie
mogelijkheden:

De zorgverzekeraar neemt de hulpmiddelen af
bij de apotheek. Die levert ze direct aan u.
De zorgverzekeraar neemt de hulpmiddelen af
bij een landelijke leverancier. Deze levert ze via
de apotheek aan u.
De zorgverzekeraar neemt de hulpmiddelen af
bij een landelijke leverancier. Deze levert niet via
de apotheek aan u.

Neemt de zorgverzekeraar de hulpmiddelen af bij
de apotheek, of dient de apotheek als afhaalpunt
(opties 1 en 2)?
Dan weet uw apotheker welke medische hulpmiddelen u gebruikt. Hij kan hierover overleggen met
uw arts en verpleegkundige als dat nodig is.
Neemt de zorgverzekeraar hulpmiddelen af bij een
landelijke leverancier (optie 3), en haalt u medische
hulpmiddelen af bij uw apotheek?
Dan moet u mogelijk zelf (een deel) betalen. Kijk
voor de precieze voorwaarden op de website van
het zorgverzekeringsmerk waarbij u een polis wilt
afsluiten.

* De nieuwe regels gelden voor
alle Zorgverzekeringsmerken
van Achmea: Zilveren Kruis,
FBTO, Interpolis, De Friesland,
ProLife, ZieZo

Fotoserie Zeeburgereiland:

‘De ontmanteling’
Aan het begin van deze eeuw werd in wat nu de Sportheldenbuurt
is de RI-Oost ontmanteld. Daar is een prachtige fotoserie van.
Deze set van vier foto’s (20x20 cm) op geborsteld aluminium is te
bestellen voor €200. Oplage: 20 sets. Beelden gemaakt op Hasselblad,
de beste middenformaatcamera die er is.

Kirsty Pargeter, Vecteezy

Bezorging binnen 24 uur na bestellen, via info@adamenmedia.nl.

Restaurant

fijne feestdagen
namens alle
medewerkers

Le Bistro

Afhaal en bezorging in heel Diemen
en daarbuiten, check de site.

KERSTMENU VOOR THUIS

deBrug

3 gangen menu vanaf € 39,50
4 gangen menu vanaf € 46,00

Bestellen: www.lebistrodiemen.nl / 020-7732908
Muiderstraatweg 55, Diemen

deBrugNieuws
Kerstgroet van onze bezorgers

PLEIN THEATER

Rond 16 december, tegelijk met de bezorging van deze editie 128 van de Brug, komen de (vaak
jonge) bezorgers een kerstgroet brengen. Door weer en wind, als ze even vrij zijn van school,
zorgen onze bezorgers 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 neppers subiet de deur kunt wijzen. Jongelui met dit
kaartje én de Brug verdienen wat ons betreft iets extra’s voor hun trouwe werk.
Tip van Mediaverspreiders Amsterdam: “Mocht je een bijdrage willen geven, dan kunt je dit
wellicht in een zakje doen en bij je voordeur neerleggen. Zo is het contact zo kort mogelijk,
conform de huidige maatregelen. Alvast bedankt voor je bijdrage, onze bezorgers komen ook
in 2021 met plezier de krant weer bezorgen.”

Kindertheater in de kerstvakantie
Met de kerstvakantie voor de deur is het leuk om alvast
een gezellig uitje te plannen. Het Plein Theater in Oost
brengt van 19 december tot en met 3 januari de nieuwe
theatervoorstelling Nietsnut! Een spannend verhaal over
Oscar, die altijd maar aan het werk is en nergens meer tijd
voor heeft. De apparaten om hem heen jagen hem op met
piepjes, totdat op een dag de stroom uitvalt en niets meer
is zoals het was. Hoe gaat Oscar hiermee om?
Nietsnut! is een productie
van Wie Walvis, een
theatergroep die
muziektheater maakt
‘voor kinderen die zich
groot voelen en voor
volwassenen die weer
even klein willen zijn’.
De voorstelling is voor
kinderen vanaf 6 jaar.
Voorstelling om 13.00 en
16.00 uur. Plein Theater,
Sajetplein 39, tickets via
plein-theater.nl. Korting
met stadspas met
groene stip.

