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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN

14

Nieuw eenkamerhotel
in historisch erfgoed.
‘Je eigen kleine huisje
midden in de stad’

TuinTrail
Een wandelroute door
Oost
Geschikt voor iedereen

12

7

Harm Ede Botje schreef
een boek over Thierry
Baudet dat louter goede
recensies kreeg. Baudet
zelf noemde het een boek
van ‘uiterst laag allooi’.
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WETHOUDER MARIEKE VAN DOORNINCK EN STADSDEELBESTUURDER RICK VERMIN

‘Zichtbare windmolens zijn onontkoombaar’
Bewoners van IJburg
lopen te hoop tegen de
mogelijke bouw van
grote windturbines in het
IJmeer. Voor GroenLinkswethouder Marieke van
Doorninck is afstel echter
geen optie. “Zichtbare
windmolens zijn onherroepelijk onderdeel van de
komende energietransitie;
wel willen wij op een heel
zorgvuldige manier de
mogelijke locaties aanwijzen.”
Door Bert Pots

Amsterdam streeft voor 2030
naar de bouw van zeventien
winturbines. Die windmolens
zijn goed voor een jaarlijkse
opbrengst van 50 megawatt;
voldoende voor het verbruik
van 69.000 Amsterdamse huishoudens. Voor de windmolens
geldt vanwege Schiphol een
maximale hoogte van 150
meter; alleen ten noordoosten

van IJburg geldt dat maximum
niet. Voor de helft van de
molens kan een locatie worden
gevonden in het havengebied.
De overige acht of negen turbines moeten elders binnen de
gemeente een plek krijgen.
Het IJmeer, tegenover de Bert
Haanstrakade, behoort tot de
zes gebieden waar onderzoek
naar wordt gedaan. “Wij kijken
in al die gebieden naar de daar
op te wekken hoeveelheid
energie, het draagvlak onder
bewoners, het effect op flora
en fauna en de biodiversiteit,
en beantwoorden de vraag of
een makkelijke aansluiting
op het elektriciteitsnetwerk
mogelijk is. Al dat onderzoekswerk is nog gaande.” Zij
verwacht alle uitkomsten later
dit voorjaar. Het is vervolgens
aan de gemeenteraad om vast
te stellen welke locaties wel of
niet geschikt zijn om één of
meerdere molens te bouwen.
Onderzoeken afwachten
Stadsdeelbestuurder Rick Vermin van Oost, partijgenoot van
Van Doorninck, steunt die

Op de Bert Haanstrakade, met uitzicht op Strandeiland, staan GroenLinks-wethouder Marieke van Door
ninck en stadsdeelbestuurder Rick Vermin (van dezelfde partij). Het water achter hen is door de wethouder
aangewezen als mogelijke locatie voor windmolens, omdat hier geen hoogterestrictie geldt. Bij de energie
transitie horen naast zonnepanelen ook zichtbare windmolens, vindt Van Doorninck. “Er is geen alternatief.”
Bewoners vrezen slagschaduw en enorme geluidsoverlast. Ook de natuurschade zal groot zijn.

Lees verder op pagina 3

WA-BLIEF?!

BEZOEK

Een verslaggever van de NOS moest de
arme Perr Schuurs, verdediger bij Ajax, zo
nodig ondervragen over zijn eerste jaar
in ‘de grote stad’. Waar hij vandaan komt
– hij is gehaald bij Fortuna Sittard dan
weet je het wel – kennen ze geen grote
steden. Perr Schuurs zei dat hij in het
begin was uitgelachen om zijn taal. Als hij
bijvoorbeeld ‘wa-blief?’ (‘wat bedoel je?’)
riep keken de andere spelers hem met
grote ogen aan. Hij had hard gewerkt om

onze kerstshow

Wij hopen
jullie snel
weer te zien
intratuin Amsterdam

Marcel van Roosmalen
zijn taal af te leren, waarop de verslaggever hem vroeg om iets in het Limburgs
over Ajax-Feyenoord te zeggen. Het werd
gelukkig ondertiteld, maar ik kon de neiging niet onderdrukken om ‘wa-blief?!’
naar het beeldscherm te roepen. Later
die dag haalde een Limburgse arts het
NOS Journaal. Hij en zijn vrouw waren
naar Amsterdam gekomen om corona te
ontkennen. ‘Wa-blief?!’

Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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Gaat u scheiden?

Meer vliegverkeer op
Buitenveldertbaan en
Zwanenburgbaan

Wij bieden alle hulp bij uw
scheiding op juridisch, ﬁscaal,
ﬁnancieel en emotioneel gebied
mr. Joosje Veneman (mediator), Wim de
Zwart RFEA & mr. Stefanie van Poppel RFEA
Mail ons op:
team@scheidingsplanner.nl
of bel 020 - 820 81 71 voor een gratis
kennismakingsgesprek

Vestiging Amsterdam
IJburglaan 634S
1087 CE Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

De Polderbaan is van
25 januari tot en met 26 april
niet in gebruik vanwege onderhoud.
Hierdoor zal het vliegverkeer meer gebruik
maken van de Buitenveldertbaan en de
Zwanenburgbaan. Dit heeft gevolgen voor
het vliegtuiggeluid in de omgeving van
deze banen.

Meer hierover lees je op
schiphol.nl/baanonderhoud

Waar kunnen we u bij helpen?
• Samen scheiden (mediation;
MfN register erkend)
• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de
alimentatie
• Second opinion
• Scheidingen met een
internationaal aspect
• Zowel Engelstalige als
Nederlandstalige begeleiding
• Ook voor ondernemers!
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aanpak. “Een fors deel van de
IJburgers heeft stevige zorgen.
Zij laten zich goed horen. In
de stadsdeelcommissie gingen
stemmen op het zoekgebied
bij IJburg alvast te schrappen,
maar laten we eerst die onderzoeken afwachten.” Wel wil hij
de bewoners beter informeren
over het proces. Dat in de tussentijd al veel debat ontstaat, is
volgens Van Doorninck alleen
maar goed. “Het zijn moeilijke
discussies. Ik ben blij dat mensen hun stem laten horen. We
nemen hun zorgen uitermate
serieus, maar iedereen in ons
land zal wat merken van de
energietransitie. Bij die omslag
horen naast de plaatsing van
ontzettend veel zonnepanelen
ook zichtbare windmolens.
Dat leidt tot een ingrijpende
verandering van onze leefomgeving, maar er is geen alternatief.”

Veel IJburgers vrezen voor
natuurschade, verlies aan
woningwaarde, extra schaduwwerking en gezondheidsschade door geluidshinder. Zij
verwijzen onder meer naar audioloog Jan de Laat, die vindt
dat om gezondheidsredenen
windturbines op minstens 900
meter van de bebouwde omgeving moeten worden gebouwd.
Bij de bouw van turbines in
het IJmeer zou de afstand
aanmerkelijk kleiner zijn.
“Nederland kent geen precieze
afstandsnormen, maar hanteert geluidsgrenzen. Voor mij
is dat een logische keuze. De
geluidsbelasting is afhankelijk
van het type molen. De locatie
is ook van invloed. Gemeente
en toekomstige exploitant zullen vervolgens moeten aantonen dat de richtlijnen van het
RIVM niet worden overschreden.”

Geen gelopen race
Van Doorninck benadrukt
dat na de aanwijzing van de
mogelijke bouwlocaties geen
sprake is van een gelopen race.
“De bedrijven of de energiecoöperaties die de molens willen
gaan exploiteren zijn verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag. Zij zullen nader
onderzoek moeten doen naar
de precieze plek en het beste
model molen. Dan ook volgt
een omvangrijk participatietraject, de gemeenteraad moet
het participatieplan goedkeuren, en is een milieueffectrapportage verplicht. Ik verwacht
dan ook niet dat voor 2025
sprake zal zijn van een definitieve vergunningverlening.”

2.270 SOCIALE HUURWONINGEN

Bouwgolf in Amsterdam
Ondanks de lockdowns en de andere problemen die het
coronavirus met zich meebracht, is de bouw van nieuwe
woningen toch grotendeels doorgegaan. Amsterdam is
in 2020 gestart met de bouw van bijna 6.000 woningen.
Hoewel enkele projecten vertraging opliepen is het toch
redelijk goed gelukt om door te werken.
De woningnood is in Amsterdam structureel hoog.
Toch neemt het aantal woningen in de stad al jarenlang
toe. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen.
Hiervan worden er dit jaar 2.270 gerealiseerd door
woningcorporaties en 542 door andere partijen. Het aantal
middeldure huurwoningen is een stuk lager: 575.
In Oost zijn er in 2020 rond het Amstelstation veel nieuwe
woningen opgeleverd. En aan de oostrand van het stadsdeel
(IJburg, Zeeburgereiland en de Sluisbuurt) komen er de
komende tijd nog een flink aantal woningen bij.
Als gevolg van corona loopt het aantal inwoners veel
minder snel op. ‘Tot en met november 2020 kwamen er
532 Amsterdammers bij. In normale jaren groeit de stad
met ongeveer tienduizend bewoners,’ schreef Het Parool
op 5 januari 2021. De daling wordt deels verklaard doordat
Amsterdam vorig jaar veel minder expats trok.

NIEUW PLATFORM: EERSTE HULP BI J KLIMAATVRAGEN

‘We zijn het aan onze kinderen verplicht’
Door alle coronaperikelen van 2020 zouden
we het probleem van de
klimaatverandering bijna
vergeten. Dat geldt niet
voor Scientists for Future
NL, een groep bevlogen
wetenschappers die zich
zorgen maakt over klimaatverandering en die
hun wetenschappelijke
kennis daarover wil delen.
Zij lanceerden eind 2020
het platform Klimaathelpdesk.org.
Door José Stoop
Het was Leo Meyer, oudgediende
in de klimaatwetenschappen en
coauteur van een aantal invloedrijke klimaatrapporten, die de
groep een zetje gaf richting een
nieuw initiatief. Is het een idee
om iets van een platform op te
zetten, opperde hij. Van het een
kwam het ander en zo lanceerde
Scientists4Future NL – samen
met de Utrecht Young Academy
– de KlimaatHelpdesk.org: een
website voor alle denkbare vragen die met klimaatverandering
te maken hebben.
Onder de initiatiefnemers
bevindt zich het echtpaar
Sanli Faez en Bahar Mehmani

uit de Watergraafsmeer, beiden
gepromoveerd en begaan met
het klimaat. “We zijn het op zijn
zachtst gezegd aan onze kinderen verschuldigd om ze te leren
welke klimaatomstandigheden ze
erven van onze generatie.”
Bij iedere vraag die binnenkomt
zoeken de vrijwilligers van de
KlimaatHelpdesk een wetenschapper of expert die deze kan
beantwoorden. Het antwoord
laten ze vervolgens nog eens verifiëren door een tweede expert –
het proces van ‘peer review’ zoals
we dit uit de wetenschap kennen.
Vraag en antwoord worden gepubliceerd op de website, liefst met
bronvermelding en verwijzingen
naar verdere informatie.
Hoewel de website in eerste instantie is opgezet met scholieren
en hun docenten in gedachten, is
iedereen welkom een vraag in te
sturen. En daar wordt inmiddels
behoorlijk gehoor aan gegeven.
Krap twee maanden na de lancering zijn er al tientallen vragen
en antwoorden gepubliceerd, en
staan er minstens zoveel nieuwe
vragen uit bij experts. Ze variëren
van praktisch (Hoe kan ik de gemeenteraad het beste benaderen
voor een beter klimaat?) tot meer
basaal (Wat kan ik zelf doen voor
verbetering van het klimaat?).
“We vergelijken de website het
liefst met Thuisarts.nl, waar je
heen gaat als je op zoek bent naar
betrouwbare medische informatie,” aldus Erik van Sebille,

Sanli Faez en Bahar Mehmani met hun dochter Soline in Park Frankendael. Met een groep wetenschappers
richtte het stel platform Klimaathelpdesk.org op, voor alle vragen die met klimaatverandering te maken
hebben. Vraag én antwoord worden gepubliceerd op de website.
klimaatwetenschapper aan de
Universiteit Utrecht. “Maar in dit
geval is onze planeet de patiënt.
De KlimaatHelpdesk geeft niet
alleen een overzicht van het
klimaatprobleem, maar ook van
de oplossingen.”
Scientists4Future NL heeft meer
plannen voor de KlimaatHelpdesk. Zo zouden ze graag zien
dat wetenschappers de website

gaan gebruiken als platform voor
discussies en het delen van
nieuwe inzichten. Ook zijn er
plannen voor het organiseren
van evenementen rond het thema
klimaatverandering, en meer
samenwerking met middelbare
scholen. “De vragen die we binnenkrijgen kunnen op zichzelf
al aanleiding zijn voor nieuwe
ideeën binnen de wetenschap”,
aldus Van Sebille.
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Heb je zelf een vraag over klimaatverandering of wil je een
steentje bijdragen als vrijwilliger?
Ga naar https://www.klimaathelpdesk.org/.
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O P E N DAG E N

Middelbare scholen laten dit jaar online zien wie ze zijn

I JBC EXPERIENCES EN LESJESMIDDAGEN
De coronaproof open dagen van het IJburg College
De open dagen zien er dit jaar anders uit.
Het IJburg College organiseert daarom
IJBC Experiences en lesjesmiddagen.
De stap van de basisschool naar
de middelbare school is groot. Een
medewerker: “We begrijpen dat
leerlingen zich willen oriënteren om
een goede keuze te maken voor de
school die bij hen past. Er zijn meerdere
redenen om te kiezen voor het IJburg
College en daar informeren we graag
over via een coronaproof programma.”
Door middel van een online presentatie,
een digitale vragenronde, een virtuele
tour en video’s van verschillende
vakken worden leerlingen en de ouders
geïnformeerd. Ook de informatie op
de website en alle mogelijkheden voor

contact per mail en telefoon dragen
hieraan bij. “We denken dat dit een
goed beeld geeft. Als de ontwikkelingen
het toelaten volgen nog fysieke
bijeenkomsten in februari of maart.”
De IJBC Experience is een online
activiteit: voor vwo/havo op 27
januari en vmbo op 10 februari. De
lesjesmiddagen zijn op dinsdag 16 en
woensdag 17 februari.
Aanmelden is noodzakelijk, zie
voor meer informatie en het
aanmeldformulier: www.ijburgcollege.nl.

Advertorial

Kennismaken met kleinschalig en groen vmbo Clusius College
Een middelbare school kiezen is lastig, nu
alle scholen dicht zijn. Om leerlingen van
groep acht hierbij te helpen organiseert
het Clusius College op vrijdag 29 januari
(van 18.00–21.00 uur) en zaterdag 30
januari (10.00–13.00 uur) een online
open dag.
“We willen de basisschoolleerlingen en
hun ouders natuurlijk het liefst écht in
onze school ontvangen en de sfeer laten
proeven,” aldus Gerard Oud, bestuurder
van het Clusius College. “Die sfeer
vinden we heel belangrijk, en ook het
praktijkgericht leren willen we leerlingen
graag laten ervaren. Gelukkig kunnen
we digitaal ook veel laten zien en kun je

–net als bij een gewone open dag – al je
vragen aan ons stellen.”
De vmbo-opleiding van het Clusius
College heeft veel aandacht voor
natuur, duurzaamheid, voeding en
leefomgeving. Dit komt terug in de
praktijkvakken, maar ook bij allerlei
projecten. Op de relatief kleine scholen
kun je de Basisberoepsgerichte,
Kaderberoepsgerichte en Gemengde
Leerweg volgen en een diploma halen
voor de Theoretische Leerweg.
Aanmelden voor de open dagen kan
via www.clusius.nl/vmbo/online-opendag-2021.

Advertorial

27 JAN VWO/HAVO
10 FEB VMBO
17 FEB LESJESMIDDAG
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Door Bas Kok

Van IJ tot Z

KANSENONGELIJKHEID

Onderwijs weerspiegelt het beleid van de stad
Afgelopen maanden zat ik
op maandagavond aan de
buis gekluisterd voor Klassen. Eigenlijk behoeft deze
veelbesproken tv-serie geen
introductie meer, maar
misschien heb je het gemist.
Dan heb je echt iets gemist.
In zeven afleveringen* volgen we het wel en wee van
een aantal schoolkinderen
uit Amsterdam Noord. Het
thema: kansenongelijkheid en
segregatie in het onderwijs. De
schoolinstellingen en kinderen die Klassen in beeld brengt
zitten ofwel aan de kansrijke
ofwel aan de kansarme kant.
Kansarm is: laagopgeleide
ouders, weinig geld, kleine woning – kansrijk het omgekeerde. Als kijker zit je bovenop de
‘crime scene’ waar onderwijssegregatie zich op klaarlichte
dag voltrekt. Je ziet leerlingen,
ouders, leraren, een bestuurder en de onderwijswethouder
op hun dagelijkse gang in en
om de school.
Categoraal
Er zijn ouders die de buurtschool passeren voor een
school kilometers verderop
– met gelijkgestemden. Zoals
De Weidevogel in Ransdorp.
Hoewel dit Amsterdamse
buurtschap in Landelijk
Noord weinig inwoners heeft

en een paar kilometer buiten
de stadsrand ligt, weten hoogopgeleide ouders de school te
vinden. We volgen de 11-jarige
Viggo, een slimme en gevoelige
jongen, die qua onderwijsambitie en welbespraaktheid niet
onderdoet voor zijn klasgenoten. De meeste jonge Weidevogels willen één ding: een
citoscore met een vwo-advies
om toegelaten te worden op
een categoraal atheneum of
gymnasium. Groot is de klap
voor Viggo als er voor hem een
havo/vwo-advies uit dreigt te
rollen.
Heel anders gaat het toe op
De Vier Windstreken in de
‘ontwikkelingsbuurt’ Banne
Noord. Adembenemend zijn
de 11-jarige hoofdrolspelertjes
Anyssa en Yunuscan en hun
hartverwarmende Mokumse
juffen Jolanda en Astrid. We
zien hoe twee slimme kinderen in lastige omstandigheden
moeite doen om de felbegeerde cito-score havo te behalen.
Aan hun verstand ligt het niet,
maar ze hebben geen familie
die hen met huiswerk kan
helpen.
Het wel en wee van Anyssa
en Yunuscan confronteert
mij met mijn eigen tijd op de
‘lagere school’. Ruim veertig
jaar geleden zat ook ik op De
Vier Windstreken. In hetzelfde
lokaal als Anyssa en Yunuscan.
Ik woonde met mijn familie in
een van die ruim tweeduizend