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.

WAT E R L A N D P L E I N , A M ST E R DA M - N O O R D

‘Het beeld van een gigantisch stuk Engelse drop’
In de documentaireserie
Klassen, nu te zien op televisie, worden leerlingen uit
Amsterdam-Noord gevolgd
in het jaar dat zij hun schooladvies krijgen. Een van de
hoofdpersonen is een meisje
dat door haar grootouders
opgevoed wordt omdat de
moeder worstelt met een
alcoholprobleem. Het meisje
wordt elke dag door haar opa
opgehaald van school.
Op een scootmobiel voert de
tocht door een typische arbeidersbuurt in AmsterdamNoord, honderd jaar geleden
aangelegd door een filantropische woningbouwvereniging. We zien lage gemetselde
huisjes met rode dakpannen
en poortjes in de stratenwand
die voeren naar smalle achterstraatjes. De gevels zijn deels
afgewerkt met overnaadse
houten geveldelen, in een stijl
die verwijst naar de landelijke
bouwstijl van Waterland. De
camera legt prachtig vast hoe
het meisje met haar opa de
dagelijkse route naar huis
volgt.
Op een grijze dag zien we ze
op de rug, langzaam voortbewegend door het buurtje.
Opeens doemen op de achtergrond twee hoge torens op in
de mist! Ik ben geïntrigeerd.
Ik heb de torens eerder ge-

zien vanaf de ringweg, maar
ik ben nooit dichtbij geweest.
Op een regenachtige dag rijd
ik er op gevoel heen. Aangekomen aan de voet van de
torens ontdek ik dat er nog
een paar halfhoge woongebouwen omheen staan, en dat
er een heel winkelcentrum
zit, met alles erop en eraan.
Gall & Gall, Etos, een oliebollenkraam, veel kerstbomen,
veel geparkeerde auto’s. Veel
baksteen ook.
Overal waar je kijkt, zie je
baksteen in verschillende
tinten rood, bruin en geel.
De strakke straatklinkers
zijn roodbruin, de gevels
van de torens hebben een
kleurverloop dat gaat van
donkerbruin aan de voet,
lichtbruin in het midden,
naar wit aan de top. De kleur
van de gevelsteen verspringt
per laagje van 50 cm hoog,
waardoor het beeld van een
gigantisch stuk Engelse drop
ontstaat. De ramen zijn klein
in relatie tot het oppervlak
aan metselwerk, waardoor
de gebouwen een massieve
indruk maken. De hoogste
torens worden naar boven toe
smaller doordat de gevel op
twee hoogtes een stuk naar
achteren springt.
De combinatie van kleurgebruik en massieve, getrapte

gevel doen mij ver weg denken aan woestijnarchitectuur
uit het Midden-Oosten, neem
de 16de-eeuwse stad Shibam
in Jemen. Ik weet niet direct
wat ik van deze architectuur
moet vinden. Gewaagd om
deze woestijnkleuren zo toe
te passen in een Noord-Europese stad, dat is mijn eerste
indruk. Van een afstand vond
ik de hoge gebouwen intrigerend, met de subtiel getrapte
gevels en het kleurgebruik
waardoor de top lijkt op te
lossen in de wolken. Maar

van dichtbij overheerst de
roodbruine baksteen en is
er opvallend weinig groen te
zien.
Wat zeker niet helpt, is de
onrustige stedenbouwkundige setting van het complex,
waarbij de gebouwen en
straten in een hoek van 45
graden ten opzichte van elkaar gelegd zijn. En dat in een
wijk waar de huizenblokken,
conform het moderne ideaal,
netjes in een rechthoekig grid
gebouwd zijn. Het ontwerp
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van het Waterlandplein is een
samenwerking geweest tussen
drie gerenommeerde architectenbureaus. Maar hier zie
je dat een samenwerking van
drie op zich goede ontwerpers niet automatisch leidt
tot een geslaagd resultaat. In
onze familie zeggen wij, als
we gezamenlijk in de auto
zitten en zoiets tegenkomen:
‘Hier is iets faliekant misgegaan!’
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

SEIZOEN

naar Intratuin Amsterdam
16
1

AP

RO

ZE

S1
NW

IJD

NOORD

.
T R ANSFO R M ATORW

IJ-

HA ARLEMME RWEG

TN

15

L.