Basisschool De Weidevogel in Ransdorp wordt goed gevonden door hoogopgeleide
ouders. Hier willen de meesten maar één ding: een citoscore met vwo-advies om
toegelaten te worden op een categoraal atheneum of gymnasium.

gloednieuwe sociale huurflats
– speciaal voor de extra lage
inkomens. Net als nu was
vrijwel elke Vier Windstrekenleerling van laagopgeleiden
huize. Ook toen liep je als
leerling van zo’n school het
risico van ‘onderadvisering’.
“Dat wordt waarschijnlijk de
lts,” klonk het ergens in 1978.
Mijn ouders knikten naar de
meester. Toen mijn cito later
havo/vwo aangaf, reageerden
ze verbouwereerd. “Havo
misschien?” Kijkend naar de
weifelende ouders van Yunuscan, verschijnen mijn ouders
er in een wolkje boven.

Verkeerde vrienden
De serie Klassen observeert
zonder te verklaren. Door de
focus op het hier-en-nu lijkt
kansenongelijkheid iets van de
laatste jaren. Maar onderwijs
weerspiegelt het gemeentebeleid. “Misschien is het ook
wel de buurt,” zegt middelbare
scholier Younes als hij met een
elektronische enkelband om
terugkijkt op een recente misstap. Vanaf zijn balkon in de
Molenwijk ziet hij zijn buurtmatties op een brommertje
over het fietspad scheuren.
Kinderen in ontwikkelingsbuurten staan met één stap

tussen verkeerde vrienden.
Stadsdelen als Noord, NieuwWest en Zuidoost werden en
worden bebouwd met veel
sociale huurwoningen. De gemeente ontwikkelt de duurste
kantoren, hoogwaardigste publieksinstellingen en universiteiten in de rijke stadsdelen.
Als Amsterdam segregatie in
het onderwijs wil bestrijden,
zal ze ook een kritische blik
moeten werpen op haar stedelijk bouwbeleid.
*De serie Klassen is terug te kijken
op Klassen gemist? Start met kijken
op NPO plus (npostart.nl)

PLASTICCONTAINERS VERDWI JNEN

BURENNETWERK

Amsterdam gaat plastic afval machinaal
sorteren

Buren helpen elkaar

De inzameling van plastic gaat veranderen. Bij het ingezamelde plastic zat vaak ook afval
dat niet hergebruikt kon worden (zoals etensresten, speelgoed en koffiecups), waardoor
soms hele partijen moesten worden afgekeurd.
Daarom wordt het plastic afval vanaf 1 januari 2021 bij de afvalverwerker machinaal van
het overige huisvuil gescheiden. De sorteermachines zijn inmiddels zo goed afgesteld
dat ze in staat zijn het best herbruikbare plastic uit de afvalstroom te filteren. Dat is goed
nieuws, want van al dit plastic worden weer nieuwe producten gemaakt.
De plasticcontainers worden buurt voor buurt opgeheven. Buurtbewoners krijgen een brief
zodra het bijna zover is. Tot die tijd kunnen zij, net als anders, hun plastic van het restafval
blijven scheiden. Alle bovengrondse plasticcontainers worden in de loop van dit jaar
weggehaald, en de ondergrondse worden geschikt gemaakt voor het inzamelen van andere
herbruikbare materialen.
De inzameling van glas, papier/karton en textiel verandert niet, dus deze soorten afval kun
je – net als eerst – in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

De lockdown is verlengd. De komende weken, misschien zelfs
maanden, zijn we beperkt in onze bewegingsvrijheid. Deze
periode is voor iedereen zwaar, maar er zijn stadgenoten die
het extra moeilijk hebben door de maatregelen en het gebrek
aan sociaal contact.
Stichting Burenhulp geeft hen graag een steuntje in de rug. Al
bijna negen jaar koppelen zij buurtgenoten aan elkaar voor
eenvoudige burenhulp. Denk hierbij aan een simpel klusje in
huis of tuin, een keertje boodschappen doen, een wandeling in
het park of een gezellig telefoontje.
Burennetwerk is actief in alle delen van Amsterdam. Via
een helpdesk worden ‘goede buren’ gekoppeld aan een
buurtgenoot met een hulpvraag. In 2020 kwamen er op deze
manier maar liefst ruim 2400 burenmatches tot stand. Voor
elke ‘goede buur’ wordt een passende activiteit gezocht. Want
dingen die voor een ander lastig zijn, zijn voor jou misschien
juist makkelijk en leuk om te doen, stelt Burenhulp. Daar is
geen speld tussen te krijgen!
Heb je een hulpvraag? Bel dan met de helpdesk van
Burennetwerk (tel. 6239771, ma t/m do tussen 10.00 en 14.00
uur). Vind je het leuk om iets voor een buur te doen? Schrijf je dan
in via: burennetwerk.nl/ik-wil-helpen/
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COUPON DEALS
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50€

HOT WINGS
& FRISDRANK

4 Hot Wings, Frisdrank (s)

4

25€

6 HOT WINGS MEAL
6 Hot Wings, Frites (m),
Frisdrank (m)
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%
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55
%

AFHALEN, DRIVE & RESTAURANT ( )

4

25€

ORIGINAL
CHICKEN MEAL

2 Original Recipe pieces,
Frites (m), Frisdrank (m)

VARIETY BOXMEAL

3 Hot Wings, 2 Crispy Tenders,
1 Original Recipe piece, Frites (m),
Frisdrank (m), Mais

50€

I0

8

2 BONELESS MEALS

1x Popcorn Meal: Popcorn Chicken
(m), Frites (m), Frisdrank (m).
1x Crispy Tenders Meal: 4 Crispy
Tenders, Frites (m), Frisdrank (m)

6

00€

2X CRISPY
TENDERS MEAL

4 Crispy Tenders,
2 Frisdranken (s), 2 Frites (s)

€

CRISPY TENDERS
BUCKET
10 Crispy Tenders,
2 Frisdranken (s)

22
%

KNIP UIT
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g*

ko
rt
in
g*

33
%

AFHALEN, DRIVE & RESTAURANT ( )
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AFHALEN, DRIVE & RESTAURANT ( )
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€

VARIETY BUCKET

4 Original Recipe pieces,
4 Crispy Tenders, 6 Hot Wings,
2 Frites (m), 2 Frisdranken (m), 1 Dip

*Één coupon per transactie, geldig van 05-01-2021 t/m 08-02-2021. Inwisselbaar bij deelnemende restaurants,
niet geldig i.c.m andere acties. Frisdrank is niet te ruilen voor een milkshake.
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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.

HARM EDE BOTJE

‘Voor de kapsalon van 1900 mag je me wakker maken’
Hij schreef een boek over

Ooit gaan de cafés en restaurants weer open, waar ga je
dan naar toe?
“Ik ben zelf voorzitter van De
Kring en ik kan echt niet wachten om daarnaartoe te gaan.
Hier in Oost kom ik graag met
het gezin in café Polder en
voor de kapsalon met zoete
aardappel en truffelsaus van
1900 kan je me echt wakker
maken.”

Thierry Baudet dat bijna
tot de val van de politicus
leidde. Thuis in zijn werkkamer in de Watergraafsmeer kijkt hij terug op een
tumultueuze tijd.
Door Jim Jansen

Het is de eerste week van
januari en journalist Harm Ede
Botje heeft een aantal hectische maanden achter de rug.
In oktober verscheen Mijn meningen zijn feiten; de wording van
Thierry Baudet, dat hij samen
met Mischa Cohen schreef.
Het boek kreeg louter goede
recensies, Botje schoof aan
bij Op1 en na een follow-up
van beide auteurs in Het Parool
kondigde Baudet zijn vertrek
aan. Om daar vervolgens weer
op terug te komen.
Al van jongs af aan wist
Botje dat hij de journalistiek in wilde. In zijn familie
waren er meer bij wie het
journalistieke bloed door de
aderen stroomde. Overgrootvader Jurriaan Zoetmulder
was hoofdredacteur van het
Eindhovens Dagblad en zijn oom
Harm Botje werkte als correspondent voor NRC Handelsblad
in het Midden-Oosten. Botje
zelf werd begin jaren negentig
redactieassistent bij Inter Press
Service, een internationaal
persbureau. “Het was het preinternet tijdperk en mijn werk
bestond vooral uit het bijhouden van de knipselmap,”
zegt hij bijna dertig jaar later
met een glimlach. “Ik wilde de
wereld ontdekken. Na mijn
stage bij NRC werd ik door de
VPRO-radio gevraagd om vier
maanden mee te gaan naar Sri
Lanka. Als redacteur in opleiding leerde ik het radio-vak en
de rest is geschiedenis.’
Radio ruilde je in voor de geschreven pers en het grootste
gedeelte van je carrière heb
je doorgebracht op de redactie van Vrij Nederland.
“Mijn gouden horloge ben ik
net misgelopen, ik ben eenentwintig jaar in dienst geweest.
Tot 2019. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en vooral
heel veel kunnen doen. Verhalen, reportages, interviews
en scoops. Financieel ging het
echter steeds slechter, met als
gevolg dat álle schrijvende
redacteuren eruit moesten. Ik

De knusheid van de Watergraafsmeer contrasteert wel
met landen als Afghanistan,
Mexico en Rwanda, waar je
voorheen reportages maakte.
“Ik was buitenlandverslaggever en als er een olietanker op
de rotsen van Wales klapte, zat
ik als het ware al in het vliegtuig. Ik deed heel veel klussen
in oorlogsgebieden, totdat ik
daar een beetje genoeg van
kreeg. Ik werd verliefd, stichtte
een gezin en heb me de afgelopen jaren vooral gestort op
klimaat en duurzaamheid.”
En nu is er dus het boek over
Thierry Baudet. Liep je al
langer rond met dit idee?
“Eigenlijk wilden we een
profiel over Baudet schrijven,
en dan vooral over zijn jonge
jaren. Dat was in onze nadagen
bij Vrij Nederland. Toen we er
een beetje dieper indoken,
bleek er veel meer in te zitten.
We zijn naar uitgeverij Altas
Contact gegaan en zij vonden
het meteen een fantastisch
idee.”

Journalist Harm Ede Botje in de Watergraafsmeer met zijn zoontje. “Toen we tien jaar geleden hier op een
huis stuitten, keek ik tijdens de bezichtiging naar buiten en zag de etalage van Linnaeus Boekhandel. Dat
moet een goed huis zijn, was mijn gedachte.”

was er daar een van. Natuurlijk
was het moeilijk om afscheid
te nemen, maar het bood me
ook een kans om totaal iets
anders te doen. Mischa en ik
bedachten toen het idee voor
het boek over Thierry Baudet.”

bewerkstelligd had. Niets was
echter minder waar, de directie
maakte de keuze. Het klopt
wel dat ik me meteen thuis
voelde op die nieuwe plek en
dat het daarnaast bijzonder
praktisch was.”

De redactie van Vrij Nederland was hier om de hoek
gehuisvest, aan de Ringdijk.
Dat lijken mij fijne secundaire omstandigheden.
“We zaten tientallen jaren op
de Raamgracht in de beroemde Rode Burcht en omdat ik in
de OR zat, kwam ik ook in de
verhuiscommissie. Toen we
naar de Ringdijk gingen dachten al mijn collega’s dat ik dat

Want?
“Mijn leven speelde zich vanaf
dat moment op deze vierkante
kilometer af. Onze kinderen
zitten op de Daltonschool
in Jeruzalem, ik sport op de
Wibautstraat, doe mijn boodschappen op de Middenweg
en bij mooi weer eten we op
een kleedje in Park Frankendael. Ik vind het een fijne buurt,
er wonen veel vrienden en

collega’s en je vindt er alles wat
je nodig hebt. Ik hoef eigenlijk
nooit meer naar de stad.”
Wat zijn hier je adresjes?
“Ik kom heel graag bij &Klevering op de Middenweg voor
leuke cadeautjes, en hier in
de Wakkerstraat zit een prima
slager. Maar dat geldt ook voor
de vishandel, de notenboer en
de twee wijnwinkels. Alles wat
ik wil hebben is op loopafstand verkrijgbaar. Tijdens
de lockdown hebben we een
diner bij De Kas gehaald en dat
vervolgens opgegeten in Frankendael. Beter kan niet, wil ik
bijna zeggen.”
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Baudet heeft zelf niet meegewerkt?
“Nee. We hebben hem wel
benaderd, maar hij reageerde
nooit. Tot net voor de deadline.
Zijn voorwaarde was om het
hele concept te lezen en dan
‘in een rustig gesprek’ onze
vragen te beantwoorden. Daar
hebben we voor bedankt.”
Wat vond hij van het resultaat?
“Hij noemde ons boek broddelwerk en zei tijdens een van
zijn dramatische filmpjes in
november tijdens de crisis
bij Forum voor Democratie
ook nog dat het een boek van
‘uiterst laag allooi’ was.”

deBrugNieuws
G E M E E N T E A M ST E R DA M Z E T I N O P N AT U U R L I J K E V I J A N D E N

Vogels en vleermuizen gaan eikenprocessierups te lijf
In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft
de Gemeente Amsterdam
3.000 kastjes voor vogels
en vleermuizen opgehangen, ook bijvoorbeeld in
het Oosterpark. Natuurlijke
vijanden moeten de plaag
helpen bestrijden.
Door Kirsten Dorrestijn

Het kinderpierenbadje bij het
Oosterpark is een plek waar
de eikenprocessierups in 2019
hoogtij vierde: het gazon bij
het badje wordt omringd door
eikenbomen. De haartjes die
de rups in mei verliest, branden op de huid en in de ogen
van mensen. Recreanten bij
het badje hadden hier zo’n last
van dat de plek werd afgesloten.
Zoiets wil de gemeente in de
toekomst voorkomen. Er zijn
verschillende maatregelen
genomen om natuurlijke
vijanden naar overlastplekken
te trekken. Zo zijn er in de hele
stad 3.000 nestkasten opgehangen voor boomklevers,
kool- en pimpelmezen, en
kasten voor vleermuizen. “We
proberen de predaterende

dieren naar de juiste locaties te
trekken,” vertelt Jaike Bijleveld, regievoerder boomziekten & -plagen van de Gemeente Amsterdam. “Vogels
eten rupsen en vleermuizen
eten het nachtmotje waarin de
rups eind juli verpopt. Maar
ook bijvoorbeeld de sluipwesp
en sluipvlieg eten de rupsen.
Om die insecten aan te trekken
maaien we waar mogelijk niet
meer onder eikenbomen.”
Uit pilotstudies van Kennisplatform Eikenprocessierups
blijkt dat het ophangen van
nestkasten effect heeft. Dit
is bijvoorbeeld getest door
de overlast in een eikenlaan
met nestkasten te vergelijken
met een straat zonder kastjes.
Op een digitale kaart wordt
bijgehouden waar de rupsen
zitten en of de plaagdruk over
de jaren vermindert. Bijleveld denkt dat het effect van
de kastjes de komende jaren
merkbaar wordt. In 2020 was
er minder overlast, er waren
landelijk minder rupsen. Dit
kwam door een minder hete
zomer en doordat vanwege de
coronamaatregelen minder
mensen buiten recreëerden.
De Vlinderstichting heeft
gemeenten gevraagd zo min
mogelijk bestrijdingsmiddelen
te gebruiken, ook biologische,

Jaike Bijleveld, regievoerder boomplagen van de gemeente Amsterdam, vlak bij het pierenbadje in het
Oosterpark waar de eikenprocessierups in 2019 hoogtij vierde. Er zijn nu allerlei maatregelen genomen.

omdat deze ook andere rupsen schaden. In Amsterdam
worden bijvoorbeeld nematoden gebruikt, aaltjes die het
rupsenlijf binnendringen en
hem doden. Dit wordt in een
vroeg stadium op de eikenboom gespoten. Ook wordt
een bacteriepreparaat toegepast dat zich aan de bladeren
hecht, waardoor de rupsen
bezwijken als ze ervan eten.
De Gemeente heeft zich ten

doel gesteld vanaf dit jaar elk
jaar 10 procent minder biologische bestrijdingsmiddelen te
gebruiken.
De nestkastjes zijn gemaakt
van hout van gekapte populieren uit de stad en in elkaar
gezet door de Werkbrigade,
door reïntegreerders die een
traject volgen om werkervaring op te doen. Bijleveld: “Zij
hebben met allerlei materialen

Kunst en Cultuur in Oost

leren omgaan en de kastjes zelf
opgehangen met hoogwerkers
– waarvoor ze een diploma
hebben gehaald. Na de zomer
maken ze de gebruikte kasten
schoon, anders worden ze
het jaar erop niet gebruikt.
Ook weten we dan hoeveel
nestkastjes bezet waren.” De
kastjes zijn in elk park te zien.
Ze zijn herkenbaar aan de drie
Andreaskruisen.