3

Het IJ

Amsterdam
5
FD WEG
HOO

CENTRUM

IJBU
R

G

LN

.

14

A10
eer

Watergraafsmeer
ID

DE

N

TELD

W
EG

intratuin

I JK

S108

ZUID

13

G

7

IJm

M

ES
LA I R

R.
SEST

OOST

S
AM

DE

1

SK
U RIT
MA

M

S100

6

OO

E
AD

A1

RT
OVE

HOBBE M A KD.

A10

S114

DE
NA SAU K A
S

Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

OO

.

2

16

EG

LN
RN

deBrugVrienden

KL

Westpoort

O

S1

O
IS
EW
EG

S1
S110

THELIQUIDCOLLECTION

06 21168480

A2

OPEN
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

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

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
KL

AP

RO

ZE

IJD

NOORD

.
T R ANSFO R M ATORW

IJ-

HA ARLEMME RWEG

T

S114

DE
NA SAU K A
S

FD WEG
HOO

CENTRUM

Bloker_VK_V3.indd 1

IJBU
R

G

LN

OVE

RT O

DE GRIEKSE
OOST
KEUKEN BIJ
JEintratuin
THUIS!

SEST

DE

IJm

A10

eer

Watergraafsmeer

ID

DE

N

TELD

W

EG

I JK

ZUID

13

G

S108

7

R.

M

ES
LA I R

S
AM

DE

1

SK A
U RIT
MA

OM

S100

6

O
O

S1

IS
EW

A10

EG

12

De Nieuwe
Meer

S110

Diemen

11

10
SP
AK

Amstel

© www.emk.nl

A2

W.
LER

VA N N IJEN R ODE W .

1 km

EUROPA BD .

enoteca

13

12

S1

05-04-19 14:47

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

.

14

HOBBE M A KD.

A10

Perfection with Elegance & Grace

15

Het IJ

Amsterdam
5

OO

NL.

3

8

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

16

EG

.

2

S1
NW

LN
RN

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

Cornelis Zillesenlaan 78

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

16

1

Westpoort

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

Pieter van der Straaten

A1

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

Italian wine & food

INTRATUIN
AMSTERDAM

THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION
THELIQUIDCOLLECTION

www.house
ofxango.nl

IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam

Amstel

.
ERW

THELIQUIDCOLLECTION

AKL

IEDER7 DAGEN

1 km

© www.emk.nl

House of Xangô

11

10
SP

VA N N IJEN R ODE W .

EUROPA BD .

Boekhandel
IJburg

Diemen

12

De Nieuwe
Meer

Boekhandel
IJburg

13

12

A10

8

INTRATUIN
AMSTERDAM

7 DAGEN

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

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

OPEN

UniKidz Kinderopvang

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

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

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

Vrienden worden?
www.debrugkrant.nl/adverteren

w w w. b i j s t o r m . n l
Een uitvaart die
bij u past, met veel
respect voor allen.

Nieuw adres
vanaf 1 december
Cruquiusweg 27a
2102 LS Heemstede
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

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

W heer?e!
els
napamsterdam.nl

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

vergelijk en bespaar op10543 Advertentie-50*30.indd
uw autoverzekering!