Door Wietse Schmidt

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

J.C . BLOEM

Domweg gelukkig
Op een rustig stuk van de

vel prijkt.

Een gedicht wordt mooier
naarmate je het vaker leest en
dieper doorgrondt. In eerste
instantie lijkt dit gedicht een
ode aan de Dapperstraat,
maar uiteindelijk kom je tot
de conclusie dat het eigenlijk
gaat om een verheerlijking van
het stadsleven. Niet eens van
Amsterdam, nee, van de stad in
het algemeen. Bloem zegt een
wolkenlucht pas echt mooi te
vinden als die wordt omrand
door zolderramen.

Bloem (1887–1966) wordt
beschouwd als een van de
belangrijkste klassieke dichters uit Nederland, en zijn
krachtige dichtregel 'Domweg
gelukkig, in de Dapperstaat'
schopte het zelfs tot de titel
van een bloemlezing over
de bekendste gedichten van
Nederland.

Moeten we in de Dapperstraat
trots zijn op het gedicht dat
fier boven de markt uittorent?
Heeft Bloem de Dapperstraat
misschien uitgekozen om te
benadrukken dat je zelfs op de
meest troosteloze plekken het
geluk kan vinden? Alles is veel
voor wie niet veel verwacht / …
/ Dit heb ik mijzelve overdacht

zwaar gereduceerde Dappermarkt staat een opvallend, modern gebouw.
Het pand valt op door de
architectuur, maar meer
nog door het beroemde vers
De Dapperstraat van dichter
J.C. Bloem dat op de voorge-
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/ Verregend, op een miezerige
morgen / Domweg gelukkig,
in de Dapperstraat. Vooral de
komma in de laatste zin kan dit
vermoeden versterken.
Toch mogen we het gedicht
op deze plek koesteren. Ik
denk dat Bloem natuur en stad
tegenover elkaar zet om te provoceren. Iedereen geeft hoog
op van de natuur, maar Bloem
zegt: kijk toch ook eens naar
je eigen mooie stad. Eigenlijk
zegt hij dat je overal gelukkig
kan zijn. Je moet er alleen wel
voor openstaan en het herkennen. Het leven houdt zijn
wonderen verborgen / Tot het
ze, opeens, toont in hun hoge
staat. Ja, we mogen er best trots
op zijn dat hij tot dit inzicht
is gekomen op een miezerige
morgen in de Dapperstraat.

deBrugSport
W E I N I G H O O P O P VO O R T Z E TT I N G S E I Z O E N J O S WAT E R G R A A F S M E E R

‘Amateursport is ontzettend belangrijk’
In het amateurvoetbal zijn vanwege covid-19 sinds midden oktober alle wedstrijden afgelast. Ook voor JOS Watergraafsmeer, de roemruchte vereniging die in de Derde Divisie
acteert. Op een koele, zonnige zondagochtend wissel ik van gedachten met aanvoerder
Richmond Bossman (35), die ooit betaald voetbalde bij Telstar en FC Oss. Sinds tien jaar is de
geboren Ghanees trouw aan JOS. We zitten in een dug-out van blauwe en rode stoeltjes, de
clubkleuren. Tussen ons in zijn twee stoeltjes met een wit kruisteken beplakt.
Wanneer stond je voor het
laatst op een voetbalveld?
“Afgelopen dinsdag en donderdag zijn we na een klein
maandje winterstop weer
begonnen. We hadden zes
wedstrijden gespeeld, zijn
toen gestopt en een paar weken daarna weer gaan trainen.
We mogen nu in tweetallen
trainen, met anderhalve meter
afstand. We oefenen met bal
en krijgen conditionele prikkelingen. De trainer zet een
parcours uit. Baloefeningen
bedenken is moeilijk, die
zijn steeds hetzelfde. Het zijn
meer pupillenoefeningen: op
afstand inspelen, terugkoppen, hooghouden, kappen
en draaien. We mogen niet
in groepsverband bij elkaar
staan, daar moet je als voetballer steeds over nadenken.
Het is geen leuke situatie, heel
bizar. Ik heb dit nooit meegemaakt en hoop het nooit meer
mee te maken. Mijn hele leven

heb ik niets anders gedaan dan
voetballen en ineens is het
weg. Ik hoop dat dit snel voorbij is, maar denk het niet.”
Hoe blijf je gemotiveerd?
“Zonder vooruitzicht op wedstrijden vind ik het moeilijk
me te motiveren voor steeds
dezelfde trainingen. Als ik
hier eenmaal ben ga ik ervoor
en is het leuk, maar toen de
trainer in de groepsapp gooide
dat we weer gingen, had ik
zoiets van: moet dat nou echt?
Zonder wedstrijden krijg je
het gevoel dat trainen geen
zin heeft. Iedereen wil graag,
maar veel ploeggenoten hebben daar last van. Niet om op
te scheppen, maar ik ben een
van de weinigen die er nog
strak uitziet. Een ploeggenoot
appte een challenge om te gaan
hardlopen. Ik zat op de bank
en stuurde een foto van m’n
gespierde buik, om te geinen.
Ik druk op, doe buikspieroe-

feningen en soms intervaltrainingen; aan joggen hebben voetballers niet veel. De
trainer snapt ons volkomen.
De lockdown gaat waarschijnlijk langer duren en misschien
stoppen we dan tijdelijk met
trainen. Bij mijn gezin zijn is
in deze periode ook prettig.”
Verwacht je dit seizoen nog te
voetballen?
“Nee. Hoe jammer ook, ik
denk dat het amateurvoetbalseizoen voorbij is, voor de
tweede keer op rij. Het is gewoon klaar. Onze uitlaatklep is
weg en dat is geen fijn gevoel.
Zo zie je maar hoe belangrijk
ook amateursport is.”
Door Gijs Lauret

De lockdown heeft z’n weerslag op het eerste team van JOS.
Aanvoerder Richmond Bossman (35), die ooit betaald voetbalde:
“Spelers vinden het zonder wedstrijden moeilijk om motivatie te
vinden. Niet om op te scheppen, maar ik ben een van de weinigen die
er nog strak uitziet.”

OV E R ST E R F T E , E E U W I G E G R A F RU ST E N K A N S E N G E L I J K H E I D

Te weinig plek voor iedereen op de begraafplaats
Een paar Amsterdamse ambtenaren hebben het afgelopen
jaar eventjes, een maand of
tien, niet opgelet. Terwijl
iedereen het maar had over
corona, besmettingen, lockdown, volle ziekenhuizen en
oversterfte, zaten zij met hun
hoofd ergens anders.
Want hoe kan het anders dat
zij eind vorig jaar, toen er een
nieuwe schatting voor het
aantal begrafenissen en crematies moest worden gemaakt,
aankwamen met een getal
dat lager lag dan het aantal
uitvaarten in 2019? Negenenzestig om precies te zijn.
Vreemd, omdat collegaambtenaren van de afdeling
statistiek al maanden cijfers
produceerden die bevestigden
wat iedereen las en hoorde: het
aantal doden ligt hoger dan
normaal. Vreemd ook omdat
al in de eerste maanden na de
uitbraak, toen het internationale verkeer was stilgevallen
en dus overledenen niet meer
in hun land van herkomst
begraven konden worden, de
voor de hand liggende conclu-

sie was dat er in Amsterdam
ook hierdoor meer uitvaarten
zouden zijn.
De onmogelijkheid tot repatriëren van overledenen leidde
vorig voorjaar tot vragen van
gemeenteraadsleden aan het
gemeentebestuur, mede gevoed door met name de joodse
en islamitische gemeenschap.
Omdat zij noodgedwongen
hun doden hier moesten begraven en hun geloof zegt dat
de overledene – eenmaal begraven – nooit meer opgegraven mag worden, pleitten deze
groepen voor de mogelijkheid
van ‘eeuwige grafrust’. Wettelijk bestaat deze mogelijk
al enkele decennia niet meer,
maar feitelijk is eeuwige rust
nog te koop. Op De Nieuwe
Ooster is afkopen van graven
voor 20 of 50 jaar het standaardaanbod, maar wie betaalt kan
deze rechten keer op keer verlengen. Toch is dat wat anders
dan eeuwig.
Begin oktober besloot het
gemeentebestuur om eeuwige
grafrust voortaan – voor gelovigen en ongelovigen – mogelijk te maken. Maar daarmee

was de zaak nog niet geregeld.
Zo’n besluit moet een plaats
krijgen in een verordening
en aanpassing van een verordening is aan democratische
regels gebonden. Dus kwam er
een inspraakronde op gang die
eind 2020 is gesloten en werden stadsdelen – ietwat ritueel
want de stad had immers al
besloten – om advies gevraagd.
Stadsdeel Oost, met De
Nieuwe Ooster binnen zijn
grenzen, liet op de valreep
(half januari stemde de gemeenteraad in) ook van zich
horen. Oost had in zijn reactie
vooral aandacht voor een actueel thema: kansengelijkheid.
Eeuwige rust is niet goedkoop
en kunnen Amsterdammers
met minder geld dit dan wel
betalen? Door eeuwige rust liggen de begraafplaatsen sneller
vol, dus moet er niet nu al worden nagedacht over de verdeling van de schaarse ruimte en
heeft iedereen bij die verdeling wel een gelijke kans?
En wat is eeuwig, vroeg Oost
zich af. Is dat tot de hele

Nieuwe Ooster vol ligt? En
dan? Wordt dan de hele begraafplaats geruimd, inclusief
de eeuwige graven, of blijft er
een stukje over waaromheen
bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd worden?
Hier toonde het stadsdeel
historisch besef. Want de
Nieuwe Ooster is opvolger van
de ‘oude’ Oosterbegraafplaats,
die rondom de plek lag waar
nu het Tropenmuseum staat
en een stuk Oosterpark ligt.
Deze begraafplaats werd in
twee stappen geruimd (1910
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en 1956), maar daarbij werden nogal wat botten over het
hoofd gezien. Zo kwamen een
paar jaar geleden bij grondwerkzaamheden nog wat skeletten tevoorschijn. Uit nader
onderzoek bleek dat er nog
vele honderden skeletten in de
grond zaten. Het advies van de
onderzoekers was die te laten,
een advies dat het gemeentebestuur heeft opgevolgd en
zo al vele Amsterdammers
eeuwige grafrust heeft gegund
– helemaal gratis.
Door Harko van den Hende

Vrienden worden?
mail
martijn@debrugkrant.nl
Als vriend van de Brug krijgt
u maandelijks een Vrienden
advertentie in de papieren krant
en een kopbanner met doorlink op
www.debrugkrant.nl.
Bij ten minste een jaarabonnement
krijgt u een 1/8 advertentie extra,
gratis. Dit exclusieve
abonnement ontvangt u voor
€ 75 per maand. Zie ook

Mogen wij ons even voorstellen?

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

www.debrugkrant.nl/vrienden.

Dementie
Wanneer thuis wonen
niet meer gaat, biedt
het Flevohuis huiselijke
groepswoningen.
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

Eengoed
goed alternatief
alternatief
Een
voorflyeren
flyeren in Amsterdam
voor
Amsterdam
bereik je doelgroep met de Brug
de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken
oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis

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.adamenmedia.nl
06-29040240 • info@ adamenmedia.nl

www.miedemaenzn.nl
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KIPFILET ZONDER VET
PER DOOS 10KG
Diepvries

www.butlon.com
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Prijzen incl. BTW en zolang de voorraad strekt.

GOOGLE REVIEW
“Heel tevreden!
Goede service, goede prijzen
en mega snel geleverd!
Een echte aanrader.”
Suzan Z. - 15 december 2020

ZGAODeel 76
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

CORONAVACCINATIE BESCHERMT ONZE CLIËNTEN

Bestuurder Pien de Jong: ‘Er is geen tijd te verliezen’
Bij ZGAO is de opluchting

Thuiswonende kwetsbare ouderen, die wat moeilijker naar
de dagbesteding komen, worden niet vergeten. “Met deze
groep houden we telefonisch
en via beeldbellen contact. We
proberen er zoveel mogelijk
voor iedereen te zijn.”

voelbaar. Medewerkers en
bewoners én hun familie
zijn ontzettend blij dat het
vaccineren van start gaat.
Bestuurder Pien de Jong:
“We zijn met Kerst snel weer

In de tweede week van januari kwam het bericht dat ook
bewoners binnenkort gevaccineerd kunnen worden. De
voorbereidingen zijn in volle
gang. “We vragen toestemming
aan de familie, zodat we kunnen starten zodra de vaccins er
zijn. Onze specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen zijn er klaar voor.”

naar kantoor gegaan om de
uitnodigingen aan medewerkers te versturen, omdat
het zo belangrijk is.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Tussen Kerst en oud en nieuw
vonden medewerkers dus al
een uitnodiging op de mat,
want er is geen tijd te verliezen.
Zo stonden er op de allereerste
vaccinatiedag voor verpleeghuismedewerkers in de RAI, in
alle vroegte vooral ZGAO’ers
in de rij. “De bereidheid onder
medewerkers is groot. We hebben zo’n heftige tijd meegemaakt dat veel mensen denken:
dit niet nog een keer.”
Sinds enkele maanden is Pien
de Jong de nieuwe bestuurder
van ZGAO. Ze is ingestapt in
een turbulente tijd. “Gelukkig kende ik Amsterdam en de
samenwerkende organisaties
al goed, want ik zat acht jaar in
de directie van zorgorganisatie
Cordaan. En ik heb een goede
inwerktijd gehad met mijn
voorganger.”

Pien de Jong is sinds 1 oktober 2020 bestuurder van ZGAO. Met het team zet ze alles op alles om
medewerkers en bewoners zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen. “Fantastisch dat bewoners en
medewerkers zo snel aan de beurt zijn. Het is zo’n naar virus.”

Ze kijkt even naar buiten, Oost
in. De modernisering van het
Flevohuis gaat voorspoedig en
zit er eind dit jaar bijna op. Begin 2022 starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van
De Open Hof. Eigenaar Woonzorg Nederland gaat hier in
fases een nieuw pand bouwen
met meer plekken voor verpleeghuiszorg en huurappar-

tementen. “Dat zijn mooie ontwikkelingen voor ons en voor
Oost. Ik klop het wéér af, maar
het is fijn om te zien dat we er
nu relatief goed voor staan: we
hebben nauwelijks besmettingen. We zijn streng met goed
gebruik van beschermingsmateriaal en de afstandregel. Dit
is ook een compliment voor
familieleden en andere bezoe-

kers, want die houden zich hier
over het algemeen goed aan.”
Mede daarom is het mogelijk
dat de dagbesteding open is.
“We worden steeds inventiever
in het bedenken van gezellige
momenten voor onze cliënten.
De activiteitenruimtes zijn
ruim en kunnen goed geventileerd worden. Dat is een geluk.”

De ouderenzorg is emotioneel
werk, omdat je mensen in de
laatste fase van hun leven begeleidt. Ook de familie willen we
aandacht geven. Dan is het goed
als medewerkers lekker in hun
vel zitten, realiseert De Jong
zich. “Het is belangrijk dat ze
zich veilig voelen en plezier ervaren van het hebben van leuke
collega’s. Het is mijn taak om
ook in dat opzicht een goede
werkgever te zijn. We zijn er
trots op dat mensen vaak lang
bij onze organisatie werken.”
Lachend: “Als je hier tien jaar
werkt, ben je een groentje.”
www.zgao.nl

Advertorial

BLI JF GEZOND, BLI JF BEWEGEN

Fitness Center IJburg komt bij je thuis met de mini-sportunit!
Nu de lockdown is verlengd en we niet weten voor hoelang,
wil Fitness Center IJburg zijn leden actief en gezond houden.
Met de online lessen via Technogym On Demand, live-lessen
en personal training buiten is
de club al goed op weg, maar
nu komen ze met de mobiele
sportunit ook bij je thuis.
Want, zo zeggen Marieke en
Jeff, eigenaren van Fitness
Center IJburg, uiteindelijk
haalt niets het bij de apparatuur
die in een sportschool staat.
“Daarom hebben we een mobiele ‘mini sportunit’ gemaakt
waarmee we rondrijden. Leden
kunnen zo gebruikmaken van
een scala aan cardio- en krachtapparatuur. Er is ook een trainingsschema, zodat je precies
weet welke trainingen je kunt
uitvoeren met de beschikbare
materialen. Voor onze leden
zetten wij deze extra service

geheel kosteloos neer, waar ze
dat maar wensen.”
Via de Mywellness-app van
Technogym, die de sportclub al
jaren gebruikt, kunnen leden
de sportunit reserveren voor
zichzelf en hun gezinsleden.
Marieke: “Mocht je nog geen
lid zijn, maar wel graag gebruik
willen maken van de sportunit,
stuur dan even een mail naar
administratie@fitnesscenterijburg.
nl. Ons uiteindelijke doel is om
iedereen fit en gezond door de
coronacrisis te helpen. Samen
staan we sterk.”
De sportunit kan ook worden
gehuurd door bedrijven.