vertrouwd dichtbij

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

1

19-10-17 14:00

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

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

Colofon
de Brug
jaargang 13, nummer 128
15 december 2020
Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen,
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn,
Harko van den Hende, Jim Jansen, Bas Kok, Gijs
Lauret, Linda Rikkert, Claudia Pietryga-Spuij,
Marcel van Roosmalen, Wietse Schmidt, Catherine Smit, Henk Spaan, Janneke Vermeulen.
Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of informeer bij martijn@debrugkrant.nl 06-29040240.
Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl
Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl
Fotografie
Martijn van den Dobbelsteen
Drukwerk
Rodi Rotatie
Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam
Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste
zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.
Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan
ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt,
online en op papier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex.
verspreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt Ambonpleinbuurt, Makassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt,
Timorpleinbuurt
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland,
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland,
Oostelijke Handelskade, Sporenburg
 Oud-Oost: Dapperbuurt, Oostpoort, Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer: Amsteldorp, Amstelkwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark,
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt,
Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, Weespertrekvaart
 IJburg: Haveneilanden, Rieteilanden, Steigereiland, Centrumeiland
 Zeeburgereiland
 Centrum: ‘t Funen, Oostenburg, Tsaar
Peterbuurt
 Durgerdam
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Schellingwoude
Diemen-Noord
Weespersluis
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

‘IN OOST STRUIKEL JE OVER DE KAKI’

Janneke kookt

Kerstdiner 2020: een kerstsalade, couscous met eend en hemelse modder
Er zijn slechtere plekken om in lockdown te moeten doorbrengen dan Amsterdam-Oost. Maar de
culinaire inspiratie van bezoekjes aan buitenlanden heb ik wel gemist, het afgelopen jaar. Dit kerstdiner heeft dan ook een exotisch tintje. Geniet ervan, het wordt een kerst om nooit te vergeten.

RECEPTEN

•
•
•
•
•
•

Kerstsalade voor 4 personen:

VOORGERECHT: KERSTSALADE MET KAKI EN MOZZARELLA

halve eetlepel citroensap
2 eetlepels olijfolie extra vierge
1 bol buffelmozzarella van
250 gram
2 kaki’s
zakje gemengde sla
4 plakjes bresaola (gedroogd rundvlees, eventueel te vervangen door
een lekkere Italiaanse ham)

Je bent ’m vast al eens tegengekomen, want in Oost struikel je over de kaki. Ik zie hem althans volop liggen bij
bijna alle elf (buurt)supers in de straal van 500 meter rond mijn huis. Kaki ziet eruit als een oranje tomaat en is
nogal zoet – in dit recept een goede combi met de zoute bresaola en romige buffelmozzarella.

Hoofdgerecht voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram flespompoen, geschild
en in blokjes van 1 cm gesneden
5 eetlepels olijfolie extra vierge
rasp van een halve sinaasappel
+ 1 eetlepel sap
1 theelepel honing
1 theelepel 5 spices
150 gram couscous
2 – 4 eendenborstfilets, op kamertemperatuur
40 gram gepelde pistachenootjes,
kort geroosterd
handjevol granaatappelpitjes
zo’n 20 muntblaadjes, grofgehakt

Toetje voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•

100 gram pure chocolade
2 eieren
60 gram suiker
1 eetlepel kardemompoeder
150 ml ongezoete slagroom
2 peren

Bereiding
Klop een dressing van het citroensap, olijfolie en versgemalen peper en zeezout. Laat de mozzarella goed
uitlekken en snijd in 8 dunne plakken. Snijd ook de kaki’s in dunne plakken. Leg per bordje dakpansgewijs twee
plakjes kaki en twee plakjes mozzarella over elkaar. Geef ze een flinke draai peper en zeezout. Meng de dressing
met de sla. Rol voor elk bordje een handje sla in een plakje bresaola en leg over de kaki en mozzarella.