Advertorial

Marieke en Jeff, eigenaren van Fitness Center IJburg, brengen hun mobiele mini-sport
unit bij je thuis. “Ons doel is mensen gezond en fit door de crisis te helpen.”
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deBrugNieuws
VO N D I C E H OT E L O P Z E E B U R G E R E I L A N D O P E N

‘Hopelijk voelen onze gasten de liefde die erin gestoken is’
Op Zeeburgereiland is een bijzonder hotel geopend. Een
van de twee slibvijzelgemalen, historisch erfgoed, net als de
drie silo’s iconen die achterbleven na de ontmanteling van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie, is nu Von Dice hotel. Het
gebouwtje is van binnenuit gestript tot een rauw betonnen
omhulsel en vervolgens zorgvuldig met natuurlijke materialen opgebouwd. “De karakteristieke symmetrische vormen
zijn behouden gebleven.”
De gemeente Amsterdam wilde
de gemaaltjes – 21 meter lang
– graag behouden en vroeg
Martijn van den Dobbelsteen
er iets voor te bedenken. Dat
klinkt eenvoudig, zegt de ondernemer uit Amsterdam-Oost
met een glimlach, maar het is
geen eenvoudige klus geweest.
“Dit betonnen bouwwerk stamt
uit 1978 en had als functie het
rondpompen van bijna gezuiverd rioolwater. Het was nooit
bedoeld voor ‘bewoning’. Het
beton – op sommige plekken
wel een halve meter dik – was
toen ik startte rot en de vloer
ligt meters onder het maaiveld.”
Het was jaren beulen om het
hotel droog en comfortabel te
krijgen. “Maar nu is het af, en
het is schitterend geworden.”

Op de begane grond vind je aan
de ene kant een keukentje met
lounge. Aan de andere kant, op
het zuiden, heb je een enorme
badkamer met inloopdouche.
Von Dice hotel heeft nog een
paar eyecatchers. De twee
betonnen, acht meter lange
trappen lijken los te komen van
de ondergrond, de forse treden
zijn als een puzzel gegoten en
gelegd. In de stalen trapleuningen zit led verwerkt. Op de
eerste verdieping zweeft het
koningsbed, aan staalkabels.
Het bed meet twee bij twee meter en heeft een super-de-luxe,
biologisch matras. De wanden
zijn van leemstuc, in lagen, met
een techniek die nooit eerder is
gebuikt. Vrijwel alles – zelfs de
lampen – is handgemaakt.

Het slibvijzelgemaal is onder
architectuur verbouwd. De buitenkant werd aangepakt door
Dorens Architects, en TANK
interior design – ook verantwoordelijk voor de binnenkant
van de A’dam Toren – tekende
voor het interieur. Martijn:
“We hebben uitsluitend stoere
en natuurlijke materialen
gebruikt. Waar het kon hebben we hergebruikt: de stalen
roosters zijn nu bijvoorbeeld
zonweringen op het dak, dat
voor de volle 21 meter vrijwel
alleen uit glas bestaat. Zo valt
er diffuus natuurlijk licht naar
binnen.”

Het hotel ligt aan het BuitenIJ en de grootste skatebaan
van Europa. Er is een massief
houten privéterras met parkeerplaats, en vanuit je bed loop je
zo het zonnige balkon op. Aan
de noordkant zie je dan het water en de Oranjesluizen, aan de
zuidzijde kijk je op het Urban
Sportpark.
Ook uniek zijn de twee kinderbedden onder de trappen:
een soort holletjes van zestig
centimeter bij 1 meter 80, met
kruip-door-sluip-door van de
ene naar de andere kant, voor
avontuurlijke kinderen tussen

6 en 16 jaar oud. “Ik hoop dat
onze gasten voelen hoeveel liefde er in Von Dice hotel gestoken
is, en dat zij de schoonheid van
het gebouwtje zien.”
vondice.com / Insta en Facebook:
von dice hotel

Kennisgeving

Kennisgeving

Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gekozen voor
nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers nabij het Braziliëplein (Rietlanden).

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft op 15 december 2020 besloten over
opheffing, wijziging en/of aanwijzing van afvalcontainers en grof afval te IJburg
(Rieteiland Oost, Centrumeiland, Haveneiland Noord, Haveneiland Oost,
Haveneiland Noordoost).

Het voorstel bekijken
Het voorstel staat in een voorlopig aanwijsbesluit. Deze kunt u van 25 december
2020 tot 5 februari 2021 bekijken op www.amsterdam.nl/containers 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 naar het 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 besluiten bekijken
De besluiten met de nieuwe plekken voor ondergrondse afvalcontainers en grof afval
kunt u van 25 december 2020 tot 5 februari 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 5 februari 2021 versturen. U betaalt kosten
(griffierecht) als u in beroep gaat.
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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
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Westpoort

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

Pieter van der Straaten
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IJburglaan 561, 1087BS Amsterdam
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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

Colofon

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 )
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Aan dit nummer werkten mee

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

Tel: 020-6653395
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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

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.

o a r- o o s t . n l

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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Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl

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
Janneke kookt

DRY JANUARY VOORBIJ

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen na de feestdagen: een overvloed aan speciaal voor de gelegenheid
ingekochte etenswaren en dranken, die daarna nog maanden (soms jaren) staan te niksen achter in de keukenkast.
Een flesje whisky voor de anderhalve eetlepel die in de paddenstoelensoep gingen. Muskaatnoten die je zo
fotogeniek over de cocktails moest raspen. Een halve fles sherry omdat je moeder zichzelf alleen met Kerst een
glaasje gunt. Eierdooiers als overblijfsel van de zelfgemaakte meringues. Abrikozenjam die zo mooi glimt over de
appeltaart.

Voor een kleine liter eggnog:
•
•
•
•
•
•

3 eierdooiers van middelgrote
eieren
125 gram suiker
200 ml whisky (rum, droge sherry
of brandewijn mag ook)
200 ml slagroom
1 theelepel kaneel
versgeraspte nootmuskaat

In een poging deze maand wat meer dynamiek te geven, liet ik de trend van Dry January even helemaal aan me
voorbij gaan (in de lockdown moeten we gewoon niet te streng zijn). Van een paar van de decemberrestanten
maakte ik een fles eggnog. Eerst een met whisky en daarna nog een met droge sherry. Eggnog is een soort advocaat
die in Amerika veel wordt gedronken rond de feestdagen. Het smaakt fluwelig, luchtig en lekker scherp door de
drank. Heerlijk na een stevige winterse wandeling door alle parken van Oost. Officieel maak je eggnog met suiker,
eidooiers, eiwit en een drank als brandewijn of rum. In plaats van opgeklopt eiwit (die waren al in de meringues
gegaan) gebruikte ik slagroom.

RECEPT: EGGNOG
Bereiding
Klop de eierdooiers met de suiker en een snufje zout op tot het geheel licht van kleur is en flink in massa is toegenomen. Klop nu steeds in een klein straaltje de drank erdoor. Doe het volgende scheutje er pas door als de drank
helemaal is opgenomen. Klop vervolgens de slagroom stijf en spatel die met de kaneel luchtig door de drank. Zet
de drank een paar uur koud, roer even door en serveer in kleine glaasjes met versgeraspte nootmuskaat.
Door Janneke Vermeulen

DE TUINTRAIL , EEN WANDELROUTE DOOR OOST

‘Weer eens wat anders dan een rondje Flevopark’
Wandelen is voor velen,
zeker in coronatijd, een
uitgelezen manier om
te ontspannen, actief te
blijven en elkaar op een
veilige manier te ontmoeten; het doorbreekt de
sleur van het vele binnen
zitten. Maar de bekende
stadsparken, die hebben
we nu wel gezien.
Door Claudia Pietryga-Spuij
Hendrikje Veerman is tuinder
bij De Nieuwe Levenskracht
en kreeg vorig voorjaar naar
aanleiding van de aangekondigde
plannen van de gemeente om
tuinparken meer openbaar te
maken een idee. “We zaten volop
in de eerste lockdown en konden
weinig ondernemen, behalve
wandelen. Het leek mij – met de
plannen van de gemeente in mijn
achterhoofd – leuk om een route
door Oost te bedenken waar je
aan de hand van een app met
podcasts en QR-codes ook iets
leert over de natuur en buurt.”
Ze nam contact op met parken en
organisaties, waaronder Anna’s
Tuin en Ruigte, Klein Dantzig,

bloementuin Darwin en kinderboerderij De Werf. Tijdens die
gesprekken kwam ze er al snel
achter dat ieder stukje natuur
een eigen verhaal heeft. “Zo heeft
een tuinder bij Amstelglorie die
als wetenschapper solitaire bijen
observeert bijenhotels gemaakt
en planten geplaatst die de biodiversiteit ten goede komen. En
vrijwilligersorganisatie Natuur je
beste Buur, die de groenstroken
rondom de sportvelden Middenmeer en Voorland onderhoudt,
heeft vleermuiskasten opgehangen en een vlinderidylle en een
ijsvogelwand aangelegd. Hoewel
ik al dertig jaar in dit stadsdeel
woon, wist ik vrij weinig over
lokale groene initiatieven. Ik
dacht: ik ben vast niet de enige
voor wie dit geldt. Hoe leuk zou
het zijn als deze parken via een
wandeling aan elkaar gekoppeld
worden?”
De route loopt ruwweg van
station Amstel tot Science Park en
doet zo’n twaalf groene plekken
aan. Het idee is om horeca onderweg aan te laten sluiten. Volgens
Veerman hoef je niet de hele
wandeling in een keer te lopen,
je kunt er ook voor kiezen één
onderdeel te doen. “Bijvoorbeeld
met je kinderen het blotevoetenpad in Jeugdland, met afsluitend
een leuke knutselactiviteit. Of

je gaat voor de unieke bomenwandeling in De Nieuwe Ooster
met een kopje afhaalkoffie toe.”
Ze geeft aan dat de wandeling in
principe voor iedereen geschikt
is en dat er wordt samengewerkt
met welzijnsorganisaties. “Vanuit
de zorg wordt wandelen gestimuleerd omdat het gezond is, ziektes
zoals depressies kan verminderen en eenzaamheid tegengaat.
Wandelen is in die zin een goed
medicijn. En wie weet kan de
TuinTrail zelfs de meest fanatieke
wandelaar nog verrassen. Er valt
in elk geval nog veel over ons
mooie stadsdeel te ontdekken, en
het is weer eens wat anders dan
een rondje Flevopark.”
TuinTrail Oost doet voor het te
ontwikkelen communicatiemateriaal, de app en podcasts
mee voor een subsidieaanvraag
bij Oost Begroot Watergraafsmeer, waar in totaal voor veertig
aangemelde projecten 200.000
euro te verdelen is. Er kan nog
gestemd worden tot 2 februari
met de thuisgestuurde brief van
de gemeente. Alle projecten
bekijken of stemmen? Kijk hier:
https://oostbegrootwatergraafsmeer.
amsterdam.nl.

Hendrikje Veerman (rechts) kreeg een idee: “Het leek mij – met de plan
nen van de gemeente in mijn achterhoofd – leuk om een wandelroute
door Oost te bedenken waar je ook iets leert over de natuur en buurt.”
Onder: deel van de wandelkaart
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Henk
SPA AN
Onmisbaar
Door onduidelijkheid in een brief van Hugo de Jonge
worden nu ook kantoorbediendes in ziekenhuizen met
voorrang ingeënt tegen corona. Als Hugo de Jonge zich
zou bemoeien met een tewaterlating, sloeg het schip
al om terwijl het nog van de door Hugo onzorgvuldig
ingezeepte helling gleed.
Ik volg de eisen om voorrang bij het vaccineren
op de voet. Ik zou graag voorrang bepleiten voor
demonstranten tegen windturbines op het Buiten IJ.
Op die plas kijk ik uit en ik zag mijn uitzicht niet graag
bedorven worden.
Ook bepleit ik vaccinatie-voorrang voor Nous Mazraoui,
Tadic, Onana en Gravenberch, terwijl Labyad wat mij
betreft keurig op zijn beurt moet wachten.
Mag onze werkster alvast worden gevaccineerd? Het
begint hier in huis nogal te vervuilen met zilvervisjes,
resten kattenkots, ramen zo ondoorzichtig dat het Buiten
IJ steeds vager wordt – als er windturbines stonden, zag ik
ze niet eens – spinnenwebben in alle hoeken, pluizen in
de slaapkamer, ongestreken hemden, pannen die nooit
meer schoon zullen worden, stof op mijn toetsenbord
maar daar mag ze niet aankomen en modder onder mijn
voetbalschoenen. Oké, die zit er al een jaar of veertig
maar toch.
Ik vind het jammer dat de onduidelijkheden in de
brief van Hugo de Jonge niet worden benoemd.
Waarschijnlijk zijn ze zwartgelakt, zoals alles wat een
Nederlandse bestuurder zou kunnen compromitteren
wordt zwartgelakt door speciaal daarvoor opgeleide
ambtenaren. Dat noemen we de Rutte-doctrine. Rutte
laat nooit een vergadering waaraan hij deelneemt
notuleren om te voorkomen dat er later dingen moeten
worden zwartgelakt. Hier komt de uitdrukking ‘lak aan
alles hebben’ vandaan.
Intussen zijn de overheidsdocumenten-zwartlakkers
met voorrang gevaccineerd en daarna weggevoerd naar
geheime plekken.
Zelf wil ik ook graag met voorrang worden gevaccineerd,
wat de vraag oproept of ik onmisbaar ben. Nou ja, zeg.
Vraag het aan mijn vrouw en mijn dochter maar niet aan
mij.
Is Hugo de Jonge onmisbaar? Is er wat de aanwezigheid
van De Jonge betreft sprake van onontbeerlijkheid?
Ik vind de trambestuurders van lijn 26 onmisbaarder dan
Hugo de Jonge. Stel je voor dat zij niet meer reden, dan
konden we nooit meer van dit eiland af.

Verticaal

Horizontaal
		
1. Kledingstuk
4. Bladmetaal
8. Westerlengte
9. Sint
10. Vallei
11. Neon
12. Iridium
14. Ruw
16. Voormalige omroep
18. Rook + mist
20. Haak
22. Lay-out
24. Ivoor
27. Journalist
29. Europees land
31. Vogelverblijf
32. Met de tong strijken
		 langs iets

35. Land in Azië
38. Vogel
39. Gast
41. Niet van toepassing
43. Poste restante
44. Open Universiteit
45. Een ___ beest
47. Nomen nescio
49. Stuurboord
50. Orkaan
51. Ongehoorzaam

1. Een ___ van iets
		opvangen
2. Lesotho (in internet		adres)
3. Et cetera
4. Muzieknoot
5. Vettige vloeistof
6. Dochter van Cadmus
7. Cijfer
10. Mager
13. Wanordelijk
15. Treffen
17. Amandelkoekje
18. Genre
19. Bevel
21. Toename
23. Roofvogel
25. Lidwoord (Frans)

26. Afdruk
28. Turks rijstgerecht
30. Onzes inziens
33. Kosten koper
34. Aanvankelijk
36. Draaikolk
37. Titel
39. Vrij
40. Buiten de lijn (sport)
42. Springstof
46. Namiddag
48. Numero

Een prijs om naar te snakken!
Was- en knipbeurt bij de geweldige Alexander Hairstylers
Puzzel jij mee voor de prijs topprijs van Alexander Hairstylers?

deBrug

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 feb.
2021 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing worden in de volgende krant (17 feb.) bekend gemaakt.

editie 130

Deze puzzel word je aangeboden door Alexander Hairstylers, Middenweg 44, 020-4683855, alexanderhairstylers.nl.

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 17 februari 2021.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 128-2020 is kerstbal. Uit 478 inzenders is E. Meijer uit OHG als winnaar
uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.
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Waterwet, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat
zij een vergunning ingevolge de Waterwet heeft verleend.

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 betreft een vergunning voor het onttrekken en in de bodem
terugbrengen van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor het te herbouwen woningbouwcomplex AQ16.
Datum besluit: 15 december 2020
Aanvrager: Celsias B.V.
Locatie: Sumatrastraat 1, Amsterdam
Zaaknummer: 9893061

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit
niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek
worden griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal
het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

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

Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij deze vergunning, kunt u binnen
zes weken, met ingang van de dag na de bekendmaking van de
beschikking, een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw
bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit
mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

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

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.

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 129):
1. Tuinbon t.w.v. €100 van Intratuin aan de Nobelweg 10,
intratuin.nl.
2. Scharrelvleeswinterpakket t.w.v. €40 van Scharrelslager Cees de
Bouter, Hogeweg 60, scharrelslagerij.nl
3. Fijn gevulde boodschappentas t.w.v. €50 van Landmarkt,
Schellingwouderdijk 339, landmarkt.nl.
Winnaars worden in de editie van 17 februari bekend gemaakt.
De winnaars van editie 128 (15 dec. 2020):
• J. Zwetsloot (tuinbon Intratuin € 100)
• J. Peters en R. Schnieders (Kerstcadeautje van Landmarkt)
• F. Peeters (Gourmetschotel van Scharrelslager Cees de Bouter)

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 • Hendrikje Veerman
• Anita van Stel • Wil Hofker • Monique Rijnja • Sake Bos • Jan Sander • M. Jonkers • Kees Wulffraat • Teddy Kristel • Josepha • Robert Knegt • Wilma en Jos Brouwer • Gerrie Sporken