HOOFDGERECHT: LAUWWARME COUSCOUSSALADE MET EEND
Alweer vlees inderdaad, maar de rest van het jaar aten we in deze rubriek bijna geen dieren. Dus van mij mag
het, deze ene twee dagen. Wij hadden trouwens met twee personen genoeg aan één eendenborstfilet van 200
gram, maar als je grote eters aan tafel hebt dan neem je meer. De bereidingstijd hangt ook af van het gewicht
van de filets – dat kan de slager of de verpakking je wel vertellen.
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht op 180). Meng de blokjes pompoen met 2 eetlepels olijfolie,
peper en zout. Schuif ze 20 minuten in de hete oven, schep halverwege om. Klop een dressing van de
overige olijfolie (3 eetlepels), de sinaasappelrasp en -sap, honing en 5 spices. Bereid de couscous volgens de
aanwijzingen op het pak. Snijd de velkant van de eendenborst kruislings in. Verhit een koekenpan met goede
antiaanbaklaag. Bestrooi de eendenborstfilets met peper en zout. Bak de filets met de velkant naar beneden
5 – 6 minuten, draai ze om en bak nog 2 minuten. Rol ze daarna losjes in aluminiumfolie om ze te laten rusten,
zo’n 5 minuten. Meng de couscous met de dressing, pompoenblokjes, pistachenootjes, granaatappelpitjes en
muntblaadjes en breng op smaak met zout en peper. Snijd met een scherp mes de eendenborstfilets in mooie
plakken en serveer op de couscoussalade.

TOETJE: HEMELSE MODDER MET KARDEMOM EN CHIPS VAN PEER
Begin de voorbereidingen van je kerstdis altijd met het maken van je dessert. Dat moet nog in de koelkast en
bovendien ruiken je handen en de snijplank nog niet naar rauwe knoflook – dat wil je niet bij je chocomousse.
Bij deze hemelse modder komt veel klopwerk kijken, dus dat kun je maar alvast achter de rug hebben.
Bereiding
Smelt de chocolade au bain-marie, dus in een kom die boven een pannetje met zacht kokend water hangt.
Klop in een andere kom ook au bain-marie de eieren met de suiker totdat het volume is verdubbeld. Spatel de
gesmolten chocolade en het kardemompoeder door de geklopte eieren. Laat afkoelen tot kamertemperatuur
en klop ondertussen de slagroom stijf. Spatel de slagroom door het chocolademengsel. Giet in bakjes en laat de
hemelse modder een paar uur opstijven in de koelkast. Maak intussen de peerchips. Verwarm daarvoor de oven
voor op 120 graden (hetelucht op 100). Snijd de peer in heel dunne plakken, liefst met een mandoline. Verspreid
de plakken peer over de bakplaat en schuif ’m 45 minuten in de oven, draai de plakken halverwege om. Zet de
ovendeur op een kleine kier (bijvoorbeeld door een pollepel tussen de oven en deur te steken), zodat het vocht
kan ontsnappen. Laat de chips afkoelen en bewaar ze afgedekt in een droge bak.
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deBrug
PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Moordpartij
We hebben het niet meer over die keer dat er een
emmer water naast de kerstboom stond –bij echte
kaarsjes hoort een emmer water voorhanden te zijn – en
dat er slingers rood crêpe- papier in de boom hingen.
Er was sprake van een nieuwe vloerbedekking: geel.
Wat er gebeurt als er een kaars gaat druipen en iemand,
in paniek door een beetje geknetter en de geur van
verschroeide naalden, de emmer pakt en het water in
de boom gooit zonder rekening te houden met de kleur
van het crêpepapier op de nieuwe vloerbedekking. Over
die kerstmis praat ik niet meer. Niemand in de familie
trouwens. Alle betrokkenen zijn dood.
‘Jongen, zet jij de kerstplaat van Harry Belafonte eens op,’
zei mijn vader.
Al snel klonken de zoete klanken van Harry’s stem door
de kamer en zong men zachtjes mee met Mary’s Boy
Child ( Jesus Christ was Born on Christmas Day.)
Je kon twee dingen doen: de kamer verlaten om
zelfmoord te plegen. De andere optie is me ontschoten.
Mensen breken zich het hoofd over de vraag waarom er
met kerstmis altijd ruzie is. Ik zeg: te veel familieleden in
een kleine ruimte.
Heel vroeger mochten wij geen boom. Alleen
heidenen hadden een boom. Wij hadden een stalletje
met een lampje erin dat aan een batterij hing. Om
de batterij heen zaten dikke elastieken waarmee de
stroomvoorziening tegen het plafond van de stal was
bevestigd. Jezus lag prima uitgelicht in zijn kribbe. Om
het stalletje heen was rots-papier geplooid waarin
schapen graasden. Aan de einder kwamen drie koningen
naderbij.
Op tweede kerstdag werden de drie koningen, de
herders en de schapen belaagd door plastic indianen met
een tomahawk. Historisch hoefde het niet te kloppen als
de moordpartij zich maar in alle rust ontvouwde.
Een terugkerend schouwspel was mijn oma die
ingehouden kreetjes slakend net na Billy Smarts
kerstcircus met gekruiste benen naar de gang schuifelde.
‘Ik doe het niet in mijn broek, ik doe het niet in mijn
broek,’ riep ze geconcentreerd.
Harry zong: Where the Little Jesus Sleeps, mijn vader
neuriede mee met gesloten ogen en mijn andere oma
zei: ‘Ik denk dat ze wel in haar broek piest.’

Verticaal

Horizontaal
1. Pieper
4. Land in Azië
8. Luxemburg (landcode)
9. Uitgeput
10. Schel
11. Compagnon
12. Bolivia (landcode)
14. Grootvader
16. Beroep in de horeca
18. Binnenste
20. Reptiel
22. Steensoort
24. Europeaan
27. Penning
29. Citeren
31. Klein chemisch afval
32. Peddel
35. Elpenbeen
38. Boterham
39. Koude valwind

41. Nakomeling
43. Tangens
44. Ondernemingsraad
45. Zeevis
47. Informatietechnologie
49. In casu
50. Doodop
51. Kaart in een kaartspel

1. Tiener
2. Toestemming
3. Hormoon
4. Persoonlijk voor		naamwoord
5. Plant
6. Tennisterm
7. Gevangenis
10. Wasgelegenheid
13. Platvloers
15. Forum
17. Edelsteen
18. Vaartuig
19. Nou
21. Godin van de jacht
23. Volkomen ontwikkeld
		insect
25. Oude lengtemaat
26. De ___ kwijt zijn
28. Neerslachtig

30. Zilver
33. Gedeputeerde Staten
34. Mythologische figuur
36. Publieke omroep
37. Deel van het hoofd
39. Wie is de ___?
40. Deense munt
42. Stad in Brazilië
46. Voegwoord
48. Te koop

Kakelbonte kerstprijs winnen!
Gevulde kalkoen van stads beste scharrelslager Cees de Bouter
Puzzel jij mee voor de gevulde kalkoen van Cees de Bouter?

deBrug

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 23
december 2020 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing worden in de volgende krant (19 jan.) bekend
gemaakt. De winnaar krijgt op de 23e van ons een bericht.

editie 129

Deze puzzel word je aangeboden door door Slagerij Cees de Bouter, Hogeweg 60, scharrelslagerij.nl.

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 19 januari 2021.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 127-2020 is regenjas. Uit 653 inzenders is P. Huijers uit OHG als winnaar
uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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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 • Jacqueline van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering • Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood • Peter de Baare • Carla Wighman • Wood Bänziger • Tineke Vijsma •
Jonna Zwetsloot • Nico Moen • Frank Peeters • Gerrit van der Linden • Charlotte • Henk Bruning • Marieke van Slooten • Jeany Vreeburg • Lianne van der Hulst

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 (editie 128):
1. Tuinbon t.w.v. €100 van Intratuin aan de Nobelweg 10,
intratuin.nl.
2. Kerstcadeautje van Landmarkt t.w.v. €50,
Schellingwouderdijk 339, www.landmarkt.nl
3. Gourmetschotel voor 6 personen van Scharrelslager Cees de
Bouter, Hogeweg 60, scharrelslagerij.nl
Winnaars worden in de editie van 19 januari bekend gemaakt.
De winnaars van editie 127 (26 nov. 2020):
• D. Rietveld (tuinbon Intratuin € 100)
• L. Sprockel (Rijkgevulde boodschappentas van zaterdagmarkt Reuring)
• S. Bezembinder (Tegoedbon t.w.v. € 50 van W.O.L.F. lifestyle & fashion)

